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Врз основа на член 70 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за денационализација ("Слу-
жбен весник на Република Македонија" бр. 31/2000), 
Законодавно-правната комисија на Собранието на Рс-
публнка Македонија, на седницата одржана на 22 мај 
2000 година, го утврди пречистениот текст на Законот 
за денационализација. 

Пречистениот текст на Законот за денационализа-
ција ги опфаќа Законот за денационализација ("Служ-
бен весник на РМ* бр. 20/98), Законот за изменување 
и дополнување на Законот за денационализација 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/2000), во кои е означено времето на нивното влегу-
вање во сила и Одлуката на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија - У. бр. 120/99 од 10 март 1999 година. 

Бр. 10-1812/2 
22 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Законодавно-правната 

комисија на Собранието на 
Република Македонија, 
Кирил Андоновски, с.р. 

ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
(пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се определуваат условите и постап-

ката за враќање на имотот и видот,'условите и постап-
ката за давање надомест за имот одземен во корист на 
државата (во натамошниот текст: денационализација). 

Член 2 
Се враќа имот односно се дава надомест за имот на 

физички лица и на верски храмови, манастири и вака-
ери одземени од 2 август 1944 година: 

1) врз основа на прописите со кои е вршено општо 
одземање и ограничување на сопственоста; 

2) врз основа на прописите за одземање на имот за-
ради остварување на општокорисни цели, како и имот 
експролиран заради остварување на општо-корисни 
цели, односно општ интерес, ако не се исполнети ус-
ловите за враќање на имотот според одредбите за екс-
пропријација и 

3) без правна основа. 

Член 3 
Определени изрази од член 2 на овој закон го има-

ат следново значење: 
1) 'верски храм" - христијанска црква и молитвен 

дом. исламска џамија и еврејска синагога и 
2) "верски вакаф" - неотуѓив имот наменет за ре-

лигиозни и хумани цели. 

Член 4 
Предмет на денационализација е и имотот што др-

жавата го презела како голем имот, односно како 
вишок на имот за предавање на управување согласно 
со членот б ставови 1 и 2 од Законот за постапување 
со имот којшто сопствениците морале да го напуштат 
во текот на окупацијата и имотот кој им е одземен од 
Страна Да окупаторот** неговите помагачи ("Службен 

лист на ДФЈ" бр. 36/45), односно членовите 3, 5, 10 и 
11 од Законот за потврда и измени на Законот за 
постапување со имот КОЈШТО сопствениците морале да 
го напуштат во текот на окупацијата и имотот кој им 
е одземен од страна на окупаторот и неговите пома-
гачи ("Службен лист на ФНРЈ бр. 64/46). 

Предмет на денационализација е и имотот: отста-
пен со изјава на волја дадена под закана и присилба и 
тоа за земјиште до денот на влегувањето во сила на 
прописите за аграрна реформа и колонизација, за сто-
панските објекти до денот на влегувањето во сила на 
прописите за национализација на приватните стопан-
ски претпријатија и за згради и делови од згради до де-
нот на влегувањето во сила на прописите за национа-
лизација на наемните згради и градежното земјиште. 

Член 5 
Одредбите од овој закон се применуваат и кога 

имотот е одземен со конфискација изречена за казни-
ви дела до влегувањето во сила на Кривичниот зако-
ник ("Службен лист на ФНРЈ бр. 13/51), освен за дела 
на воени злосторства кога воените злосторници се ве-
рификувани од меѓународната комисија на Обедине-
тите нации. 

При враќање на имотот, односно давање на надо-
мест за имот според одредбите на овој закон одземен 
со конфискација, кога се исполнети условите од став 1 
на овој член, не се зема предвид имотот кој од извршу-
вањето на конфискацијата бил изземен согласно со 
членовите 6 и 29 од Законот за конфискација на имо-
тот и за извршување на конфискацијата ("Службен 
лист на ДФЈ" бр. 40/45), односно членовите 4 и 26 од 
Законот за конфискација на имотот и за извршување 
на конфискацијата ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 
61/46). 

Третите лица кои согласно со членовите 22 и 23. 
односно членовите 21 и 22 од законите наведени во 
стан 2 на овој член не. истакнале излачно барање во 
постапката за извршување на конфискација, или та-
кво барање во таа постапка не им било уважено, има-
ат положба на барател според одредбите на овој за-
кон. а ако не се живи, положба на барател имаат нив-
ните наследници. 

Барањето за преиначување и укинување на одлу-
ката со која е изречена казна конфискација на имот се 
поднесува до надлежниот суд според живеалиштето на 
осудениот во време на осудата во рок од три години од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Кон барањето од ставот 4 на ОВОЈ член се приложу-
ва одлуката со која е изречена казната конфискација 
на имот во оригинал или во службено заверен препис. 

По барањето од ставот 4 на овој член, судот ќе по-
стапи согласно со членот 389 од Законот за кривична-
та постапка, така што оцената дали се исполнети ус-
ловите за укинување на казната конфискација утврде-
ни со ставот 1 на овој член ќе ја изврши врз основа на 
одлуката приложена согласно со ставот 5 на овој член 
и ќе ја преиначи со пресуда правосилната одлука, кога 
конфискацијата е изречена како споредна казна, од-
носно ќе ја укине правосилната одлука, кога конфи-
скацијата е изречена како единствена казна. 

По барањето од став 4 на овој член судот е должен 
да донесе одлука најдоцна во |Аж од три месеца по 
поднесувањето на барањето. 

Правосилната судска одлука за укинување односно 
преиначување на одлуката за конфискација е основа 
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за поведување на управна постапка за денационализа-
ција согласно со одредбите на овој закон. 

Член 6 
Лицата од членот 13 на овој закон кои според од-

редбите на овој закон имаат право да бараат враќање 
на имот, односно давање на надомест можат во рок од 
пет години по неговото влегување во сила да бараат 
враќање на имот или плаќање на надомест според од-
редбите на овој закон од: 

1) секое лице кое според членот 3, односно членот 
13 став 1 од законите наведени во членот 4 од овој 
закон не го предало на државата нивниот имот како 
имот на присилно отсутните лица, на што било 
должно независно од начинот како тој имот го 
стекнало во сопственост или во посед и 

2) свој близок роднина, односно наследник кој ни-
вен имот добил на управување, односно наследство, а 
не влегува во кругот на лицата кои според одредбите 
на овој закон имаат право да бараат враќање на имот, 
односно плаќање на надомест, кога такво право имаат 
наследниците на поранешниот сопственик. 

Член 7 
Предмет на денационализација не е имот: 
1) одземен според Законот за ревизија на доделу-

вање земја на колониските и аграрните интересенти 
во Народна Република Македонија и во Автономната 
Косовско-Метохиска област; 

2) одземен по основа на губење државјанство по 
сила на закон или врз основа на правосилна пресуда и 

3) за кој е склучена меѓудржавна спогодба (дого-
вореа обештетување за одземен имот. 

Предмет на денационализација не се предмети и 
објекти од особено културно и историско значење и 
природни реткости определени со закон. 

Член 8 
Предмет на денационализација не е одземен имот 

за КОЈ е платен, односно даден надомест. 
По исклучок од став 1 на овој член, ако одземени-

от имот за кој е даден надомест постои, имотот може 
да се врати при што барателот е должен да врати на-
домест во износ, на начин и постапка утврдени со про-
писот на Владата на Република Македонија од членот 
37 став 2 на овој закон. 

Член 9 
Враќањето и надоместот за одземен имот се врши 

без право на надомест на обична штета и надомест за 
испуштена корист. 

Член 10 
Не се враќа во сопственост поради постоење на ја-

вен интерес, а се дава надомест за: 
1) имот кој по одземањето според закон станал 

добро во општа употреба и тоа: јавни плоштади, ули-
ци, сообраќајници, паркови, јавно-сообраќајни повр-
шини и други објекти на комунална инфраструктура; 

2) имот кој се користи и е во функција за потре-
бите на одбраната и безбедноста на Република Маке-
донија; 

3) неизградено градежно земјиште на кое според 
урбанистичкиот план е предвидена изградба на објек-
ти од точките 1) и 2) на овој член и на други објекти 
одјавен интереси 

4) имот кој по одземањето се користи за вршење 
на дејности одјавен интерес утврден со закон. 

Член 11 
Не се враќа во сопственост, а се дава надомест за: 
1) имот на кој до денот на влегувањето во сила на 

овој закон право на сопственост стекнало друго физи-
чко или правно лице со правно дело или одлука на 
надлежен орган и 

2) национализиран сточен фонд (стада овци, кози, 
крупен добиток и друг сточен фонд]). 

Член 12 
Начинот и постапката за утврдување на вредноста 

на имотот во државна сопственост кој е предмет на 
денационализација, со пропис ја определува Владата 
на Република Македонија. 

Член 13 
Право да поднесе барање за денационализација 

има поранешниот сопственик, односно лицата кои се 
негови наследници, според прописите за наследување 

барател во смисла на став 1 на овој член е лице 
кое на денот на влегувањето во сила на овој закон е 
државјанин на Република Македонија. 

Член 14 
Барателите од член 13 на овој закон имаат право 

да поднесат барање за прогласување на наследници на 
правото за денационализација на имотот одземен од 
нивните претходници кои според одредбите на овој за-
кон се враќа или за кој се дава надомест. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува 
актот за одземање на имотот од поранешниот соп-
ственик како и извод од матичната книга на умрените 
за поранешниот сопственик, односно правосилно ре-
шение за прогласување на наследници ако такво ре-
шение било донесено порано, кои се доставуваат во 
оригинал или во службено заверен препис. 

Прогласувањето на наследниците и утврдувањето 
на нивните наследнички делови на правото за денаци-
онализација, како и на другите права и обврски кои за 
барателите на денационализација произлегуваат од 
одредбите на овој закон, се врши според прописите за 
наследувањето. Прогласувањето на наследниците се 
врши врз основа на актот за одземање од став 2 на 
овој член. При донесувањето на решението за прогла-
сување на наследници сообразно се применува одред-
бата од член 54 став 1 точки 1) до 3) и 6) до 8) на овој 
закон, а постапката за прогласување на наследниците 
се спроведува според прописите на вонпарничната по-
стапка. 

Судот е должен решение по барање за прогласу-
вање на наследници согласно со став 1 од овој член да 
донесе во рок од два месеца по приемот на барањето, 
освен кога повикувањето на наследниците се врши со 
оглас и кога наследничките изјави треба да ги дадат 
пред друг суд или во странство. 

Правосилното решение за прогласување на насле-
дници се приложува кон доказите и во форма предви-
дени во член 49 ставови 3 и 4 на овој закон. 

Член 15 
По барање за денационализација одлучува минис-

терот за финансии. 
Министерот за финансии може да формира една 

или повеќе комисии за одлучување по барањата за де-
национализација (орган за денационализација). 

Член 16 
Во постапката за денационализација се применува-

ат одредбите на Законот за општа управна постапка 
доколку со овој закон поинаку не е определено. 

Член 17 
Во постапката за денационализација правна заш-

тита на имотните права и интереси на Република Ма-
кедонија врши Јавното правобранителство на Репу-
блика Македонија. 

Член 18 
Постапката за денационализација е итна. 
Органот за денационализација е должен барањата 

за денационализација да ги земе во работа по редот 
како што ги примил, освен ако сложеноста на случа-
јот или посебни околности налагаат поинаку да се 
постапи. 
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Член 19 
Ви ^стапката за денационализација не се плаќаат 

такси. 

II. ВРАЌАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 

Член 20 
Недвижност се враќа во сопственост во целост или 

дел во состојба во којашто се наоѓа на денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Недвижност се враќа како дел, кога не е можно 
целосно враќање, кога со тоа се согласил барателот и 
доколку е тоа возможно, ако со друг закон поинаку не 
е определено. 

Член 21 
За недвижност чија вредност по одземањето е зго-

лемена, на барателот му се понудува по следниов при-
оритет: 

1) враќање во сопственост на недвижноста докол-
ку барателот ја плати разликата за зголемената вред-
ност на недвижноста; 

2) воспоставување сопственички дел до висината 
на првобитната вредност на недвижноста и 

3) давање надомест. 
Разликата во вредноста на недвижноста од став 1 

точка 1) на овој член барателот е должен да ја плати 
во рок од една година од правосилноста на решението 
за денационализација. 

Член 22 
Недвижноста чија вредност по одземањето е нама-

лена, се враќа во сопственост со давање надомест за 
разлика за намалената вредност на недвижност. 

Разликата на вредноста од ставот 1 на овој член 
државата е должна да ја надомести на начин предви-
ден со одредбите од овој закон. 

Член 23 
Кога се враќа недвижност во сопственост, помош-

ните и на нив слични простории и објекти, како и при-
растоците и споредните предмети ја делат судбината 
на недвижноста. 

Член 24 
Имотот вратен во сопственост се предава во вла-

дение но исполнување на условите утврдени во право-
силното решение за денационализација. 

Предавањето на имот што се враќа во сопственост 
ќе го изврши органот за денационализација по барање 
на барателот согласно со ставот 1 на овбј член. 

Ако имотот вратен' во Сопственост е во вл^декисГ^ 
на корисник, тој е должен на барателот да му 
предаде имотот согласно со ставот 1 на овој член во 
присуство на органот за денационализација, а во слу-
чај на договор меѓу барателот и корисникот нема да 
се спроведе административно извршување :вбт управна'" -
постапка. "ч * " ' ' 

Ако баратели се повеќе наследници на1 поранеш-
ниот сопственик, органот & денационализација ќе го 
предаде имотот на чување на доверливо лице кое 
може да биде еден од можните наследници или друго 
лице кое ќе го определат мнозинството од можните 
наследници. За оваа мерка органот за денационали-
зација ќе го извести надлежниот суд согласно со Зако-
нот за вонпроцесна постапка. 

Ако предавањето во владение не е извршено со-
гласно со ставот 1 на овој член на барателот му сле-
дува закупнина до денот на предавање во владение, во 
висина вообичаена за тој вид имот и за месноста во 
која тој имот се наоѓа, која паѓа на товар на корисни-
кот на имотот кој не го предава во владение. 

Корисникот на посеано, односно насадено земјо-
делско земјиште има право да ги собере плодовите за 
што може да бара предавањето на земјиштето во вла-
дение да се одложи најдоцна за 12 месеци од исполну-
вањето на условите од ставот 1 на овој член, ако пои-
наку не се договори со барателот. 

% . кае г ЈОН 

Член 25 
Кога се враќа во сопственост недвижност издадена 

во закуп во поглед на престанокот на закупот и закуп-

нината се применуваат прописите на облигационото 
право што се однесуваат на отуѓување на закупен 
предмет, доколку со овој закон поинаку не е опреде-
лено. 

Член 26 / ' 
Земјиштето кое на денот на влегувањето во сила 

на овој закон е земјоделско земјиште, шуми, шумско 
земјиште, пасишта и утрини се враќа во сопственост.. 

Член27 " .'7 " V 
Кога не е реализизирана целта'заради која било 

одземено земјоделското земјиште, како и кога била 
реализирана целта заради коЈа било одземено земјоде-
лско земјиште, кое при поднесување на барањето за 
денационализација е градежно неизградено земјиште, 
барателот може да бара: 

1) враќање на земјиштето во сопственост ако ја 
плати разликата меѓу надоместот што за одземеното 
земјиште му следува определен според член 37 став 2 
од овој закон и вредноста на градежното земјиште ут-
врдена врз основа на прописите за определување на 
вредноста на градежното земјиште; 

2) да му се даде ново земјоделско земјиште од ист 
вид, површина и бонитет како одземеното и 

3) да му се даде надомест согласно со одредбите на 
овој закон. 

Член 28 
Градежно земјиште се враќа во сопственост: 
1) на лице кое на денот на одземањето на сопстве-

носта врз градежното земјиште било сопственик на 
градба изградена на тоа земјиште, а му е признаено 
право на користење врз тоа градежно земјиште и 

2) кога не е реализирана целта заради која било 
одземено градежно земјиште, како и кога била реали-
зирана целта заради која било одземено градежно зе-
мјиште, а тоа при поднесувањето на барањето за дена-
ционализација претставува градежно неизградено 
земјиште. 

Член 29 
Станбени згради и станови се враќаат во сопстве-

ност. 
Член 30 

Имот даден од државата под концесија се враќа во 
сопственост. у 

Предавањето во владение на имотот Од став 1 на 
овој член на лицето на ко^ му се враќа во сопственост 
ќе се изврши по истекот на концесискиот рок. 

; ЛШ е̂̂ о. на кое му Се вра^а во сопственост имотот 
даден гГод концесија, има право на надомест до преда-
вањето на имотот во негово владение во износ 
утврден со концесискиот акт, односно договор за 
концесија. 

" ^ • Член 31 
Деловни згради и деловни простории се враќаат во 

сопственост ако со овој закон поинаку не е опреде-
лено. ' 

Член 32 ' Л, 
Движен предмет се враќа во сопственост ако по-

стои и може да се идентификува, освен ако поинаку не 
е определено со закон. 

Член 33 
За одземен имот кој се наоѓал во претпријатие 

трансформирано според прописите за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. Агенција-
та на Република Македонија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал врз основа на 
правосилно решение за денационализација во рок од 
30 дена од презентирањето, му ги предава на барате-
лот во сопственост акциите, уделите и недвижностите 
во висина на резервираниот дел кои со договор се пре-
несени на Агенцијата, како и закупнината и другите. 
погодности, намалени за трошоците, односно акциите, 
уделите и дивидентите што произлегуваат од нив во 
согласност со членочит^ Зб став .3 и 39 став 1од Зако-, 
нот за трансформација н^пре^ соопштев * 
твен капитал. 

Барателот има право да бара разлика, доколку со 
тоа што му е вратено согласно со ставот 1 на ппг»; 
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член не остварил надомест определен со членот 37 
став 2 од овој закон. 

Разликата од ставот 2 на овој член ќе биде надо-
местена согласно со одредбите за надомест од овој за-
кон. 

Член 34 
Барателот има право на надомест според одред-

бите на овој закон и во случаите кога тој не поднел 
барање во постапката за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал, односно кога во таа 
постапка поднел барање, но не можел да биде нами-
рен, како и кога одземениот имот не постои. 

Член 35 
Кога не е извршена трансформација на претпри-

јатие со општествен капитал се враќа во сопственост 
недвижност или друго средство за кое е поднесено ба-
рање за денационализација, ако во времето на подне-
сувањето на барањето претпријатието располага со 
нив доколку барателите не се договорат поинаку, за 
да не се наруши градежната, техничката и технолош-
ката целина на претпријатието. 

Член 36 
Во вредноста на имотот од членовите 33,34 и 35 на 

овој закон не се засметува вредноста на деловите од 
претпријатието кои се припоиле кон него по изврше-
ното одземање, како и вредноста на градежното зем-
јиште на кое се изградени објекти на претпријатието. 

Ш. НАДОМЕСТ 

Член 37 
Надомест се дава за имот кој не се враќа, како и 

кога имотот не се враќа затоа што престанал да 
постои. 

Надомест во смисла на став 1 од овој член се опре-
делува според состојбата на имотот во моментот на 
одземањето, согласно со Уредбата за процена на вред-
носта и утврдување надомест за денационализиран 
имот што ја донесува Владата на Република Македо-
нија. 

Член 38 
За имот од член 37 став 1 на овој закон како 

надомест се дава: 
1) друг имот од ист вид во сопственост на државата 

и 
2 ) акции и удели во сопственост на државата. 
Кога надоместот не се дава согласно со став 1 од 

овој член, надомест за имот од член 37 став 1 на овој 
закон се дава во вид на обврзници* 

Член 39 
Во случаите кога за одземена недвижност која де-

нес не постои, во надомест е дадена друга недвижност, 
тогаш како надомест се смета дадената недвижност. 

Член 40 
За надоместот кој се дава во вид на обврзници Ре-

публика Македонија издава обврзници. 
Обврзниците гласат во цврста валута со камата. 
Издавањето на обврзниците се врши со посебен 

Прометот на обврзниците е слободен и не подле-
жи на плаќање данок на промет. 

Член 41 
Обврзниците можат да се употребуваат. 
• за акции и удели на претпријатијата кои ги посе-

дува Агенцијата на Република Македонија за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал; 

• за акции и удели на претпријатијата кои се резе-
рвирани за поранешните сопственици согласно со За-
конот за трансформација на претпријатијата со општ-
ествен капитал; шдзг^н Ји:пкну% н̂ »,« .агили. 

*зв Арбоддењ* т с А & и т и М М г О ф с т ј а на бад-ж, 
^ од пре11|ри}атнјата,а кои ее41рсдметна продажба; -

• за купување на државен имот КОЈ е понуден на 
продажба и за чиј откуп е предвидена можност за пла-
ќање со државни обврзници; 

- за купување на акции и удели на државен капитал 
во процесот на неговата приватизација; 

- за плаќање на надомест на концесија на државен 
имот; 

• за купување или плаќање на закуп на државен 
имот; 

• за плаќање на обврски кои произлегуваат од овој 
закон и 

- за друг еквивалент на сопственост определен со 
закон. 

Член 42 
Отплатата на обврзниците се врши во денари со 

среден курс на Народната банка на Република Маке-
донија на денот на плаќањето. 

Отплатата на обврзниците од став 1 на овој член 
ќе се врши почнувајќи од 2003 година. 

Член 43 
Средствата за отплата на годишните рати од обвр-

зниците се обезбедуваат од: 
1) дел од средствата што се остваруваат со транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал; 
2) средствата од продажба на имот на Република 

Македонија кои со друг закон не се определени за 
друга намена; 

3) средствата остварени од закуп на државен имот 
ако со друг закон не се определени за друга намена; 

4) средствата што се остваруваат според одредбите 
од ОВОЈ закон (надомест за вратен имот, надомест за 
зголемена вредност на вратен имот и данок на наслед-
ство); 

5) дел од средствата на Буџетот на Република Ма-
кедонија и 

6) други приходи утврдени со закон. 

Член 44 
Средствата од членот 43 на овој закон се прибира-

ат во Буџетот на Република Македонија, ако со овој 
закон поинаку не е определено. 

Член 45 
Прибирањето, исплатата и евиденцијата на сред-

ствата од членот 44 на овој закон го врши Министер-
ството за финансии, ако со овој закон поинаку не е 
определено. 

Член 46 
Работите на евидентирањето на обврзниците и 

пресметувањето и сервисирањето на отплатата на 
обврзниците, во име и за сметка на Република Маке-

донија може да се доверат и на друг од Владата овла-
стен правен субјект за работи со хартии од вредност 
во Република Македонија кој ќе понуди поповолни 
услови. 

Договор за вршење на работите од ставот 1 на овој 
член во име и за сметка на Република Македонија 
склучува министерот за финансии. 

IV. ПОСТАПКА 

Член 47 
Постапката за денационализација се поведува на 

предлог од барателот (барање) ако со овој закон 
поинаку не е определено. 

Ако барање од став 1 на овој член поднесува бара-
тел кој не е прогласен за наследник, органот за дена-
ционализација ќе го упати барателот да поднесе бара-
ње за прогласување на наследник до надлежниот суд. 

Крта за една иста недвижност, еден или повеќе 
движни предмети се поднесени барања од повеќе по-
ранешни сопственици, или од повеќе наследници на 
в д е н ^ о ш ш ^ л д о сите 
'РДО4№(Сгвох№ едва* аасчидасанижегЈ^ едно 
решение за денационализација. 
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Член 48 
Барањата се поднесуваат до органот за денациона-

лизација. 
Барањата кои се однесуваат на недвижен имот се 

поднесуваат до органот за денационализација на по-
драчјето каде што се наоѓал тој имот во време на 
одземањето. 

Барањата кои се однесуваат на движен имот се 
поднесуваат до органот за денационализација на по-
драчјето каде што се наоѓало живеалиштето на пора-
нешниот сопственик во време на одземањето на тој 
имот. 

Член 49 
Барањето од членот 47 на овој закон се поднесува 

на образец што го пропишува министерот за финан-
сии. 

Образецот од ставот 1 на овој член особено треба 
да содржи податоци за имотот за кој се бара враќање, 
замена, односно плаќање на надомест, правна основа 
за одземањето, како и за видот и начинот на враќа-
њето. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член ее поднесу-
ва: 

Л актот за одземање на имотот; 
2) доказ за државјанство на Република Македонија 

стекнато до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон и 

3) доказ за сопственост на имотот ако од актот за 
одземање на имотот не може да се идентификува 
одземениот имот, односно неговиот сопственик и тоа: 

- за недвижности - правото на сопственост се 
докажува со тапија, договор, пресуда и решение и 

- за движни предмети - писмени докази (договори 
за прибавување ф а к т о т и пресуди). 

Актите од ставот 3 на овој член се поднесуваат во 
оригинал или во службено заверен препис. 

Член 50 
Ако актот за одземање на имотот и доказите за 

сопственост барателот не може да ги приложи, а тие 
се наоѓаат кај сегашниот корисник или кај друг орган, 
односно организација, органот за денационализација 
ќе ги прибави од нив по службена должност. 

Сегашниот корисник, органот и организацијата од 
ставот 1 на овој член се должни на органот за денаци-
онализација да му ја достават соодветната докумен-
тација која ја имаат во рокот определен од органот за 
денационализација. 

Член 51 
Барањето може да се поднесе во рок од пет години 

од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
По истекот на рокот од ставот 1 на овој член, 

барање за враќање на имот може да се поднесе само 
доколку во меѓувреме не настапиле правни и факти-
чки промени, а најдоцна во рок од седум години од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

По истекот на рокот од седум години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон може со тужба во 
парнична постапка да се бара плаќање на надомест, а 
враќање на имот само ако нема правни и фактички 
пречки. 

Член 52 
Кога според одредбите на овој закон е признаено 

право на избор, барателот е должен изборот да го 
изврши пред донесувањето на решението за денаци-
онализација, во рок што ќе му го определи органот за 
денационализација. 

Ако барателот, односно барателите не го извршат 
изборот во определениот рок, органот за денациона-
лизација приоритет ќе му даде на враќањето во 
сопственост. 

Член 53 
Решението за денационализација органот за дена-

ционализација е должен да го донесе најдоцна во рок 
ум - од шесгмссеци од;денот на поднесување на* барањето, 
- ш ш ^ ^ с ж б н и ^ у ч а * и п о * и ш ^ о т н » ' & ^ ф о к , 

најдоцна шест месеци по решавањето н г претходното 
прашање, ако со овој закон поинаку не е определено. 

Решението од став 1 на овој член се донесува без 
одржување на расправа и сослушување на сведоци. 

Примерок од решението за денационализација се 
доставува на барателот и јавниот правобранител. 

Член 54 
Решението за денационализација содржи податоци 

за: 
1) поранешниот сопственик на кој му е одземен 

имотот, односно поранешните сопственици на кои им 
бил одземен имотот; 

2) имотот што бил одземен и основот, односно 
актот на одземањето; 

3) имотот што се враќа, односно надоместот што 
се дава; 

4) лицата на кои им се враќа имотот, односно им се 
дава надоместот; 

5) видот и начинот на давање надомест; 
6) обврска на барателот во определен рок да плати 

зголемена вредност согласно со членот 21 став 2 од 
овој закон; 

/) обврска на државата да му плати на барателот 
разлика за намалена вредност согласно со членот 22 
став 2 од овој закон; 

8) обврска на барателот да му се даде надомест 
според членот 33 од овој закон и 

9) рокот за предавање на имотот што се враќа, 
односно обврска на корисникот на имотот да му го 
предаде имотот на барателот. 

Правосилното решение од ставот 1 на овој член се 
доставува по службена должност до органот за јавни 
приходи и до органот за геодетски работи за евиден-
ција во јавните книги, како основа за промена на пра-
вата на имотот, како и на институцијата која го напла-
тува надоместот за користење на градежно земјиште 
за утврдување обврска за плаќање на придонесот. 

Член 55 
Во решението за денационализација се означува 

дека имотот му се враќа, односно надоместот му се 
дава на поранешниот сопственик (поранешните соп-
ственици) односно на неговите (нивните) наследници. 

Кога баратели се наследници на денационали-
зација, решението за денационализација гласи на 
наследниците прогласени со правосилно решение за 
прогласување на наследници донесено согласно со 
одредбите на овој закон според наследничките делови 
утврдени со решението. 

Член 56 
Кога актот за одземање имот гласи на друго лице, 

а не на поранешниот сопственик за што во постапката 
за денационализација и двете странки поднеле барање 
за денационализација, и' меѓу нив се појавил спор, 
органот за денационализација, пред да го донесе 
решението од членот 54 став 1 на овој закон, со 
заклучок ќе ја упати странката на која гласи актот за 
одземање на имотот да поведе парница пред надлеж-
ниот суд во определен рок. 

Правосилната судска пресуда го обврзува органот 
за денационализација во поглед на лицето на кое му се 
враќа имотот, односно му се плаќа надомест. 

Ако странката не ја поведе парницата во опреде-
лениот рок на што била упатена согласно со ставот 1 
на овој член, органот за денационализација решени-
ето за денационализација ќе го донесе согласно со 
актот за сопственост. 

Член 57 
Кога актот за одземање на имотот гласи на име на 

поранешен сопственик кој поднел барање за денацио-
нализација, а доказот за сопственост гласи на лице 
кое не поднело такво барање, со решението од членот 
54 на овој закон ќе се врати имотот, односно ќе се 
определи да се плати надомест на барателот, односно 
на неговите наследници. — 

»и се задира 
^ ^ к б а ^ ^ ^аАлекен суд 

да оараат лицата на кои им е вратен имотот или 
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платеа^тд&Мзгг ним Да им* го предадат вратениот 
имоич^днвсно да им го предадат исплатениот надоме-
ст во роковите предвидени со прописите за имотното 
право. 

, л ^ с н ѕ б 
Коѓа оа&т;ел9Т; р, Јшра^ефен .сопственик, односно 

негср НЦЈЈВДЦ^ ^ постапката за денационализација 
мож^ да сеГСклуч** - Порамнување за враќање 
на имот, односно давање ка надомест за целиот или за 
дед од ИМОТОТ 

Порамнувањето ед.ЈСтачит 1 на овој член го склу-
чуваат поранешниот сопственик, односно неговиот 
наследник и јавниот правобранител, а ако се враќа 
земјоделско земјиште согласно со член 26 од овој за-
кон, односно недвижност или друго средство согласно 
со членот 35 од овој закон, во склучувањето на порам-
нувањето учествуваат и корисниците на земјиштето. 

Порамнувањето од ставот 1 на овој член е изврш-
на исправа. 

Член 59 
Против решението на органот за денационализа-

ција може да се изјави жалба до Владата на Република 
Македонија. 

Член 60 
Против решението на Владата на Република Ма-

кедонија може да се поведе управен спор. 

Член'61* 
Кога е поднесено барање за имот од членот 4 став 

1 на овој закон, а кон барањето не се поднесени ниту 
актот за одземање ниту докази за сопственост според 
членот 49 став 3 точки 1) и 3) од овој закон органот за 
денационализација, пред да го донесе решението од 
членот 54 став 1 на овој закон, со заклучок ќе го упати 
барателот во определен рок да поведе пред надлежни-
от суд парница за утврдување на постоење на правото 
на сопственост. 

Ако во рокот определен согласно со ставот 1 на 
овој член барателот не поведе парница, органот за де-
национализација со решение ќе го одбие барањето за 
враќање на имот или за плаќање на надомест, а бара-
телот може тоа барање да го истакне во тужба, ако не 
истекол рокот од^Чд ј̂мот 51 став 3 на овој закон и под 
условите предвидени во таа одредба. 

со присилна депортација во фашистичките логори, а 
не го преживеале погромот и немаат наследници 
(член 6). 

Член 67 
Постапката за враќање на имотите, односно за 

плаќање на надомест за имотите од член бб органот за 
денационализација ја поведува по службена должност 
штом дојде до сознанија дека такви имоти постоеле. 

Во постапката од став 1 на овој член може да се 
вклучи Заедницата на Евреите во Република Македо-
нија. 

Ако по поведување на постапката од став 1 на овој 
член се појави наследник на поранешниот сопственик, 
кој го преживеал или не го преживеал погромот на 
Евреите од Македонија, кој наследник е државјанин 
на Република Македонија, може да поднесе барање 
согласно со член 47 од овој закон, а постапката ќе 
продолжи според одредбите од членовите 48 до 63 на 
овој закон. 

Член 68 
Вратениот имот, односно дадениот надомест од 

член бб на овој закон влегува во состав на Фондот на 
холокаустот на Евреите од Македонија. 

Фондот од став 1 на овој член има својство на 
правно лице. 

Фондот има свој статут на кој согласност дава Вла-
дата на Република Македонија. 

Со Фондот управува управен одбор составен од ед-
наков број на претставници определени од Владата на 
Република Македонија и од Заедницата на Евреите од 
Република Македонија. 

Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 69 
Средствата од Фондот на член 68 се наменети за 

изградба на дом на холокаустот на Евреите од Маке-
донија. 

Со статутот на Фондот се утврдуваат и другите це-
ли и активности за одбележување на споменот на хо-
локаустот на Евреите од Македонија. 

Со статутот на Фондот можат да се утврдат и дру-
ги извори на средства. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

' • • ^ 7 0 м 
Правосилното решение зџјрјкјјрфе на имот од м носителите на 'станарско право стекнато об-

новите 54 и 57 став 1 на овсѓј за^он и порамнувањетоц л а с т у н закон, односно пр)аво некористење на кои 
за враќање на имот од член 58 на овој закон, се р с н о ^ ^ ; согласно со член 29 од овој закон 'престанува тоа 
за запишување на сопственоста во евиденцијава,"^а право, државата им доделува друг стан на користење, 
правата на недвижностите. . односно им го продава според условите утврдени со 

-ЌОЗТМ.'* Законот за продажба на општествени станови 
Член 63 п ("Службен б е с н и ќ н а Република Македонија" бр. 

Во постапката за денационализација не се пДи^гр^36/90'41|б2/9Ф);г^ * 1 % " • ; ј 
нуваат одредбите за враќањево поранешна состојба-н До 'доделувањето 'На- друг стан1 Ш користење, од-за обнова на постапката. 

Заинтересираните лица можат своите права спре-
ма лицата на кои им е вратен имотот или платен надо-
мест според одредбите од овој закон да ги остваруваат 
со тужба пред надлежниот суд во рок од пет години по 
правосилноста на решението за денационализација. 

Член 64 
За поднесените барања за денационализација за 

донесените решенија и нивно извршување Министер-
ството за финансии води посебна евиденција. 

Министерот за финансии во согласност со минис-
терот за правда ја пропишува формата, содржината и 
начинот на водење на евиденцијата од став 1 на овој 
член. 

Член 65 
Владата на Република Македонија донесува Уред-

ба за спроведување на постапката за денационализа-
ција. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

носно до неѓо&а^б Лр^дажба, лицата бД-сТав 1 на овој 
член продолжувај'Да ги користа^ становите во кои 
живеат најмногу една година сметано од моментот ко-
га согласно со одредбите на овој закон поранешниот 
сопственик или неговиот наследник се стекнал со пра-
вото да им биде вратен станот. 

Член 71 
Ако до влегувањето во сила на овој закон, пред 

или по влегувањето во сила на Законот за денациона-
лизација, била поведена парница за враќање на имот 
или за давање на надоместок за имот, кои имоти се 
предмет на денационализација, парниците ќе продол-
жат, а судот за тужбеното барање ќе одлучи во сог-
ласност со одредбите на Законот за денационализаци-
ја, според состојбата на имотот при поднесувањето на 
тужбата. 

Ако по влегувањето во сила на Законот за денаци-

Предмет на денационализација се имотите на Ев- ќе постапи по барањето според одредбите на Законот 
реите од Македонија кои своите имоти ги напуштиле за денационализација. 
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Ако до влегувањето во сила на овој закон, по вле-
гувањето во сила на Законот за денационализација, 
било поднесено барање на надомест за експроприра-
ниот имот (член 2 точка 2)), вонпарничната постапка 
ќе се заврши според одредбите на Законот за експроп-
ријација. 

Ако до влегувањето во сила на овој закон, по вле-
гувањето во сила на Законот за денационализација 
било поднесено барање за прогласување на наследни-
ци, судот ја спроведува постапката и донесува реше-
ние согласно со член 14 на овој закон. 

Во постапката од ставовите 1, 3 и 4 на овој член и 
во постапката од член 60 на овој закон не се плаќаат 
судски такси. 

Член 72 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон не е 

дозволено располагање со имотот што е предмет на 
денационализација, како и искористување на таков 
имот со кое се создаваат обврски за барателот. 

Правните дела и едностраните изјави на волја што 
се во спротивност со став 1 на овој член се ништовни. 

Член 73 
Правото на залог на недвижност што се враќа во 

сопственост според одредбите на овој закон престану-
ва со правосилноста на решението за денационализа-
ција. 

Заложниот доверител може да бара засновање на 
залог по сила на овој закон врз друга недвижност на 
заложниот должник, а ако должникот нема таква мо-
же спрема него да бара присилна наплата од друг не-
гов имот. 

Кога согласно со ставот 1 на овој член престанува 
правото на залог врз недвижност, на барање од лице-
то кому недвижноста му е вратена се запира постапка-
та за засновање на заложно право врз недвижност, од-
носно постапката за продажба на недвижност ставена 
под залог. 

Ако заложниот доверител не може да го наплати 
побарувањето согласно со ставот 2 на овој член во тој 
случај правото на залог на недвижност не престанува 
и недвижноста не се враќа во сопственост. 

Член 74 
Правото на службеност, врз имот што се враќа во 

сопственост според одредбите на овој закон, освен 
стварните службености престанува со правосилноста 
на решението за денационализација. 

Член 75 
Основаноста на/барањето за враќање на имотот, 

односно надомест на одземениот имот според одред-
бите на овој закон, ќе се цени без оглед на тоа дали до 
влегувањето во сила на овој закон веќе правосилно 
одлучил судот или друг државен орган по барање за 
враќање, односно надомест на одземениот имот, а ба-
рањето било правосилно одбиено. 

Член 76 
Прописите што се предвидени со овој закон, ќе се 

донесат најдоцна во рок од еден месец од влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 77 
Министерството за финансии заклучно со месец 

февруари 2002 Година ќе го утврди вкупниот износ на 
барањата за надомест кој се дава во вид на обврзници 
за барањата поднесени до крајот на 2001 година, а 
Владата на Република Македонија најдоцна до крајот 
на април 2002 година ќе му предложи на Собранието 

2074. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА 
ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО 

НА ГРАЃАНИТЕ 
Се прогласува Законот за изменување на Законот 

за пријавување на живеалиштето и престојувалиште-
то на траганите, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 23 мај 2000 година. 

Бр. 07-2187/1 
23 маЈ 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУ-
ВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВА-

ЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

Член "1 
Во Законот за пријавување на живеалиштето и 

престојувалиштето на граѓаните ("Службен весник на 
Република Македонија" број 36/92), во членот2 став 2 
зборовите: "договор за користење на стан" се замену-
ваат со зборовите: "договор за закуп". 

Член 2 
Членот 8 се менува и гласи: 
"Граѓанинот КОЈ има намера привремено да пре-

стојува во странство од три месеци до една година или 
да биде на привремена работа во странство повеќе од 
една година, должен е непосредно пред заминувањето 
да го пријави одењето во странство кај надлежниот 
орган во местото на живеалиштето, или на гранични-
от премин, или непосредно по заминувањето во дипло-
матско-конзуларното претставништво на Република 
Македонија во таа земја, односно во рок од три дена 
да го пријави враќањето во живеалиштето на Репу-
блика Македонија. 

Во случајот од став 1 на овој член, граѓанинот е 
должен да ги пријави и малолетните деца кои пату-
ваат со него. 

За граѓаните кои не го пријавиле заминувањето во 
странство подолго од три месеци, надлежниот орган 
по службена должност ќе врши евидентирање." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

2075. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравстве-

ната заштита ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 38/91,46/93 и 55/95), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 мај 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 

СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕН А 
ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР 

"ВЕЛЕС"- ВЕЛЕС 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
"Јавната здравствена организација Медицински центар 
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*%елес" - Велес, што ја донесе Управниот одбор, на 
седницатаодржана на 20 мај 1999 година. 

Бр. 07-2191/1 
23 мај 2000 година 

Скопје 

' Потпретседател 
на Собранието на Република 

г Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

2076.«; . 
Врз основа на член 63 од Законот за денаци-

онализација ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 20/98 и 31/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23.05.2000 година, 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

Член 1 
Постапка за денационализација се поредува ма ба-

рање на барателот согласно член И од Законот за де-
национализација (во натамошниот текст: Законот). 

Со едно барање се поведува постапка за денацио-
нализација за имот што бил одземен со еден акт. 

Доколку одделни имоти биле одземени со повеќе 
различни акти потребно е да се поднесат соодветен 

Пна барања според актите. 

[мотот (недвижен и движен) вкупно содржан во 
еден акт за одземање кој може да биде предмет на 
денационализација според одредбите на Законот мо-
же да се земе како целина на вредност која се првце* 
нува заради враќање во сопственост или заради дава-
ње на надомест согласно одредбите за надомест во За-
конот. 

Кога одделни недвижни имоти биле одземени со 
еден акт се поднесува едно барање, а надлежноста на , 
органот за денационализација се определува според 
подрачјето на кое се наоѓа или се наоѓала недвижнос-
та која во актот за одземање била прво назначена. 
Кога со еден акт биле одземени недвижни и подвижни 
имоти, барањето се поднесува до органот за денаци-
онализација надлежно за недвижноста која била прва 
означена во актот за одземање. 

Член 2« 
Кога актот за одземање е објавен во "Службен 

весник", барателот го поднесува во обичен препис 
односно фотокопие. оѕг.ујп 

Член 3 • 5 1 • "'ч 
Барање за денационализација се поднесува 

примерока (обрасци). " ' : С 
Кон првиот примерок од барањето за денаЦИока^ 

лизација се приложуваат во оригинал или в о Ш р ф & 
но заверен препис доказите определени во чј&гѓ 47 
став 3 од Законот, а ако барање за денационализација 
поднесуваат наследници де приложува и правосилно 
решение за прогласување на наследници (член И-а 
став 5 од Законот), во оригинал или во службено 
заверен препис. 

По исклучок од став 2 на овој член, кога актот за 
одземање бил објавен во "Службен весник" тој акт се 
приложува кон барањето за денационализација во 
обичен препис или во фотокопие. 

Кон вториот примерок од барањето за денациона-
лизација доказите од став 2 на овој член се приложу- * 
ваат во обичен препис или фотокопие. 

Според одредбите од ставовите 1-4 на овој член се 
постапува и кога се поднесува барање за денационали-
зација на имот одземен во корист на државата без 
правна основа и на имот отстапен на државата со 
изјава на волја дадена под закана и присилба. 

Кога барање за денационализација е поднесено за 
имот одземен без правна основа, како и кога одзе-
мањето на имотот е извршено врз основа на пропис, а 
црното* нв-гцордоешндог чмспнџн* не бил*здодевен 
адозшадшетнадмдоОД 

како доказ за идентификација на одземениот имот, 
покрај доказите наведени во член 47 став 3 точка 3 од 
Законот може да се приложи секој доказ од кој на 
непосреден и посреден начин се утврдува дека имотот 
бил одземен, особено доказот дека имотот го има 
државата, единица на локалната самоуправа, јавната 
установа, јавно претпријатие и друга јавна институци-
ја (исправа издадена од Републичката геодетска упра-
ва и ел.). 

Член 4 
Кога барателот поднесува барање за денационали-

зација за повеќе недвижни или подвижни предмети 
(член 1 став 3 од оваа уредба), одземени со повеќе 
акти за одземање и ако за тие барања е надлежен за 
постапување ист орган за денационализација кон пр-
виот примерок од второто и наредните барања дока-
зите се приложуваат во обичен препис или фотоко-
пие: 

Член 5 
Кон барањето за враќање на правото на сопстве-

ност на градежно земјиште (согласно член 22-6 од 
Законот) одземено со прописите за национализација 
На наемните згради и градежно земјиште, доколку 
барателот нема валиден доказ за сопственост на 
градежно земјиште може да го поднесе решението со 
кое било утврдено дека градбата изградена на тоа 
земјиште не била предмет на национализација соглас-
но тие прописи. 

Член 6 
Кога барања за денационализација на ист национа-

лизиран имот поднесат повеќе баратели заедно можат 
да определат кој од нив во свое и во нивно име ќе 
контактира со комисијата за денационализација. 

Член 7 
Утврдувањето на разликата во вредноста на одзе-

мениот имот како и на вредноста на имотот што не 
постои се врши согласно прописите за утврдување на 
вредноста на имотот кој е предмет на денационализа-
ција. 

Член 8 
Кога актот за одземање на имотот гласи на друго 

лице, а не на Поранешниот сопственик за што во по-
стапката за денационализација и двете странки подне-
ле барање за денационализација, како и кога актот за 
с(д^емањ(ѕ' на ^имб^гѓ Гласи на ј м е на поранешниот 
сопственик кој поднел барање за Денациона л изација, а 
доказот за сопственост.Гласи на лице кое не поднело 
такво барање но кое се вклучило во постапката по 
ОД0№€у&ањеТд'Иа барањето предд& е донесено реше-

Денационализација, така што Помеѓу нив нема 
&№6,кб^исиј&та за денационализација во поглед на 

на одземениот имот, односно давање на надо-
ДОЗДЗД^&НпНалеев враќа Ќ^ ја почитува спогодба-

која Тие*треба да ја дадат на записник 
пред комисијата за денационализација. 

* - Член 9 ' 
За предавање во владение за имот што се враќа во 

сопственост се составува записник. 
На барање од наследниците имот што се враќа ќе 

биде предаден на чување во согласност со член 20 став 
4 од Законот, само ако наследниците се упатени до 
судот за прогласување на наследници од органот за 
денационализација. 

Член 10 
Во постапката за денационализација, во рамките 

на своите надлежности, државните .органи, јавните 
претпријатија и јавните установи меѓусебно соработу-
ваат. 

Кога ќе се утврди дека барањето за денационали-
зација е поднесено во рокот и ги содржи сите прилози, 

правобранител н т п ^ л и к а ^ ќ Ш Ш н п н н ^ п ли т и, 

СОБРАНИЕ НА БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2589/1 
23 мај 2000 година 

Скопје 

2077. 
Врз основа на член 10 од Законот за денационали-

зација ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 20/98 и 31/2000), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23.05.2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ 

НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат мерилата, крите-

риумите и начинот на утврдување на вредноста на 
имотот кој е предмет на денационализација. 

I. Станбени згради и станови 

Член 2 
Вредноста на одземените станбени згради и стано-

ви кои постојат и кои не постојат се проценува според 
градежната вредност на овој имот на денот на одзема-
њето зголемена за локациската погодност на денот на 
проценката. 

Член 3 
Градежната вредност на станбените згради и 

станови и локацијата погодност се утврдува според 
одредбите од Законот за продажба на становите во 
општествена сопственост ( Службен весник на РММ 

бр. 36/90,62/92), Уредбата за критериумите и начинот 
на утврдување на продажната цена на становите во 
општествена сопственост ("Службен весник на РМ" 
бр. 68/92) и Одлуката што ја донесува Владата на 
Република Македонија за утврдување на вредноста на 
пресметковниот бод за процена на станбените згради 
и станови кои се предмет на денационализација. 

За проценката на станбените згради и станови кои 
не постојат, а за кои основните податоци за градежни-
те карактеристики мрже да се добијат преку проекту 
фотографии, брошури^ каталози, ццдич низградовите 
од период и ел. соодветно се применува став 1 
член. • ; • итпт 

За станбените згради и станови кои. не. постојки 
за кои што нема ниту редовни податоци граде^ни^ 
карактеристики, додира вредност^гјИДОЛелод 
преку методот на каадтализрција, на з а р а б о т у в а м ^ 
закупнината, со,податоци за закуп^ин^ ^ 
на проценката, за (Споредливи рбјек^и % ̂ оредорва 
локација.' ' , •• "-V- ^ 

II. Деловни згради и деловни простории 

Член 4 
Вредноста на одземените деловни згради и делов-

ни простории кои постојат и кои не постојат се проце-
нува според градежната вредност на овој имот на де-
нот на одземањето зголемена за локацијата погодно-
ст на денот на проценката. 

Член 5 
Градежната вредност на деловните згради и дело-

вни простории и локациската погодност се процену-
ваат според Методологијата за проценка на деловниот 
простор сопственост на Република Македонија како 
основа за утврдување висината на закупнината ("Слу-
жбен весник на РМИ бр. 29/99) и Одлуката што Ја 
донесува Владата на Република Македонија за утврду-
в а в на, вр&днбста науЛресмсггќбвш*от боса за* проценка1 

мет на д е н а ц и Ш Ш Ш Ж . Б ^ к г ^ П у ^ н г.зтнншЈбобвдп 

За проценката на деловните згради и делова 
простории кои не постојат, а за кои основните 
податоци за градежните карактеристики може да се 
добијат преку проекти, фотографии, брошури, 
каталози, водичи низ градовите од период и ел. исто 
така се применува методологијата од став 1 на овој 
член. 

За деловни згради и деловни простории кои не 
постојат и за кои што нема ниту основни податоци за 
градежните карактеристики,.. нивната вредност се 
определува преку методот на капитализација на 
заработувачка од закупнинава, со податоци за 
закупнина во моментот на проценката, за споредливи 
објекти и споредлива локациЈа. 

Член 6 
Одредбите од член 2 до 5 «а оваа уредба соодветно 

се применуваат и за процена на вредноста на станбе-
но-деловните згради. 

III. Стопански објекти и капацитети 

Член 7 
Вредноста на стопанските објекти и капацитети 

(фабрики, мелници, хотели, пилани, керамидичници и 
дрводелец претпријатија, магацини и визби) се про-
ценува според Методологијата за проценка на вредно-
ста на претпријатијата со општествен капитал ("Слу-
жбен весник на РМ" бр. 74/93 и 25/95). 

Член 8 
За проценка на стопански објекти и капацитети 

кои не постојат, а за кои основните податоци за граде-
жните карактеристики можат да се добијат преку 
проекти, фотографии, каталози, деловни книги, бро-
шури и слично, соодвето се применува методологијата 
од членот 7 на оваа уредба. 

За стопански објекти и капацитети кои не постојат 
И за кои што нема ниту основни податоци за граде-
жните карактеристики, нивната вредност се опреде-
лува преку методот на капитализација на заработува-
чка од закупнината, со податоци за закупнина во мо-
ментот на проценката, за споредливи објекти и споре-
длива локација. 

IV. Движен и недвижен имот од културно, уметни-
чко и историско значење;, ., 

'ДШ К̂Нј ^ /^леи 9 
Вредноста на движен и недвижен имот од култу-

рно, уметничко и историско значење се проценува 
според прописите за заштита на спомениците на 
културата (Закон за заштита на спомениците на 

- Службен весник на РМ" бр. 24/73, 42/76, 
КдоцЅрцгаја за заштита на архитектонско наследство 
и* Европа од 1985 година ратификувана во 1991 годи-
ра« ЈЕјвропската Конвенција за заштита на археолошко 
наследство од 1960 година ратификувана во 1990 
година и др.). 

V. Движен имот 

Член 10 
Проценката на вредноста на одземен движен имот 

кој се состои од машини и опрема се врши врз основа 
на сегашна пазарна вредност на иста или слична 
опрема по функција, капацитет и квалитет со 
амортизација од 50% од вредноста на споредбенава 
опрема. «1 

Проценката на вредноста на друг одземен движен 
имот се врши согласно став 1 на овој член. 

VI. Земјоделско земјиште, шуми, шумско земји-
ште пасишта и утрини 

4 , .... Член 11 
н-ЈвВраддеоглд ни гвијеанмдо зодјиизс&сдомт шумење 
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даночната основа за данокот на промет на недвижно-
сти и права утврдени од надлежниот орган за јавни 
приходи за соодветно подрачје спрема културата, кла-
сата и површината. 

Член 12 
При проценка на вредноста на земјоделско земји-

ште, шуми, шумско земјиште, пасишта и утрини, иста-
та се намалува за зголемената вредност поради изгра-
дени сообраќајници, туристички објекти, вештачки 
езера, хидромелиоративни системи и други слични 
објекти. 

Член 13 
Ако шумата постои и има прираст, вредноста на 

прирастот се одбива од проценетата вредност. 

VII. Градежно земјиште 

Член 14 
Вредноста на градежното земјиште кое е предмет 

на денационализација се проценува и надоместува 
според реонизацијата и зоните на градовите и насе-
лените места во Република Македонија, прикажани во 
графичкиот прилог кој е составен дел ца оваа уредба. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-2590/1 Претседател на Владата 
23 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД 
НА РЕОНИЗАЦИЈАТА И ЗОНИТЕ НА ГРАДО-
ВИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, СПОРЕД КОЈ СЕ ВРШИ ПРОЦЕ-
НКА НА ВРЕДНОСТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШ-
ТЕ КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

З О Н И 

Реон 
1 2 3 4 5 6 

нова 
оп. 

7 
нова 
оп. 

8 
село 

(Велес 700 650 450 350 300 250 200 120 
{Штип 

Реон 

Виница М~ 
Сочани 
&ШШШШЛ 
јеготино 

450 

Радовиш 
Ресен 

^.Николе 

350 300 

З О Н И 
4 

нова 
оп. 

250 

5 
нова 
оп. 

200 

6 
село 

120 

7 
село 

100 

З О Н И 

Реон 1 2 3 
нова оп 

4 
село 

5 
село 

(Берово 
1Ѕј|Д Г̂ТчкЅТТТУ̂ И̂ 

Делчево 

шѕшшт 
300 250 200 120 100 

кратово 
Крушево 

1. Проценката на вредноста на градежното земји-
ште се изразува во денарска вредност по м2. 

2. Проценувањето се врши според реонизацијата 
на градовите и населените места во Република Маке-
донија како територија на општините на прогласени 
национализирани градежни реони и според зони во 
градовите и населените места и тоа како што следува: 

З О Н И 

Реон 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реон нова 
оп. 

нова 
оп. 

село село 

шшт 
ИЅиНЗЗИ 
Ѕ Ѕ Ш З И 

шшш 

2.000 1.700 1.000 900 800 700 500 350 300 

З О Н И 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реон Ј нова 
оп. 

нова 
ол. 

село зеле 

1ебар 
а т г т ч и 

Ј Ш Ш Ѕ 
шшт 
ѕ ш ш 
ѕѕшт 

1Ш) 800 700 660 450 ЗЅО 300 290 200 

2078. 
Врз основа на член 24, став 1 од Законот за начи-

нот и постапката на исплатување на депонираните 
девизни влогови наѓ граѓаните по кои гарант е Репу-
блика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 32/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23.05.2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗД ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ШТО 
ЌЕ ГИ ВРШИ РАБОТИТЕ НА РЕГИСТАР НА 
ОБВРЗНИЦИ ВО НЕМАТЕРИЈАЛИЗИРАН 

ОБЛИК 

1. Се овластува Заводот за платен промет, до 
конституирањето на Централниот регистар на долго-
рочни хартии од вредност да ги врши работите на 
регистар на обврзници во нематеријалнион облик. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-2360/1 
23 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
(а Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р 

2079. 
В 

кон 
86/99 и 
на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр* 63/94 #63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23 мај 2000 година, донесе 

основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-
"" 'и весник на РМ" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 

)) и член 46 став 3 од Законот за Владата 
Ма 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОПРЕ-

ДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ ПРИ 
УВОЗ НА ПЧЕНИЦА 

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите за оп-
ределување на царинскиот контингент за увозот на 
пченица, без плаќање на царина и посебна давачка-
прелевман. 

2. Министерството за трговија и Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, соглас-
но макроекономската политика и стоковните биланси 
за секоја економска година ќе го определуваат недос-
тигот на пченица, кој ќе се обезбедува од увоз. 

3. Право на увоз без плаќање на царина и посебна 
давачка за стоката (пченица) го остварува производи-
телот како краен корисник кој купил пченица од до-
машно производство. 

Право на увоз се остварува со барање во кое се 
содржани и податоци за: , • 

- купени количини на пченица за сопствени потре-
би од родот на пченицата на тековната година; 

- просечна откупна цена на пченицата; 
- количини на измелена пченица за изминатата 

економска година и измелена пченица за тековната 
година; 

- сопствени сместувачки капацитети-силоси и мел-
ници; 

расположиви залихи на пченица и брашно. 
Барањето се доставува до Министерството за тр-

говија. 
4. Министерството за трговија и Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз ос-
нова на расположивата документација, ќе подготват и 
достават предлог до Министерството за стопанство за 
одобрување на количините на пченица од увоз оддел-
но на подносителите на барањата врз основа на одно-
сот на утврдениот недостиг на пченица за тековната 
економска година со купените количини на пченица 
од домашното производство. 

5. Стоката увезена по овој царински контингент не 
може да се отуѓи, ниту да се користи за цели за кои не 
е увезена. 

6. За остварениот увоз согласно оваа одлука. Ца-
ринската управа на Република Македонија, го извес-
тува Министерството за стопанство, Министерството 
за финансии и Министерството за трговија, шестме-
сечно. , 

7. Оваа одлука влегува во.сцла наредниот 
денот на објавувањето во^ Сл^жбен весник на Репуб-
лика Македонија". * ; ' 

Бр. 23-2577/1 " * ' Претседател на 
23 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје ѓ гЉубчо Георгиевски, с.р. 
• \ "ч т л . — Ц н ^ ч г к ^ Ј л и о л е 

2080, , -.мл^к-.чшачѕ тил 
Врз основа на^лен/24-а ^џт1* ВД за-

кон ("Службен весник ца бр. 21/98, 26/98, 63/98, 
86/99 и 25/2000) и член 46 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија ('^Службен весник на РМ" 
бр. 38/90, 63/94 и 63/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16 маЈ 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕН-

ТИ ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Со оваа одлука се определува износот на царин-

ските контингенти на одделни нафтени деривати кои 
можат да се увезат без плаќање на царина пропишана 
во Царинската тарифа, и тоа: 

- Авио бензин, тарифна ознака 2710 00 00 10, во ко-
личина од 100 тони; 

-Вајт - шпирит, тарифна ознака 2710 00 00 15, во 
количина од 200 тони; и 

- Мешавина на бутан и пропан, што содржат од 50-
65% на бутан, тарифна ознака 2711 13 00 10, во коли-

ви минова нзджуп.0' н 1М8С 
^ДО БТБЦННДЗЗ ен ,В[ННОДЗ51БМ вмнпб^пзЧ ви БТБДБЈШ 

СИНИОТ ПОПЕ 13Ј/ ЃЅ ЕН 8ИВЖ 

2. Нафтените деривати од алинеја 1, точка 1 ќе би-
дат внесени во царинското подрачје на Република Ма-
кедонија заклучно, со, 31.12.2000.година, од доцдеда 2, 
точка 1 заклучно јѓр 30.07Д(К)0, години и ^јадиедде 3 
точка 1 заклучно со 30.09.2000 ...., у јГг 5" 

3. Министерот за стопанство со;решение СО: одоб-
рува царинскиот контингент по барање на крајниот 
корисник. „ ^ 

4. Оваа одлука влегува вр .сцда ср,денот ца објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македонка". 

Бр. 23-231.4/1. 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател ^ В л а д а т а 
^^публИЈса ^кедоџија, 
Љубчо Георгиевски, с р 

2081. г . 
Врз основа на ,член,9 од Законот за.Управата за 

јавни приходи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/93Д, ада) врска со членовите 91, 92 
и 93 од Правилата на Европскиот суд за човекови пра-
ва. Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 23.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНОТ ЗА ПОТВРДО-
ВАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ИМОТНАТА 
СОСТОЈБА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ЗА ВО-
ДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ 

СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО СТРАЗБУР 

Член 1 
Управата за јавни приходи, како орган во состав на 

Министерството за финансии, ја проверува вистини-
тоста и дава потврда на Декларацијата за имотната 
состојба на граѓаните нџ Република Македонија што 
тие ја поднесуваат до Европскиот суд за човекови пра-
ва во Стразбур за потребите за доделување на бес-
платна правна помош од страна на Судот. 

Член 2 
Со содржината на оваа одлука да се запознае Ев-

ропскиот суд за човекови права. 

Член 3 . л , 
Оваа одлука влегува во сид ат осмиот ден од денот 

на објавувањето.во "Службен весник на Република 
нМакедонијѕ".* гл : ' -и . ' , * V 
ГЛ[ бр. 23-1987/1 ..V Претседател на Владата 
' Ж а а ј 2000 година ' "ѓ на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, е. р. 

2082. 
, ~~~~Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Влада-
I та на Република Македонија ("Службен весник на 
|~^РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Ма-
\ кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 23. 05. 2000 година, 
донесе " • 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗ-
БОР НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗАГУБАРИ СОГЛА-
СНО ПОТРЕБИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФЕСАЛ 

ПРОГРАМАТА 
1. Со оваа одлука се определуваат критериуми врз 

основа на кои ќе се идентификуваат стопанските суб-
јекти кои ќе бидат анализирани користејќи ја методо-
логијата за разрешување на статусот на претпријати-
јата - загубари, усогласена со Светската банка како 
наредна фаза на реализација, а заради нивно привати-
зирање, делумно финансиско приспособување за про-
дажба на стратешки инвеститори или нивна ликвида-
ција. 

• 2. Како претпријатија и загубари во смисла на то-
чка 1. од оваа одлука се определуваат стопанските 
субјекти) |сои исполнуваат јѕдец о^ след^ј ни ве јуслѕжа М 

ВШВТбИ 
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2.1. Во структурата на капиталот да имаат повеќе 
од 50 % државен односно општествен капитал 
(збирно). 

2.2. Во структурата на капиталот да имаат помалку 
од 50 % државен и општествен капитал, а притоа: 

- според Извештајот на ЗИП прикажуваат загуба; 
. во своето работење покажуваат висока задолже-

ност; 
• прикажуваат загуба, а се корисници на државни 

субвенции (гарантирани цени, привилегирана цена на 
струја, гориво, кредити, како и ослободувања од даг 
ноќ, придонеси итн.); или 

2.3. Јавни претпријатија или делови од нив кои во 
своето работење искажуваат загуба. 

3. Рангирањето на стопанските субјекти ќе се 
врши последните критериуми: 

3.1. Висина на загубата; 
3.2. Вид и времетраење на загубата. 
3.3. Времетраењето на блокадата на жиро-сметка-

та. 
3.4. Задолженост на претпријатијата, со оценка на 

видот на ненаплатените побарувања. 
4. При рангирањето на стопанските субјекти ќе се 

има во предвид и: 
• Видот и структурата на финансиското (буџетско-

то) оптоварување; 
• Учество во бруто домашниот производ; 
• Груба проценка на успешноста на одвивањето на 

производно-продажниот процес, и 
- Посебниот интерес на државата, односно реални-

те можности за финансирање на структурните рефор-
ми. 

5. Телото за структурни реформи дополнително ќе 
ја усвои квантификацијата на предложените крите-
риуми и формата на извештаите. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2605/1 
23 мај 2000 година 

Скопје 

2083. 
Врз основа на член 24-а од Законот за трговија 

("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95,40/95,23/95 
и 43/99), член 10 став 4 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 78/93,70/94,14/95,42/95, 
5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99 и 43/99) и Одлуката за 
формирање на Комисија за формирање највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати ("Службен весник на 
РМ" бр. 47/99) и член 46 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА 
РАФИНЕРИСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини ден/лит 
-МБ-86 до 19.210 
-МБ-98 до 22.035 
- БМБ - 95 до 22.137 
б) Дизел гориво ден/лит 

№ Ѕ1ИВ 
в) Масло за горење ден/лит 
• екстра лесно (ЕЛ) до 15.767 
г) Мазут до 11.027 ден/кг. 

2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзни-
ците согласно тарифниот број 1 од точките 1), 2), 3) и 
7) од Законот за акцизи, како разлика помеѓу" Излез-
ната рафинериска цена и производната рафинериска 
цена изнесуваат: 

а) Моторни бензини ден/лит 
- М Б - 8 6 21.867 
- М Б - 9 8 23.664 
- Б М Б - 9 5 - 21.041 
б) Дизел гориво ден/лит 
- Д - 1 11.757 
- Д - 2 11.498 
в) Масло за горење ден/лит 
• екстра лесно (ЕЛ) 3.041 
г) Мазут 0.100 ден/кг. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 31 мај 2000 
година. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија. 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2753/1 
30 мај 2000 година 

Скопје 

2084. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 
43/99) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и "Службен весник на РМ" бр.63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
1. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за оддел-
ни нафтени деривати, така што највисоките малопро-
дажни цени да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини ден/лит 
- М Б - 8 6 до 51.50 
- МБ - 98 до 57.00 
- БМБ - 95 до 54.00 
б) Гасно масло - дизел гориво ден/лнт 
• Д - 1 до 40.00 
- Д - 2 до 39.00 
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ) до 25.00 
г) Масло за горење (мазут) до 11.914 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", 

"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на 
потточката "г" важи франко производител во земјата. 

2. Во малопродажните цени утврдени со точка 1 од 
оваа одлука, содржани се акцизите кои ги плаќаат об-
врзниците согласно Законот. 

3. Во цените од точка 1 освен во потточката "г" на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

а) Моторни бензини ден/лит 
- М Б - 8 6 до 1.800 
- М Б - 9 8 до 1.800 
- БМБ - 95 до 1.800 
б) Дизел гориво ден/лит 
- Д - 1 до 1.800 
- Д - 2 ^ , ^ до 1.800 
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в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ) до 1.800 
г) Масло за горена (мазут) до 0.220 деи/кг. 
4. Од износот на платените акцизи од точка 2 на 

оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата 
во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
31.05.2000 година. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2754/1 
30 мај 2000 година 

Скопје 

2085. ~ 
Врз основа на член 27 од Законот за царините 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93,63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министе-
рството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8502 Електрични гене-
раторски агрегати 
и ротациони кон-
вертори (прет-

850239 
85023999 00 

8529 

8526 

852990 
85299080 00 

8526 10 
852610 90 00 

8526 1090 00 
852691 

8526919000 

- Генераторски аг-
регати со клипни 
мотори со внатре-
шно согорување на 
палење со помош 
на компресија (ди-
зел или полудизел 
мотори): 
-Друго 
--Друго 
а) Систем на резе-

Ѕвно напојување 
[елови погодни за 

употреба исклучи-
телно или главно 
за апарати од тар. 
~ и 8525 до 8528: 

1 комплет 

Радари, помошни 
уреди за радиона-
вигација и уреди за 
радиодалечинско 
управување: 
-Радари 
-Друго 
а) Примарен рада-
рски систем и Се-
кундарен радарски 
систем 
-Друго 
-Помошни уреди 
за радионавигаци-Ј " 
--Друго 
а) Автоматски сис-

1 комплет 

2 комплета 

Претседател на Владата 
на Република Македонија. 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

тем за контрола на 
летање 1 комплет 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во 'Службен весник на 
Републка Македонија". 

Бр. 23-1009/1 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2086. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија* бр. 
21/98), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 9.05.2000 година, донесе, 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министе-
рството за труд и социјална политика и тоа: 

Тари-
фен 
Број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 

847130 0000 

847150 

8471509000 

847160 

Машини за авто-
матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; магне-
тни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана 
ма и машини за 
работна на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфа-
тени на друго мес-
то: 
-Портабл дигитал-
ни машини за авто-
матска обработка 
на податоци, со ма-
са до 10 кг, што се 
состојат од најмал-
ку една централна 
единица, тастатура 
и дисплеј 
а) Сотрац 1*ар-(ор 
сотрШег 

-Дигитални центр-
ални единици ос-
вен оние од тар. 
подброеви 8471 41 
и 84/1 49, кои со-
држат или не содр-
жат во исто куќи-
ште една или две 
од следниве едини-
ци: мемориски еди-
ници, влезни еди-
ници. излезни еди-
ници: 
-Друго 
а) Сотрац РС игогк 
ѕШЈоп 
-Влезни или излез-
ни единици, што 

4 парчиња 

бб парчиња 
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847160 40 00 

•) 1 
• * -

8471 60 50 00 
8471 60 9000 

847170 

8471 70 51 00 
I 

8471 70 53 00 

8471 80 

847180 10 00 

8473 

8473 30 

8473 301000 

8504 

850440 

8504 40 30 00 

8517 

8517 21 00 00 

8517 50 

2 парчиња 
1 парче 
1 парче 
41 парче 
бб парчиња 
38 парчиња 
бб парчиња 

4 парчиња 

21 парче 

17 парчиња 

2 парчиња 

содржат или не со-
држат мемориски 
единици во исто 
купиште: 
—•Лечатари 
а) НР 4050 N 

1 б) НР со1ог 8500 
в) Ријјгси ̂ ^ 6600 
г) Ерѕоп 1Л}-2080 
—Тастатури 
-Друго 
а) монитор 

; б) АСРА Ѕп-Ѕс 
1236Ѕ 

V -Мемориски еди-
ници: 
- -Оптички, 
вклучувајќи и маг-

\ нетно-оптички 
Хард диск 

драјв (хард диск 
дривес) 
-Други единици од 
машините за авто-
матска обработка 
на податоци: 
-Периферни еди-
ници 
Делови и прибор 
(освен прекривачи, 
куфери за машини 
и ел.) погодни за 
употреба исклучи-
телно или главно 
со машините од 
тар. број 8469 до 
8472: 
-Делови и прибор 
на машини од тар. 
број 8471: 
-Електронски 
а) 4оскш& ѕЈѕ(еш 
Електрични транс-
форматори, стати-
чки конвертори 

1 (на пример, испра-
вувач^ и индукти-
вни калеми: 
-Статичка конвер-
тори (претѕорува-
чи): 
—Модули за напо-
јување од вид кои 
се употребуваат -1 г 

кај машините за 
автоматска обра-
ботка на податоци ; 6дарчиња 

. Електрични апара- . • ЈГ 
е ти. за жична теле-

фонија или жичка 
телеграфија, вклу-
чувајќи жични те-
лефонски апарати 
со безжична слу-
шалка и телекому-
никациски апара-
ти за жични систе-
ми со носечка стр-
уја или дигитални 
линиски системи; 
видеофони: 
-Телефакси 
а) Сапоп &-150 
-Други апарати, за 
жични системи со 
носечка струја или 
за дигитални лини-

1 парче 

..чЛ 

8517 50 90 00 

8517 90 
8517 90 88 00 

8518 

8524 

851821 

851821 9000 

8524 91 

8524 91 1000 

• : И • 

' ^^ / Н ^ - 'Н * 

8543 89 
^8543 ^ 9 0 0 0 

-*;НУ'.:-1 .л V) иГ.-.-ЦС/. 4 

9009 
1 * . е и гонгл -

Л'ГАЈ -Ч . 

9009 21 00 00 

-Други 
а) модеми, мрежи, 
картички 
-Делови: 
-Други . 
а) Рах (е1ерНопе 
б) Рах папсј ѕе1 
Микрофони и нив-
ни статива;звучни-
ци, вклучувајќи и 
звучници во звуч-
ни кутии; наглавни 
слушалки, слуша-
лки за едно уво и 
комбинации со 
микрофон; аудио-
фреквентни елек-
трични засилува-
чи; електрични 
комплети за заси-
лување на звукот: 
-Звучни кутии со 
еден звучник: 
-Друго 
а) компјутерски 
звучници 
Плочи, ленти и 
други снимени под-
логи со звучни или 
други слични фе-
номени, вклучувај-
ќи матрици и гал-
вански отпечатоци 
за производство на 
плочи, освен про-
изводите од Глава 
37: 
- З а репродукција 
на појави освен на 
звук или слика: 
--Со снимени по-
датоци или програ-
ми, од вид кои се 
употребуваат со 
машини за автома-
тска обработка на 
податоци 
Електрични маши-
ни и апарати со по-
себни функции. не-
спомнати ниту оп-
фатени^ на друго 
мечето оваа гла-
ва^и-МО/ • \ 
-Друго: 
-ДРУГА: 
а) ЦЈРЅ - Ра1по111 
Апарати за фото-
копирање* со вгра-
ден оптички сис-
тем, апарати за ко-
нтактно копирање 
и апарати за те-
рмичко копирање: 
- Електростатички 
апарати за фото-
копирање: 
-Со вграден опти-
чки систем 
а)Сапоп6317 

51 парче 

1 парче 
1 парче 

6 парчиња 

12 парчиња 

^парчиња 

7 парчиња 

1 парче 

.Б(ННОДЗА«М КАНПДУПО^ БИ 
д о гНхзпздг^оѕЛ онбу«Е 

ски системи: 
вил дел000Ѕ [вм 

а (полО 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-2090/1 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

ни ЅЈ О&Ш&нф ** 
хмнтзаоз нзшвлзоод .вхзаоазтнА втннА ч-м Бвунвне 

ННПНвННС̂  ЕК ТОП9ТОНИ«М 8Н 
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2087. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМИ бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98). Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

1. За потсекретар во Министерството за финансии 
се назначува Невзат Велиу, досегашен раководител на 
Сектор во "Годел" - СкопЈе, РЕ - Тетово. 

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

Бр. 17-2170/2 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2088. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 
1. За помошник на министерот за финансии се на-

значува Зоран Глигоров, досегашен советник на ми-
нистерот за финансии. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2171/2, 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2089. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува Зоран Глигоров, од должноста со-
ветник на министерот за финансии, поради заминува-
ње на друга должност. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2171/3 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2090. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98),. Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1; За помошник на министерот за финансии се на-
значува м-р Анита Ангеловска, досегашен советник 
на министерот за финансии. 

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

Бр. 17-2171/4 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

2091. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува м-р Анита Ангеловска од должно-
ста советник на министерот за финансии, поради за-
минување на друга должност. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2171/5 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2092. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на министерот за финансии се на-
значува Владимир Здравев, досегашен самостоен со-
ветник во Министерството за трговија. 

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

Бр. 17-2127/2 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

2093. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За помошник на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се назначува м-р Сузана 
Дураку, досегашен референт во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ - Де-
бар. 

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

Бр. 17-2255/2 
16 мај 2000 година 

Скопје 

. Претседател на Владата 
на Република Македонија. 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2094. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе.. 

Р ЕШ Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се разрешува м-р Ванчо Ѓорѓиев од должноста 
потсекретар во Министерството за образование. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија. 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
ЈБубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2398/1 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2096. 
Врз основа на член 267 став 1 точка 3 од Законот 

за општата управна Постапка и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 « "Службен весник на п у -
блика Македонија" бр. 63/941* «3/98), Владата на^Реду-
блика Македонија, на седницата одржана на 
2000 година, донесе " 7 '"ЗД 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се огласува за ништовно Решението н^.р^ф^та 

на Република Македонија број 17/1668/1 од*4Гапрќгс 
2000 година. п 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

- Војкан Димковски, дипл. економист вработен во 
Министерството за финансии - ПЕ - Куманово, 

- Миомир Краљевски, началник во Министерство-
то за урбанизам и градежништво - ПЕ - Куманово, 

- Рамадан Шаип. од редот на стручните работници 
во установата, 

- Нада Колевска, медицинска сестра, 
- Лили Тошиќ, социјален роботник. 
2. Со именувањето на новите членови на Управни-

от одбор на ЈУ Дом за стари лица "Зафир Сајто - Ку-
маново на досегашните членови им престанува ман-
датот. 

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

Бр. 17-2397/2 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2095. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 
1. Се разрешува Сашо Мијалков од должноста со-

ветник на министерот за одбрана. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2226/2 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2098. ~ 
Врз основа на член 94 став 3 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ 
СОВЕТ 

I. Од должноста членови на Републичкиот педаго-
шки совет се разрешуваат: 

1. д-р Рамиз Абдули, 
2. д-р Станојко Ангелов, 
3. д-р Коста Аџиевски, 
4. д-р Стојка Бобковска, 
5. д-р Димитар Бошков, 
6. д-р Крсте Најденовски, 
7. Тихомир Јанчовски, 
8. Имер Карахасан, 
9. д-р Марија Костова, 

10. д-р Момчило Лазаревки, 
II. Марјана Меловска, 
12. Александра Митровска, 
3. д-р Рецепт Насипи, 
4Ид-р В^раГеоргиева, /„ 
5. д-р Виолета Такевска. \ V : 

16. д-р Живко Сековски, ^ 
Родка Ст%о^ск^, 

Светр Хаци ЈордаНОв^, 

Бр. 17-1668/3 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2097. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 50/97), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 
"ЗАФИР САЈТО" • КУМАНОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова* то Лкумшфо се 
^ЅШЈЅШЈ . ф *;лшогш ктоосЈиглп^ оа .дб 

ЗчУРа Решение влегува во сила со денот на донесу-
Мдото, а ќе се објави во "Сл}Окбен аеснигк на Репу-
блика Македонија". - - - - - -

Бр. 17-2293/2 Ф ' ^ ' - ' Претседател на Владата 
16 мај 2000 година ' на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2099. 
Врз основа на член 94 став 3 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија0 бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија* на 
седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ 

1. За членови на Републичкиот педагошки совет се 
именуваат: 

- д-р Ариф Аго, професор на Филолошкиот фа-
култет - Скопје, 

л ^ Т . Љ ш и и и ^ а ^ л ^ 
"оаТвуови^н втБЖКЈБ-пипзд оа .пП 
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• Благица Андреевска, одделенски наставник во 
ОУ "Љубен Лапе" - Скопје, 

• д-р Цветан Гавровски, професор на Електротех-
ничкиот факултет - Скопје, 

- д-р Вера Георгиева, професор на Филозофскиот 
факултет - Скојс, 

- Сунчица Јосифовска, професор во ДСМУ "д-р 
Панче Караѓозов" - Скопје, 

- д-р Аница Карова, професор во пензија, 
• м-р Љупчо Кеверовски, психолог во ОУ "Григор 

Прличев" - Охрид, 
- д-р Марија Костова, професор на Филозофскиот 

/факултет - Скопје, 
- Снежана Најдовска, директор на ОУ "Климент 

Охридски" - Скопје, 
- Весна Николовска, директор на ОУ "Партение 

Зографски" - Скопје, 
- Влатко Петковски, директор на ОУ "И Октом-

ври" - Скопје, 
- д-р Никола Петров, професор на Педагошкиот 

факултет "Климент Охридски - Скопје, 
• д-р Владо Поповски, професор на Правниот фа-

култет - Скопје, 
- д-р Агим Пољоска, професор на Филолошкиот 

факултет "Блаже Конески" - СкопЈе, 
- Славица Сековска, директор на ДСУ Гимназија 

"Јосип Броз Тито" - Скопје, 
- м-р Ласте Спасовски, самостоен педагошки со-

ветник во Републичкиот педагошки завод - Скопје, 
- д-р Виолета Пирузе - Тасевска, професор на Фи-

лолошкиот факултет - Скопје, 
- Михаил Треновски, професор во ДСУ "Ацо Ру-

сковски" - Барово, 
- Сибел Кахил, наставник во ОУ "Тефејјуз" - Ско-

пје. 
- Благојка Филипчева, директор на ДСУ "Цветан 

Димов" - Скопје, 
• д-р Душко Цацков, професор на Педагошкиот 

факултет - Штип, 
- д-р Весела Чинго, професор на Правниот факул-

тет-Скопје, 
• д-р Фејзула Шабани, заменик на министерот за 

образование. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2393/3 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија. 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

2100. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-

стражувачката дејност ("Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 13/96), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ЕКОНОМСКИ 

ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Јавната научнна уста-
нова Економски институт - Скопје број 04-424/3 од 13 
април 2000 година, со која за директор на Институтот 
е избран д-р Александар Мурарцалиев, научен совет-
ник во Екомомскиот институт - Скопје. 

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

Бр. 17-2141/4 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

2101. 
Врз основа на член 15 став 1 и член 40 став 1 точка 

2 од Законот за Агенцијата за разузнавање ("Службен 
весник на РМ" бр. 19/9з), а во врска со член 160 од За-
конот за органите на управата ("Службен весник на 
СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 
63/98), директорот на Агенцијата донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ 
НА ПОСЕБНИ РАБОТНИ МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА 

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Легитимацијата на вработените во Агенцијата за 

разузнавање (во натамошниот текст: Агенција), на по-
себни работни места е исправа со која вработените во 
Агенцијата во вршењето на посебните должности и 
овластувања во земјата го докажуваат својот статус 
на вработен во Агенцијата. 

Член 2 
Вработените во Агенцијата на посебни работни 

места должни се легитимацијата да ја носат со себе и 
по потреба да ја покажат на граѓаните, државните ор-
гани, и другите правни лица од каде собираат подато-
ци, известувања, информации од делокругот на рабо-
тата на Агенцијата. 

И. ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
Член 3 

Образецот на легитимацијата со димензија 6x9 см. 
(прилог бр. 1) е сместен во дводелна кожна обвивка со 
црна боја, со димензија 8x22,7 см. (прилог бр. 2). 

Прилогот бр. 1 и 2 се составен дел на овој правил-
ник. 

Член 4 
Образецот на легитимацијата во залепена проѕир-

на пластична фолија е сместен во внатрешната горна 
страна од кожната обвивка. 

Член 5 
Предната страна на образецот на легитимацијата 

содржи: натпис "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", 
"АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ", "ЛЕГИТИМА-
ЦИЈА". На истата страна, во средината има место за 
фотографија Со димензии 2x3,5 см, а род неа се впишу: 
ваат податоци за: името и презимето на вработениот, 
потпис на овластеното лице за издавање на легитима-
цијата и печат на Агенцијата. Во долниот дел на злат-
но-жолта подлога со црна боја е отпечатен серискиот 
број на легитимацијата со четири бројки. 

Член 6 
Задната страна на образецот на легитимацијата 

содржи отпечатен симбол на Агенцијата со сива боја, 
врз кој се впишуваат податоци за: датумот и местото 
на раѓање на вработениот, датумот на издавањето, ре-
гистарскиот број на легитимацијата и крвна група на 
вработениот. 

На долниот дел како и на предната страна, на 
златно-жолта подлога со црна боја е отпечатен серис-
киот број на легитимацијата. 

Член 7 
На внатрешната долна страна од кожната обвивка 

се наоѓа метална значка - симбол на Агенцијата, со 
натпис: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "АГЕН-
ЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ". На горниот дел знач-
ката го содржи серискиот број на легитимацијата. 

III. ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
Член 8 

Легитимација се издава на вработените во Агенци-
јата кои работат на работни места со посебни дол-
жности и овластувања. 
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Член 9 
Вработен во Агенцијата за разузнавање кој работи 

на работно место со посебни должности и овластува-
ња, кога ќе му престане работниот однос во Агенција-
та или ќе биде распореден на работно место кре нема 
статус на работно место со посебни должности и ов-
ластувања, должен е да ја врати легитимацијата. 

Член 10 
Вработен во Агенцијата кој ќе ја загуби легитима-

цијата, веднаш го известува директорот на Агенција* 
та. 

Член И 
Легитимацијата се заменува со нова кога прради 

оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, 
како и кога имателот ќе го промени личното име или 
ќе ја загуби. 

Член 12 
Легитимациите што се враќаат или заменуваат се 

уништуваат. 

Член 13 
За издадените легитимации се води евиденција. 
Евиденцијата за издадените службени легитима-

ции содржи: реден број, име и презиме на вработениот 
на кого му е издадена, датум на издавањето, сериски 
број, назив на организационата единица на Агенцијата 
каде работи вработениот и рубрика за забелешки. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во легитимацијата ка-
ко регистарски број. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 07-388/1 
12 мај 2000 година 

Скопје 

Агенција за разузнавање 
Директор, 

Драги Гроздановски, с.р. 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Предна страна 
бсм 

Прилог бр 1 
Задна страна 

9см 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

2 см 

З.Ѕсм Слика 

Име и презиме 

Овластено лице МИ 

0 0 0 0 

Датум на раѓање" 

Место на раган*' 

Датум на издавана 

Регистарски број 

Крана фула 

0 0 0 0 

КОЖНА ОБВИВКА 

Предна страна 
А ли 

22,7см 

Прилог бр. 2 
Внатрешна страна 

Пластична 
фолија 

Значка 
на 

симболот . 
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2102. 
^ Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ"бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
. Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Зовиќ 2 - Оп-
штина Старавина. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето 
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2636/1 Директор, 
29 мај 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2103. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Петалино -
Општина Старавина. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето 
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2637/1 Директор, 
29 мај 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2104. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Ивени - Оп-
штина Старавина. . • * - -

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето 
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Директор, 
дипл .правник Горѓи Лазески, с.р. 

Бр. 09-2638/1 
29 мај2000 година 

Скопје 
2105. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Маково -
Општина Старавина. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето 
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Директор, 
дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Бр. 09-2639/1 
29 мај 2000 година 

Скс копје 

2106. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
Рм" бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Мегленци -
Општина Новаци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето 
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2640/1 
29 мај 2000 година 

Скопје 

Д иректор, 
дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

2107. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Долно Оре-
хово - Општина Новаци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службенвес-
ник на Република Македонија1*. * 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето 
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2641/1 Директор, 
29 мај 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2108. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на 
недвижностите на катастарската општина Висока 
Маала - Општина Василево. 



Стр. 2440 -Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 мај 2СХХ) 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето 
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2642/1 Директор, 
29 мај 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2109. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Злешево -
Општина Куклиш. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето 
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2643/1 
29 мај 2000 година 

Скопје 

Директор, 
дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје И - Скопје заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката Ве-
ра Ал - Аббаси Дворска од Скопје, ул. "Македонска 
бригада" бр. 10/4-12, против тужениот Самир Ал - Аб-
баси од Скопје, ул. "Македонска бригада" бр. 10/4-12, 
сега со непозната адреса на живеење во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
Скопје И - Скопје во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот, или во истиот рок да ја достави 
својата адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде 
поставен привремен застапник КОЈ ќе ги застапува не-
говите интереси во спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. П. бр. 
243/00 (20180) 

Пред овој суд се води спор за утврдување сопстве-
ност по тужбата на тужителот Ќемил Мусли и Исмет 
Мусли двајцата од Скопје, против тужената Ферато-
виќ Азиза од Скопје, сега со непознато место на живе-
ење. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
Скопје II - Скопје во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот, да достави своја адреса или определи свој 
полномошник. Во спротивно, ќе и биде определен 
привремен застапник кој ќе ги штити нејзините права 
и интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ХШ.бр. 
771/00. (20268) 

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

на постапка за надомест на штета по тужбата на ту-
жителот^ Амиди Нехат и Фуат од е. В а коинце, Кума-

ново, против тужениот "Макпетрол" АД Скопје и 
"Улартрансгас" Русија - Москва, со седиште Бааз 
"Врело е. Ваксинце. Вредност на спорот 40.000 дена-
ри. 

Бидејќи второтужениот е отселен во Русија, прет-
ставникот и застапникот на истиот, а не оставил прет-
ставник во оваа парница иако знаел дека е во тек ис-
тата, судот по службена должност му го постави за 
привремен застапник во оваа постапка адвокатот Бе-
џет Елези од Куманово, кој ќе го застапува се до пра-
восилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Куманово, Х.П.бр. 180/00 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 
за долг по тужбата на тужителот Коста Мазнејков од 
Струмица, против тужениот Ванчо Иванов од Стру-
мица, ул."Васил Главинов" бр. 64, сега со непознато 
место на живеење. Вредност на спорот 6.000 герман-
ски марки. 

За привремен застапник на тужениот се назначува 
Валентина митева, стручен соработник во Основниот 
суд во Струмица, која ќе ги застапува интересите на 
тужениот се до појавување на истиот или негов полно-
мошник во судот. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд или 
назначи свој полномошник во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр; 1152/2000 
(20256) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за сопственост по туж-
бата на тужителот Пајазит Катим од е. Теново, про-
тив тужениот Незири Веби од е. Теново, сега со не-
позната адреса во Босна. Вредност на спорот 60.000 
денари. 

Се повикува тужениот Незири Веби од е. Теново, 
во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тето-
во. 

Доколку во определениот рок не се јави и не одре-
ди полномошник судот ќе му постави привремен ста-
рател преку Центарот за социјални работи во Тетово, 
кој ќе се грижи за неговите права и интереси во пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.598/2000 (20264) 

Пред овој суд се води спор за поништување на до-
говор по тужба на тужителот Садик Халими од Тето* 
во, ул."180" бр. 19, против тужениот Незаќет Абдула 
Абдулахи од Тетово, ул."167" бр. 17, со непозната ад-
реса во Косово. Вредност на спорот 300.000 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во судот или во истиот 
рок овласти свој полномошник во земјата. Во спро-
тивно, судот ќе му постави полномошник преку Цен-
тарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се грижи 
за неговите интереси до правосилното окончување на 
спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1026/98 (20432) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението Тр-
егер. 12928/99, во регистарската влошка бр. 0201-5877-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Ненад Симо Тутуноски ТП ХАЈАТ Аген-
ција за недвижност ул."К.Ј. Питу "бр. 51, Тетово. 

Основач: Ненад Симо Трипуноски ул."К.Ј.Питу" 
бр. 51, Тетово. 

Фирма: Ненад Симо Трипуноски ТП ХАЈАТ Аген-
ција за недвижност. 

Седиште: ул."К.Ј.Питу" бр. 51, Тетово. 
Дејност:70.31,70.32. 
Ненад Симо Трипуновски одговара лично со сиот 

свој имот. Овластено лице на ТП ХАЈАТ Агенција за 
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недвижности е Ненад Симо Трпеновски, управител 
со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 129 
28/99. (5763) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр.14723/99, во регистарската влошка бр. 02023 
6087-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Трговското друштво со ЗТД на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ДЕНИДА Марј-
анчо ДООЕЛ увоз - извоз, ул." Видое Смилевски 
Бато" бр. 27/3-4, Скопје. 

Единствен содружник е Кодевски Марјанчо од 
Скопје. 

Дејности: 30.01, 30.02, 31.30, 31.62, 32.20, 32.30, 51. 
21, 51.22,51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51. 
35,51.36,51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51. 44,51.45,51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51. 63,51.64,51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,52.21, 52.22, 
52. 23,52.24,52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,52.43, 
52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47, 
52.48,52.50,52.62,52.63,52.72,52.72/1,52.72/2,52.74,55. 
11,55.12,55.30/1,55.30/2,60.21, 60.22,60.24,63.11, 63. 
12,63.30,63.40,70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72. 
50, 72.60, 74.20/2, 72.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.31, 92. 
31/1, 9231/2, 92.33, 92.34, 93. надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен трнспорт на сто-
ки и патници, комисиона и консигнациона продажба, 
малограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ист-
апува во свое име и за своја сметка, за обврските стор-
ени во правниот промет со трети лица одговара со си-
от свој имот. Управител со неограничени овластувања 
е Коцевски Марјанчо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 147 
23/99. (5764) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр.15626/99, во регистарската влошка бр. 020238 
077-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на друштвото за производтсво, 
промет и услуги АГРОН А Тихомир ДООЕЛ ул."Орце 
Николов "бр.71, Скопје. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.41, 02.01, 02.02,15.11, 15.12,15.13,15.20,15.31, 15.32, 
15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.94, 15.95, 17.40/1, 18.21, 
19.10,19.20,20.10, 20.30, 20.40, 20.52, 21.21, 21.22, 21.24, 
21.25, 25.21, 25.22,25.24, 28.52, 29.71, 29.72, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51. 42/1, 51.42/2, 51.51, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.45,52.46,52.48,52.72,55.40,60.21,60.23,60.24, 
63.12,63.21,65.12/3, 74.13,74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.40, консигнациона продажба, меѓународен транс-
порт на стоки и патници, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување во промет со стоки 
од странство, реекспорт, застапување на странски 
фирми. Во правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштво-
то одговара со сите свои средства. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет 
е Анчев Тихомир - управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 
15626/99. (5765) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр.13755/99, во регистарската влошка бр. 020202 
397-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на 
Авто такси ЗО-БИ ТП Зоран Славе Бирачески ул. 
"Мис. Стон." бр.8, Скопје. 

Основач: Зоран Славе Бирачески ул.иМис. Стон/ 
бр. 8, Скопје. 

Дејност: 60.22 Такси превоз. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Трговецот поединец за обврските превземени во 

правниот промет, одговара со сиот свој имот и средст-
ва. Лице овластено за застапување е Зоран Славе 
Бирачески од Скопје, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 137 
55/99. (3766) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег. бр. 14521/99, во регистарската влошка бр. 02022 
2307-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДОО на Друштво за деловни услуги, филм-
ска продукција и издаваштво СОЛАРИС Зоран и 
други ДОО ул."Св. Климент Охридски "бр. 58-6, 
Скопје. 

Дејности: 21.12,21.21,21.22,21.23,21.25,22.11,22.12, 
22.13, 22.14,22.15,22.21, 22.22,22.23,22.24,22.25,22.31, 
22.32,22.33,36.22, 36.61, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50. 
30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25,51.31, 51.32,51.33, 51.34, 51.35,51.36,51.37, 
51.38,51.39,51.41,51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51. 
47,51.51,51.52,51.53,51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,51. 
62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,52.21, 52. 
22,52.23,52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52. 
43,52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52,45,52.46,52. 
47,52.48,52.50,52.62,52.63,52.74,55.30/1,55.30/2,55. 40, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71. 
33,71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74. 
12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 80.42, 92. 33, 
92.34, 92.11,92.12,92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92. 
34, 92.40, 92.72, 93.05, Дејности во надворешно 
трговскиот промет: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранб-
ени производи, застапување, посредување, реекспорт, 
консигнација, малограничен промет со Грција, Бугар-
ија, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица одговара со 
сиот свој имот. Управител без ограничување - Ристев-
ски Зоран. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. Трег.бр. 145 
21/99. (5161) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр. 15261/99, во регистарската влошка бр. 020238 
327-6-06-000, го запиша во трговскиотрегистар ТП на 
Автопревозникот ПЕТРЕ ТРАНС Т и Боров Коста 
Петре ул."Сараевска"бр.1, Велес. Основач: Боров 
Петре ул."Сараевска"бр. 1 од Велес, ЛК 143271, МБ -
160696 2480003- МВР Велес. 

Дејности: 60.21,60.22,60.23 и 60.24. 
ТП во правниот промет со трети лица настапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица Т и одговара со со 
целокупниот свој имот лично. Управител: Боров Пет-
ре, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. Трег.бр. 152 
61/99. (3768) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр. 6532/99, во регистарската влошка бр. 020230 
64-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТИ за 
превоз на патници со такси автомобил ТП ШЕВАЛ 
Ајдари Мунир Месут с.Г.Бањица, Долна Бањица. 

Превоз на патници со такси автомобил ТП ШЕВ-
АЛ Ајдари Мунир Месут, основан со акт од 08.06.1999 
година. 

Трговец поединец: Ајдари Месут од е. Г.Бањица. 
Седиште: Г.Бањица, Долна Бањица. 
Дејност:60.22 - Такси превоз. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за сво-

ја сметка.Трговецот поединец одговара ли4но со сиот 
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свој имот. Управител: Ајдари Месут, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 
6532/99. (5769) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр. 6531/99 во регистарската влошка бр. 020241 
2/7-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ТП на Превоз на патници со такси авто-
мобил ЛУЛЈА ТП Камбери Кадри Јакуп с.Форино, 
општина Чегране. Превоз на патници со такси авто-
мобил ЛУЛЈА ТП Камбери Кадри Јакуп, основано со 
акт од 01.06.1999 год. 

Трговец поединец: Камбери Јакуп од с.Форино. 
Седиште: с.Форино, општина Чегране. 
Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за сво-

ја сметка. Трговецот поединец за обврските одговара 
лично со сиот свој имот. 

Управител: Камбери Јакуп, со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. Трег.бр. 65 
31/99. (5770) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр.14700/99 во регистарската влошка бр. 020234 
807-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основ-
ањето на друштво за трнспорт, трговија и услуги 
ХОНС Мехмед ДООЕЛ, експорт - импорт ул. "Мето-
дија Митевски" бр.10/4-1, Скопје. 

Дејности: 01.24,01.25,51.21,51.22,51.23,51.24,51.25, 
51.31,51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41,51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11,52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55. 30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 60.21, 60.23. 
Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе ги 
обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународен транспорт, вршење стопански дејности во 
странство, застапување на странски правни и физ-
ички лица, малограничен промет, посредување во над-

I ворзшно трговскиот промет. 
2 Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тацузз во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друш-
твото 'Одмара со сите свои средства. Лице овластано 
за мавнување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Скоко Нејма - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 
14700/99. (5771) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр.15232/99 во регистарската влошка бр. 020238 
727-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за трговија и услуги ВАРТЕКС, 
Вартекс вараждин&са текстилна индрустија ДС50ЕЛ 
експорт - импорт, ул:'.Никола Киров Мајски" бр. 19-
б, Скопје. 

Основачот - содружник Вартекс вараждинска. тек-
стилна индрустрија д.д. со седиште во Вараждин Р. 
Хрватска со изјава за основање од 22.11.1999 година го 
основа Друштвото за трговија и услуги ВАРТЕКС. 

Вартекс вараждинска текстилна индустрија ДОО 
ЕЛ експорт-импорт Скопје со седиште на ул. "Никола 
Киров Мајски" -19-6 Скопје. 

Дејности: 51.11,51.12,51.13,51.14,51.15,51.16,51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4. 
52.44, 52.61, 52.62, 63.11, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 63.30, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82. Во надворешно 
трговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните 
дејности: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води, реекспорт, застапување на странски правни и 
физички лица, посредување и застапување во промет 
на стоки и услуги, консигнациона продажба, туристи-
чки услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во платниот промет друштвото одговара со 
целиот свој имот. За управител на друштвото се име-
нува лицето Звонимир Кречак. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр.152 
32/99. (5773) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр.11527/98 во регистарската влошка бр. 020215 
947-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запиш-
увањето на Трговец поединец на Авто такср ТРИО 
ТП Селими Селман Ризван, ул."М. Андонови"бр.28, 
Гостивар. 

Автотакси ТРИО ТП Селими Селман Ризван осно-
ван со акт од 15.12.1998 година. 

Трговец поединец: Селими Ризван од Гостивар. 
Седиште: ул."М.Андонови" бр.28, Гостивар. 
Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за сво-

ја сметка.Трговецот поединец за обврските одговара 
лично со сиот свој имот.Управител Селими Ризван, со 
неограничени овластовања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трегер. 
11527/98. (5772) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр.4950/99 во регистарската влошка бр. 020170 
927-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осн-
овањето на Друштво за трговија и услуги МАК-МОН 
Тодор ДООЕЈ1 експорт-импорт ул. "Пиринска"бр. 32, 
СкопЈе.Основач и основачки влог: Тодор Лазаров ул. 
"Пиринска"бр. 32, Скопје со ЛК бр. 1054834 МВР Ско-
пје и МБ 2007953450064. 5.211,00 Дем. во противвре-
дност од 161.500,00 Ден. 

Дејности во внатешен промет: 51.21, 51.38, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51154; 51.64, 51.65, '51.53,51.44; 51:55, 51.56, 
51.22, 50.30/1:^'М10, 50.40, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 
51.61, 51.62, 51.63,151:52, 51.54, 51.57, 51251 52.27, 52.11, 
52.24, 52.63, 52':41:«52:42,'52.44/3, 52.27, 52.11, 52.24, 
52.63, 51.54, 51.57; 52.25, 52.43, 52.45, 52.48, 52.44/2, 
52.44/1, 52.46, 52144/4, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 
63.30, 92.71, 52.40, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 
дејности во наД&фЈќшнѓш^ промет: надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, надворешна трговија 
со ^прехранбени Угроизвбди, реекспорт, к о н о т а -
ција, меѓународна шпедиција, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија, Грција, и СР Југославија. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 
4950/99. (5774) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр.14270/99 во регистарската влошка бр. 02023 
2027-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на друштво за производство, инженеринг, тр-
говија и услуги АТПЕКС, Ана и други ДОО увоз -
извоз ул. "Романија"бр.24, Скопје. 

Дејности: 21.11,21.12,21.21,21.22,21.23,21.24,21.25, 
22.11, 22.12,22.13,22.14; 22.15,22.21,22.227 22.23/22.24, 
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 36.22, 45.11, 45.21, 45.21/1, 
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45.21/2. 45.22, 45.23, 45.31. 45.32, 45.33, 45.44, 45.41, 
45.42. 45.43, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3. 51.21, 
51.25, 51.31. 51.32. 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39. 51.41. 51.42, 51.42/1. 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53. 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63,51.64,51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 63.11. 63.12, 63.21, 63.22. 63.30, 
63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 72.50, 
72.60,74.13,74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5,74.84,93.05, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 
14270/99. ' (5776) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Птрег. бр. 83/2000, на регистарска влошка бр. 
01000162, Ја запиша во трговскиот регистар промената 
на овластениот 'застапник на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги - Стојче Стојоски 
АГРО-ЕКСПОРТ увоз-извоз Кичево ДООЕЛ Кичево 
ул. "Димитар Влахов" бр. 47. 

Се врши промена на овластениот застапник на 
друштвото. 

Се брише досегашниот застапник Стојче Стојоски, 
управител без ограничување мб. 0202948433003. 

Се запишува новиот овластен застапник на друшт-
вото Игор Стојоски, управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет, мб. 1806974433034. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Птрег. бр. 
83/2000. (8495) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Птрег. бр. 62/2000, на регистарска влошка бр. 
010092237-8-01-000, го%запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Производно, трговско 
и услужно друштво Зеќирија Каин ДВА БРАТА увоз-
извоз. Струга ДООЕЛ Струга, улица "Петре Ѓончески 
-Гиле" број4. 

Се прошируваат дејностите со уште: 52.72/2, 52.74, 
71.33,71.34,72.30,72.50,72.60, 

Од Основниот суд Битола во Битола, Птрег. бр. 
62/2000. (8496) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Трег.бр. 12549/99 во регистарската влошка бр. 020223 
917-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на друштво. Трговско друштво за произ-
водство трговија и услуги РИВ 2000 Зора ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. "Ванчо Николевски "бр. 1, с.Ваташа. 
Кавадарци. 

Друштвото е основано на ден 01.09.1999 година, а 
основач е Зора Белкова од Кавадарци, е. Ваташа, 
ул."Ванчо Николевски"бр.1, со ЛК 89552 и МБ 
3103962488018 МВР Кавадарци. 
Дејности: 01.30, 02.01, 02.02, 15.31, 15.32. 15.51, 15.61, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.93, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 18.21, 50.20, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.36, 51.37, 
51.47, 51.70, 52.11, 52.12. 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25. 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 
60.24, 63.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, застапување на 
странски фирми, .меѓународен транспорт на стоки, 
меѓународна шпедиција.малограничен промет со СР 
Југославија, Бугарија, Албанија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштво-
то ќе одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет: Зора Белкова - управител со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 
12549/99. (5777) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Птрег. бр. 27/2000, на регистарска влошка бр. 007397, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Друштвото за трговија на големо и мало 
Петровска Марија ИСТОК увоз-извоз Битола, ДОО-
ЕЛ Битола, ул. "Кочанска" бр. 2/23 Битола. 

Проширување со следните дејности: 01.11/1, 
01.116, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21,01.22/1,01.30,01.41/1,01.41/2,01.41/3,02.01,05.01, 
05.02,15.11,15.12,15.13,15.20,15.32,15.33,15.41,15.42, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1. 
15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.92, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 16.00/1, 16.00/2, 
17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32. 
22.33, 25.13, 25.22, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 
26.14, 26.15, 26.21, 26.25, 26.26, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 
28.51,28.52, 28.73, 28.75, 35.12, 36.21, 36.22, 36.50, 36.61, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.52, 51.66, 52.31, 52.32, 
52.33, 52.42/2, 52.50Г 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
63.11, 63.12, 63.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 66.01/1, 
.66.01/2, 66.01/3, 66.01/4, 67.11, 67.12, 67.13, 70.11, 70.12, 
70.20,70.31,71.31,74.12,74.40,91.31. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Птрег. бр. 
27/2000. (8497) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Птрег. бр. 61/2000, на регистарска влошка бр. 005284, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на 
фирмата, содружникот и управителот на Трговското 
друштво за производство, угостителство, трговија на 
големо и мало Ислам Синани КАМЕЊАНЕ увоз-
извоз Битола ДООЕЛ ул. "Едвард Кардељ" бр. 3/30 
Битола. 

Промена на фирма, истапување на содружник, 
пристапување на содружник и промена на управител. 

Се врши промена на фирмата: Трговско друштво 
за производство, угостителство, трговија на големо и 
мало Синани Нагиб КАМЕЊАНЕ увоз-извоз Битола 
ДООЕЛ ул. "Едвард Кардељ" бр. 3/30 Битола. 

Во трговското друштво за производство, 
угостителство, трговија на големо и мало Ислам 
Синани КАМЕЊАНЕ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. 
"Едвард Кардељ" бр. 3/30 Битола. 

Од друштвото истапува содружникот Синани 
Нагиб. Новиот содружник е лицето ислам Синани. 

Се врши промена на управител: На Синани Нагиб 
му престанува функцијата управител. 

Новиот управител е лицето Ислам Синани. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Птрег. бр. 

61/2000. (8498) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Птрег. бр. 11/2000, на регистарска влошка бр. 
01(Х)4027, Ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирмата, содружникот и управителот на Кравар-
ската фарма ЕУРОЕКС и др. Џаферица Топол чани. 
ДОО, Тополчани. 

Се врши промена на фирмата на друштвото и 
новата фирма гласи: Краварска фарма ЕУРОЕКС И 
др. Џафернца, Тополчани, ДОО Тополчани. 

Од Друштвото истапува содружникот: "Агромеха-
ника" Скопје бул. Маркс и Енгелс бр. 3 со основачки 
удел од 1.952,901,00 ден или 62.997,00 ДЕМ кој што му 
го пренесува на содружникот што пристапува: Произ-
водно, трговско и услужно друштво Мише и др. 
ЕУРОЕКС увоз-извоз Битола, ДОО, ул. ЈНА бр. 2-
24/5-1 Битола со преземениот удел во износ од 
1.952.901,00 ден или во противредност на 62.997,00 
ДЕМ. 
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Управителот Петре Вртановски се разрешува од 
должноста управител на друштвото и му престануваат 
овластувањата. 

Управителот на друштвото Лена Спиркоска од 
Прилеп ул. "Браќа Бешироски" бр. 12 со ЕМБ 180935-
7445028 ќе биде овластен потписник на друштвото. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Птрег. бр. 
11/2000. (8499) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 642/99, на регистарска влошка бр. 1-3882. го 
запиша во трговскиот регистар истапувањето на осно-
вачот и пристапувањето на нов основач на Трговското 
претпријатие ЛЕВКО Охрид П.О. Охрид Даме Груев 

Во Трговско претпријатие ЛЕВКО Охрид П.О. се 
врши промена на основач: 

Од претпријатието истапува основачот Стефано-
ски Левко и се брише од судскиот регистар. 

Во претпријатието како нов основач пристапува 
лицето Стефаноски Николче од Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
642/99. (8500) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Птрег. бр. 631/99, на регистарска влошка бр. 01008064, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на лице-
то овластено за застапување на Друштвото за произв-
одство, трговија и услуги ДУЧЕ Дуко Смилевски 
ДООЕЈ1 кичево увоз-извоз ул. "Маршал Тито" бр. 
367 Кичево. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ДУЧЕ 
Дуко Смилевски ДООЕЈ1 увоз-извоз Кичево. 

И престанува овластувањето за застапување и во 
надворешнотрговското работење на лицето Мирјана 
Димитриева и се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговското работење е Смилевски Дуко, управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Птрег. бр. 
631/99. (8501) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Птрег. бр. 75/2000, на регистарска влошка бр. 
010015807-03-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основачкиот влог на Друштвото за 
производство, трговија, сообраќај и услуги Љупчо и 
Стерјо КАМИЛИ ТРАНС увоз-извоз Битола ДОО 
Битолаул 1;"Лавчански пат" б.б. 

* Оодркн* упис во трговскиот регистар на зголему-
вање на главницата на друштвото за производство, 
трговија* сообраќај и услуги Љупчо и Стерјо ФАМИ-
ЛИ ТРА*Ш увоз-издоз Битола ДОО сб седиште на ул. 
"Лавчани пат-6.6. * г. 

Зголемуеањ^тчУ на основната главница на друшт-
вото се врши во парични средства7 §о износ од 
2.113.850,00 денари согласно одлуката на друштвото. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Птрег. бр;. 
75/2000. (8502) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трет. бр. 101/2000, на регистарска влошка бр. 010825, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги В и В 
увоз-извоз Ѓорѓи Гроздановски Битола ДООЕЛ Бито-
ла, ул. "Охридска" бр. 86. 

Дејности: 22.22, 22.25, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24,51.25,51.31, 51.32, 51.33,51.34, 51.35, 5136, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45,51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63,51.64,51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24,52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52,44/1,52,44/2, #.44/3, 3 2 т I 

52.50, 52.62, 52.63, 55.30/2, 60.22, 72.10, 72.20, 72.60, 
63.30. 

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

За обврските стор^Ниво главниот промет со трети 
лица друштвото одговара сосШ^ свои средства. . 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е ГроздановскаЖаклина, упра-
вител, без ограничување. г 

Основна главнина е 5000 ДЕМ или 155.000 ден. во 
средства според извештај на овластен судски 
проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трет. бр. 
101/2000. (8510) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трет. бр. 3644/99, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, промет и услуги Љупчо 
Крстески ШАМПИОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 
ул. "Мукос" бр. 95. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81/1, 
15.86, 15.98/2, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24,51.25, 51,26, 51.27, 51.28, 51.29, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 52.13, 51.32, 51.47, 51.53. 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52, 52.23, 
52.25, 52.26, 62.27, 52.33, 51.40, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46, 52.47,52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23,60.24,63.21,63.40,65.12/3,67.13,71.10. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка - полни овласт-
увања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целокупниот имот 
со кој располага - полни овластувања. 

Основна главница на друштвото изнесува 5000 
ДМ- во противвредност согласно извршена проценка 
од овластени судски проценител. Друштвото ќе ра-
боти во надворешно трговскиот промет и тоа со 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реекс-
порт, малограничен промет, агенциски услуги во 
транспортот, меѓународна шпедиција. 

Управител на друштвото ќе биде Љупчо Петрески 
- со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. ,, ( | ^ 

Од Основниот суд Битола во ^т^ла,^ЈГрег. бр. 
3644/99. ј т ^ ј н и о к ^ 1 1 ) 

Основниот с^&Н^бШ во Битола, со'решението 
Трет. бр. 194/2000, на р^пи«лчфска влошка бр. 010937, 
го запиша во тр^овѓтаб^ ре^стар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштвото %Јп66тводство, услуги и градеж-
ништво, трговија ДАРНА-ИНВЕСТ 
увоз-извоз Ѓорѓи ш^еррсќи ДООЕЛ Охрид ул. 
"Бистрица'бр. 2 Охрид." 10 

Дејности: 15.81, 15.86, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22, 
18.23,18.24, 20.30,20.40, 20.51, 25.22, 26.22, 26.61, 26.66, 
45.11, 45.21, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45:31, 45.32, 45.33, 
45.34,45.41,45.42,45.43,45.44,45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 
51.32,51.33, 51.34, 51.35,51.36, 51.37,51.38, 51.41, 51.42, 
51.44,51.43,51.45, 51.53, 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, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
65.12/3, 63.40, 70.31, 71.10, 71.32, 72.60, 63.30, 45.21/1, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надв-
орешна трговија со ^прехранбени производи, прода-
жба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки, туристичко посредување во странство, изведу-
вање на инсталатерски работи во странство, изведува-
ње на градежни работи во странство, меѓународен 
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меѓународна шпедиција, застапување на странски фи-
рми, посредништво, консигнација и вршење на коми-
сиони работи и реекспорт,, / 

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

За обврските во, правниот промет и односите со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Се запишува лице овластено за застапување: Ѓорѓи 
Шеќероски, управител без ограничување во рамките 
на запишаните дејности МБ. 2/0296/430020. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
194/2000. (8512) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3866/99, на регистарска влошка бр. 010093, го 
запиша во трговскиот регистар на Трговец поединец 
за угостителство Благоја Тирчо Шеровски БАЛАДА-
ЈКА ТП Демир Хисар ул. "Битолска" б.б. 

Основач на трговец поединец е физичкото лице 
Благоја Шеровски од Кукуречани со лк. рег.бр. 849760 
и мат.бр. 2503948410019 СБР Битола. 

Седиште: Демир Хисар ул."Битолска" б.б. 
Дејности: 55.30/1,55,30/2,55.40. 
Трговец поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, додека во 
правниот промет ср трети лица одговара со целиот 
свој имот лично. 

Лице овластено за застапување е Благоја Царов-
ски, овластен потписник со неограничено овластува-
ње. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3866/99, (8514) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 145/2000, во регистарската влошка бр. 0108 
84, го запиша во трговскиот регистар на Трговец 
поединец за трговија на мало ЏЕКО ПРОМ ТП 
Бајрам Џевдет Нехрије село Грешница - општина 

Основач: Бајрами Џевдет Нехрије. 
Дејности: 52.11, трговија на мало во продавници, 

претежно со храна, пијалаци и тутун; 52.12, друга трго-
вија на мало во продавници со мешовите стока; 52.21, 
друга трговија на мало со овошје и зеленчук; 52.22, 
трговија на мало со месо и производи од месо; 52.23, 
трговија на мало со риби, лушпари и ^котелци: 52.24, 
трговија^на^какб со леб, печива, колачи и слатки; 
52.25, трговија на мало со алкохолни и други пијалаци; 
52.26, трговија на мало со производи од тутун; 52.27, 
друга трговија на мало со, храна.во.специјализирани 
продавници. ' Ј ^ V 

Лице овластено за з а с ^ ^ а њ е во внатрешно-
трговскиот промет е Б4јрзмиДе*рИј^ без ограничува-. 
ње. Исто така Бајрами НехрЈј^ овластен потписник 
во рамките на запишаните ^е|н'6ст^. 

Од Основниот суд Батола;"- Битола, Трег. бр. 
145/2000, (8551) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 62/2000, во регистарската влошка бр. 010778, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трго-
вија, транспорт и услуги "ТРАНС-УСА" Шкелзен Ода 
ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

Дејности: 21.22,21.23,21.25,25.21,36.12,36.13,36.14, 
36.22, 45.21/2, 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, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43/, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54,51.56, 51.57, 51.61,51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11,52.12,52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41,52.42,52.43,52.44, 52.44/1, 52.44/2,52.44/3,52.44/4, 
52.45,̂ 5&416; '52142152.48, 52.50, ̂  , 52^-^2.63, Ј&Ј2, ' 

55.40,55.51, 55^52, 60.21, 60.22,' 60.23,' 60.24,' 63.11, 63.12', 

71.10, 63.30, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, 
74.83,74.84,93.01,93.02,95.00. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
отворени во правниот промет со трети лица, друштво-
то одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Шкелзен Ода - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трет. бр. 
62/2000. , (8552) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трет. бр. 115/2000, во регистарската влошка бр. 0108 
51, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштво за производство, услуги и трговија 
на Тодороски Блаже и др. ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз 
ДОО Прилеп Прилеп, ул. "Илка Присаѓанка" 43а. 

Основачи: Наумоски Владо, од Скопје, со лк. 
1239567, мб. 2309966450051 УВР Скопје; Ристески Љу-
бен од Прилеп, со лк. 213707, мб. 1204962440019 УВР 
Прилеп и Тодороски Блаже од Прилеп, со лк. 217289, 
мб. 0504965440001 УВР Прилеп. 

Седиште: Прилеп, ул. "Илка Присаѓанка" 43а. 
Основна главнина: 32.200 дем. 
Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 20.52, 

22.22,22.25,25.12, 25.22, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.43,51.44,51.45,51.46, 51.47, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 15.51, 15.81/1, 
15.81/2,15.82,15.84,15.85,15.93,15.98/2,16.00/1,16.00/2, 
17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 36.11, 36.12, 
36,13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1. 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31. 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.84, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со ^прехранбени 
производи, превоз на патници во меѓународниот друм-
ски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски 
сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки.; , ; . • • 

Друштвото во правниот промет ѕогтрети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овлас-
тувања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
за преземените обврски одговара ко сиот срој имот со 
полна одговорност.. ј г , ч 

Наумоски Владо - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности лк. 1/39567, мб. 230 
9966450051 УВР Скопје. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
115/2000. (8553) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 35/2000, во регистарската влошка бр. 10743, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услу-
ги на Грнческа Снежа АНТОМИС увоз-извоз ДОО 
ЕЛ Прилеп Прилеп, ул. "Беровска" бб. 

Основач: Грнческа Снежа, од Прилеп, со лк. 2280 
89, МБ 3007964445031 УВР Прилеп. 

Седиште: Прилеп, ул. "Беровска" бб. 
Основна главнина: 5150 ДЕМ. 
Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 

15*вШ, 15ѕ81/2ЛЅ.82г45.«4,15.35, .15.93,15,98/2,16.00/1, 
16.00/2, 17.11, 1721. 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 
20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52. 



Стр. 2440 -Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 мај 2СХХ) 

26.70, 45.21/1. 45.21/2, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1. 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12. 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63. 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42.52.43, 52.44.52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1,52.72/2,52.73,52.74,55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 
65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 
74.20/5. Надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, превоз на патници во меѓународниот друмски соо-
браќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообра-
ќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продаж-
ба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки. 

Друштвото во правниот промет со Трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 

Грпческа Снежа - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности лк. 228089, МБ 3007 
964445031 УВР Прилеп. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трсг. бр. 
35/2000. (8554) 

Исаки Касем - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности, лк 234000, МБ 1705 
948440005 УВР Прилеп. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
30/2000. (8556) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 30/2000, во регистарската влошка бр. 010739, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЈ1 на Друштво за производство, услуги и трго-
вија на Исаки Касем ШАР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 
Прилеп, ул. "Стеван Димески" 20. 

Основач: Исаки Касем, од Прилеп, ул. "Стеван Ди-
мески" 20, со лк 234000, МБ 1705948440005 УВР При-
леп. 

Седиште: Прилеп, ул. "Стеван Димески" 20. 
Основна главнина: 5500 ДЕМ. 
Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 

15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.93, 
15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11. 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 
20.20, 20.30, 20.40, 22.22. 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 
26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41,52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4. 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2,52.73,52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2. 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23. 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 
65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 
74.20/5. Надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со ^прехранбени произво-
ди, превоз на патници во меѓународниот друмски соо-
браќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообра-
ќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуга, реекспорт, продаж-
ба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна Одговорност. V » * ^ 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 106/20ДО, во регистарската влошка бр. 0108 
34, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Трговско, услужно и производно друштво 
Игор Тодоровски, ЈАГОРИДА увоз-извоз, Битола 
ДООЕЛ Битола, ул. "Цветан Димов" бр. 25. 

Дејности: 15.86, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15. 
51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43. 
51.44, 51.45. 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11. 52.12. 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33. 52.41. 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1,52.44/2, 52.44/3. 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со ^прехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, мал ограничен 
промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, работи во 
посредување во надворешнотрговскиот промет, изве-
дување на градежни работи во странство, изведување 
на инсталатерски работи во странство, туристичко по-
средување во странство, продажба на стоки од консиг-
национи складови на странски стоки. 

Во правниот промет со трети лица Трговско, ус-
лужно и производно друштво Игор Тодоровски. ЈА-
ГОРИДА увоз-извоз, Битола ДООЕЛ Битола, ул. 
"Цветан Димов" бр. 25, настапува во свое име и за сво-
ја сметка. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
ДЕМ или 158.100,00 денари во предмети према извеш-
тај на вешто лице - проценител. 

Управител: Игор Тодоровски од Битола, ул. "Цве-
тан Димов" бр. 25, со ЕМБГ 3001972410028. Со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овлас-
тувања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
106/2000. ' (8,557) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1024/99, во регистарската влошка бр. 1-19869, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
здравствена организација на Приватна здравствена 
организација - ординација по општа стоматологија 
"Д-Р КЕМАЛ ХУСЕИНОСКИ" е. Лажани - Долнени, 
П.О. адреса: е. Лажани - Долнени. 

Ќе ги обавува следните дејности: 85.13 - стомато-
лошка практика. 

Кемал Хусеиноски, со лк број 202956 и ЕМБ 0708 
964440002 издадена од УВР Прилеп. Директор со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Полни овластувања - полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

1024/99. (8558) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трет. бр. 3627/99, во регистарската влошка бр. 009791, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговско друштво за производство, транспорт, услуги 
и трговија Драган Новески "ТАФО - 99" увоз-извоз 
Македонски Брод - ДООЕЛ е. Долни Манастирец -
Македонски Брод. 

Дејности: 01.11/1,( 01.11/2/ 0Ј. 11/4, 01.12/К 01.12/2, ; 
01.21, 01.23,01.^4,01.25,01 30, 05.01, 05.02,15.51.15.52, 
15.61, 15.62,* 15.81/1, 15.81/2/ 15.82/1, 15.89, 15.98/1. 
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15.98/2,20.10/1,20.40,20.51,45.21/1,45.21/2, 45.22,45.25, 
45.32, 45.33,45.34,45.41,45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14,51.15, 51.16,51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33/51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54; 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62,51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2,52.44/3,52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 
55.52, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.82, 74.83, 
74.84,92.33,92.34,93.01,93.05. Надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
^прехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба 
на стоки од консигнациони складишта за странски 
стоки, реекспорт, малограничен промет. 

Драган Новевски, управител на друштвото со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности со број на лична карта 25206 и ЕМБ 
0902962440006 издадена од ОВР - Македонски Брод. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

3627/99. (8559) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 3617/99, во регистарската влошка бр. 009781, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, тран-
спорт, услуги и трговија Сашо Иваноски "САНИ - 99н 

увоз-извоз Прилеп - ДООЕЛ Прилеп, ул. "Димо На-
редниот" Б2/19. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 
01.21, 01.23,01.24,01.25, 01.30, 05.01, 05.02,15.51,15.52, 
15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.89, 15.98/1, 
15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.40, 20.51, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.44, 
45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11,52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12,г 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24*, *63.30; Ш 0 , 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 
93.01,93.05. Надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води, застапување и посредувале до прометот со сто-
ки и услуги, меѓународен тран^порт^а патници и сто-
ки, меѓународна шпедиција, продадоа, на стоки од 
консигнациони складишта за странки | стоки, реекс-
порт, малограничен промет." г/1' 

Сашо Иваноски, управит^д^^/шјШцтгвото со нео-
граничени овластувања во Ј&мЈ&те т Запишаните деј-
ности со број на лична карта 189519 и ЕМБ 260997144 
0009 издадена од УВР - Прилеп. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

3617/99. (8560) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 2286/99, во регистарската влошка бр. 008442, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЈ1 на Друштво за трговија, производство и услу-
ги увоз-извоз ПАЗАР-ПРОМ Коџаџаклиоски Рецеп 
ДООЕЛ Кичево ул. "Алексадар Македонски" бб, 
Кичево 

Дејности: 01.11,01.11/1,01.11/2,01.11/3,01.11/4,01.2, 
01.21,01.22,01.3,01.30,01.41,15.51,15.52,15.81,15.81/1, 
15.81/2, 15.98, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.17, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31,51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36^ 
51.47; 
52.24; 

52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 65.12/3, 93.01, 93.02, 
93.05. Надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, шпедиција, застапување и посредување, 
консигнација, малограничен промет со СР Југослави-
ја, Грција, Бугарија и Албанија. 

Во правниот промет и односите со трети лица дру-
штвото истапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските во правниот промет и односите со трети лица 
друштвото одговара со целиот свој имот. • 

Овластен застапник на друштвото во внатрешниот 
и надворешнотрговскиот промет е лицето Рецеп Ко-
џаџаклиоски - управител без ограничување во рамки-
те на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трет. бр. 
2286/99. (8561) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 3677/99, во регистарската влошка бр. 009841, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговско друштво за трговија, услуги и такси превоз 
на Петкоски Сашо КИС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 
Прилеп, ул. "Будимаш" бб. 

Основач: Петкоски Сашо од Прилеп, со лк 247367 
УВР Прилеп. 

Седиште: Прилеп, ул. "Будимаш" бб. 
Основна главнина: 5200 ДЕМ. 
Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 

15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 
17.11,17.21,17.40,18.22, 20.10,20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 
22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 
45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51,51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 
71.10,74.12,74.20/2, 74.20/3,74.40, 74.84,74.20/5. Надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со ^прехранбени производи, превоз на * :, 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, превез ^ 
на стоки во меѓународниот друмски сообраќају услуги 7у 
во меѓународниот друмски сообраќај, меѓз^рјрд^а V 
шпедиција, посредување и застапување во пр^е^от , 
со стоки и услуги,' реекспорт, продажба н^ 4сгсЈк^1с)д . 
консигнациони складови на странски сѓоќи: *; 1Г :.; 

Друштвото во правниот промет со'трети; лид^ ис-
тапува во свое име и за своја сметка солбЛќи окл-абту- ^ 
вања. Друштвото во правниот промет со ^рвта лица за" 
преземените обврски одговара со сиот с̂&ој' имот со 
полна одговорност. : Л4 V: 

Петкоски Сашо - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности, лк 247367, МБ 
0909966440005 УВР Прилеп. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
3677/99. (8562) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 21/2000, во регистарската влошка бр. 010730, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштво за производство, промет и услуги Рубинчо 
Алексоски ГМБ-Р 2000 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 
Прилеп, ул. "Ленин" бр. 84. 

Дејности:-15.82/1, 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 
15.81/1,15.86,15.98/2,17.54/2,18.22,19.10, 50.30/3, 50.50, 
51.11, 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, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43^51.44,51.4Ј, 51.47, 51,53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 

"52.33,52.41,52/42,52.43,52.44/1,52.44/2,53с44(ф«б2иИ/4\топ 
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52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 67.13, 
71.10. Надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непреханбени производи, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, реекспорт, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целокупниот имот 
со кој располага - полни одговорности. Лице овлас-
тено за застапување е Рубинчо Алексоски - управител 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. Основната главница изнесува 5.000,00 
ДМ во противвредност согласно извештај за извршена 
проценка од судски проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
21/2000. (8563) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 3766/99, во регистарската влошка бр. 019930, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштво за угостителство, трговија и про-
изводство - ТОТО - Целески Горан ДООЕЛ увоз-из-
воз Охрид ул. "Егејска" бр. 5-4/1. 

Седиштето на друштвото е на ул. "Егејска" бр. 5-
4/1. Основач на друштвото е: Целески Горан од Охрид 
со ЕМБГ 2708976430034. 

Основната главнина ознесува 5050 ДЕМ во денар-
ска противвредност од 156.550.00 денари врз основа на 
проценка од овластен проценител. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 55.11, 
55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 
65.12/2,65.12/3. Работи на надворешнотрговскиот про-
мет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ма-
лограничен промет, трговско застапување и посреду-
вање. 

Овластувања на субјектот во правниот промет: 
полни овластувања, полна одговорност. Целески Го-
ран - управител и застапник на друштвото со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
3766/99. (8564) 

52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48. 
52.50, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 51.74, 55.11, 55.12, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 71.10, 74.40, 
74.81, 74.84, 92.52, 92.52/2, 93.01, 93.02, 93.05, авто-
перални, откуп и пласман на шумски плодови, откуп и 
пласман на лековити билки, откуп и пласман на пе-
чурки и полжави, откуп и пласман на дрво и дрвен 
асортиман, откуп и пласман на градинарски произ-
води, откуп и пласман на земјоделски производи, зем-
јоделски аптеки, малограничен промет со: Грција, Ал-
банија, Бугарија и СР Југославија, надворешна тргови-
ја со прехранбени и непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
застапување на странски фирми, вршење на комисио-
ни работи, консигнација, реекспорт, слободни царин-
ски продавници, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и на-

дворешен трговски промет: Крстески Миладин - упра-
вител без ограничувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
143/99. (8566) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 3643/99, во регистарската влошка бр. 009807, 
го запиша во трговскиот регистар на Трговец поеди-
нец Беадин Цихат Јусуфи за занаетчиство ул. "Мемет 
Илјази" бр. 12, Струга т.п. "Мемет Илјаз" бр. 12, 
Струга. 

Основач: Јусуфи Беадин. 
Дејност: 50.20. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

Овластен потписник Беадин Џихат Јусуфи. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

3643/99. (8567) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 143/99, во регистарската влошка бр. 010882, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД 
на Друштво за производство, трговија, сообраќај, ус-
луги и др. Б А М А К М увоз-извоз Крстески Миладин 
и др. ЈТД Кичево ул. "Трпе Блажески - Трифко" бр. 9, 
општина Кичево. 

Друштвото е основано со договор за друштвото бб 
од 10.01.2000 година. Содружникот Крстески Миладин 
како основачки влог во друштвото вложува труд и ус-
луги. Содружникот Крстески Александар исто така 
како основачки влог во друштвото вложува труд и ус-
луги. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01,25, 01.30, 05.02,15.32, 15.33,15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.81,15.81/1,15.81/2,15.85,15.88,15.98,15.98/1,15.98/2, 
18.24, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.21,21.22, 21.25, 24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.61, 28.62, 28.63, 29.12, 29.13, 
29.14, 29.24, 29.31, 29.40, 29.71, 29.72, 31.40, 31.50, 31.60, 
34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 
36.22, 36.61, 36.62, 36.63, 45.50, 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, 51.13, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 235/1998, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, 
услуги и трговија Миле Героски СТРУШКИ БИСЕРИ 
увоз-извоз Битола ДООЕЈ1 Битола ул. "28-ма" бр. 12. 

Дејности: 15.11,15.12,15.13,15.31,15.32,15.33,15.51, 
15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98, 17.30, 17.40, 18.10, 
18.21, 18.22,18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.21,21.22, 21.11, 25.12, 25.13, 2521, 
25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.22, 28.40, 
29.12, 29.23, 29.24, 29.56, 34.30, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1. 51.42/2, 
51.43. 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 53.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.32, 60.24, 63.40, 
63.60, 65.12/3, 71.10, 71.34, 71.40, 74.12, 74.14, 74.70, 
74.82, 74.84, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.03, 93.04, 93.05. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет, услуги 
во меѓународен транспорт на стоки и патници, про-
дажба на стоки од консигнациони складишта на стран-
ски стоки, агенциски услуги во транспортот, реекс-
порт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка со полна одговор-
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ност. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со сиот свој имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Ге-
роска Анѓела - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
235/1998. (8569) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 103/2000, во регистарската влошка бр. 
010828, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги Владимир Огненов ДООЕЛ - Охрид, 
ул. "Боро Шаин" бр. 34. 

Основање: на трговско друштво со ограничена од-
говорност основано од едно лице. Фирма и седиште на 
друштвото: Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги Владимир Огненов ДООЕЛ - Охрид или 
скратено: ТД Владимир Огненов ДООЕЛ - Охрид. Се-
диште: Охрид, ул. "Боро Шаин" бр. 34. 

Основач: Владимир Огненов од Охрид, ул. "Боро 
Шаин" бр. 34 ЕМБГ 2302974430006. Основен влог: 
161.200,00 денари/5.200,00 дем/, во предмети, според 
изјава на овластен проценител. Одговорност на со-
дружникот за обврските на друштвото: не одговара. 

Дејности: 01.21,01.23,01.24,01.25,01.30,15.31,15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.70, 
74.81,74.82,74.84,93.01,93.02,93.04,93.05. Надворешна 
трговија со. прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, малограничен про-
мет, изведување на инвестициони работи во странство 
и отстапување на инвестициони работи на странски 
лица во Република Македонија, услуги во меѓународ* 
ниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, агенциски услуги во транспортот, угостител-
ски и туристички услуги, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, продажба на странски 
стоки од консигнациони складишта на странски стоки. 

Полно овластување - друштвото во правниот про-
мет истапува во свое име и за своја сметка. Полна 
одговорност - друштвото во правниот промет одгова-
ра со целиот свој имот. 

Застапување: друштвото во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет го застапува и претставува 
Владимир Огненов од Охрид, ул. "Боро Шаин" бр. 34, 
ЕМБГ 2302974430006, во СВОЈСТВО на управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
103/2900. (8570) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 44/2000, во регистарската влошка бр. 010760, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговско друштво за трговија, транспорт, услуги на 
Кочоска Анета "МАК-2000" увоз-извоз ДООЕЛ При-
леп ул. "Илинденска" 31, Прилеп. 

Скратен назив на друштвото ТД "МАК-2000" 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп. Седиштето на фирмата е 
во Прилеп на ул. "Илинденска" бр.31, Прилеп. Единс-
твен содружник на ДООЕЛ е лицето: Кочоска Анета 

од Прилеп ул. "Борис Кидрич" 134, л.к. 194579 и МБ 
3112968445011 УВР Прилеп. 

Друшвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11. 
01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41,15.51, 15.52. 
15.61, 15.81, 15.86, 15.98, 18.10, 19.10, 20.10/1, 20.40, 
21.12, 25.11, 26.40, 34.30, 36.50, 45.34, 45.41, 45.44, 45.45, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17. 
51.19, 51.21, 51.33, 51.34, 51.37, 51.43, 51.42, 51.53, 51.66, 
52.21, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.20, 71.10, 71.31, 72.60, 
85.20, 93.01, 93.02. Во надворешнотрговско работење 
ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранени производи, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски 
услуги за транспортот, посредување и застапување во 
промет на стоки и услуги, продажба на странски стоки 
и консигнациони складови, меѓуграничен промет со 
соседните земји и реекспорт. 

Друштвото се организира на неодредено време. 
Управител на друштвото е лицето Кочоска Анета од 
Прилеп, ул. "Борис Кидрич" 134 со бр. на л.к. 194579 и 
МБ 3112968445011. Друштвото во правниот промет со 
трети лица и во надворешнотрѓовскиот промет го зас-
тапува управителот на друштвото т.е. единствениот 
содружник. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. 
44/2000. (857 

бр. 
71) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 107/2000, во регистарската влошка бр. 
010835, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Трговско друштво за трговија, произ-
водство и услуги Петреска Соња "ДИЛЕМА" Охрид 
ДООЕЛ Охрид, ул. "Радоица Новичич" бр. 288. 

Седиште: Охрид, ул. и Радој ца Новичич" бр. 288. 
Дејности : 52.11, 52.24, 52.21, 52.23, 52.12, 52.25, 

52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.27, 52.48, 52.37, 52.26. 
50.30/2,50.40/2, 50.50,51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 55.30, 
55.23, 55.40, 51.36, 55.23, 50.30, 71.10, 55.30/1, 52.44/1, 
52.47,74.84, 51.31, 51.53, 50.10, 60.22, 74.60, 74.11, 52.44, 
52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 74.70, 51.45, 52.33, 52.62. Надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со ^прехранбени производи, малограни-
чен промет. 

Основач-содружник: Петреска Соња од Охрид, ул. 
"Радојца Новичич" бг» 288, бр. на л.к. 121520 и МБ 
2506970485005. 

Трговското друштво во прометот со трети лица 
настапува во свое име и за своЈа сметка - полни овлас-
тувања. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото - уп-
равител: Петреска Соња од Охрид, ул. "Радоица Нови-
чич" бр. 288. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
107/2000. (8573) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 43/2000, во регистарската влошка бр. 1-19875, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Приватна здравствена организација - ординација по 
општа медицина и специјалистичка ординација по 
интерна медицина "КА РДИО-МЕДИКА" Битола 
П.О. Битола, ул. "Ружа Делчева" бб. 

Основач: Васко Василев од Битола, МБ 251094 
9410019. 

Дејност: 85.12, 85.14, специјалистичка интерна ме-
дицина. 

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

Приватната здравствена организација одговара со 
целиот свој имот Велика Чичиќ - директор без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 
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Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
43/2000. (8574) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 80/2000, во регистарската влошка бр. 010107 
997-8-ОЈ-ООО, ГО запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за производство, услуги и трговија 
на големо и мало ИГИ-2000 Ирина ДООЕЛ увоз-из-
воз, Битола Битола, ул. "Стара Чешма" бр. 9. 

1. Се основа Друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало ИГИ-2000 Ирина ДООЕЛ 
увоз-извоз, Битола Битола ул. "Стара Чешма" бр. 9. 

2. Основач на друштвото ќе биде: Ирина Кутле-
шовска ул. "Стара Чешма" бр. 9 МБ 3004968415014. 

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вку-
пен износ 158.100,00 денари или 5.100 Д.М., рачунато 
по среден курс на Народната банка на РМ и приложе-
но според извештај на проценител. 

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друш-
твото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 
28.11,28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 
29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25,45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44,45.45,50.10,50.20,50.30/1, 50.30/2,50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4,51.21,51.22,51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 31, 
51.32,51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51,44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 
52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, И, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 
65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешно-
трговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните 
дејности: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови 
на с^ански^оки, угостителски и туристички услуги, 
меѓународен 'транспорт на стоки и патници; изведува-
ње на инвестициони работи во странство и отстапува-
ње на ин&е&ѓѓдо&оКр работи на странско лице во Репу-
блика меѓународна шпедиција. 

Дица овластени за застапување на субјектот на 
уписот во внатреЈшнот^Говскиот и надворешнотргов-
скиот промет со т^еТи Лица ќе биде: Ирина Кале-
шовска од Битола ул. "Стара Чаршија" бр. 9, со МБ 
3004968415014 - управител без ограничувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските 
створени во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со својот имот. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
80/2000. (8575) 

ДОО увоз-извоз, Битола Битола, ул. "Стерјовски П 
Цоца" бр. 6. * • 

2. Основач на друштвото ќе биде; Јулијана Најдов-' 
ска ул. "Стерјовски Ѓ. Џоџа* бр. 6, Битола, МБ' 
0905962415000. ^ ,, -

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вку- . 
лен износ 158.100,00 денари или 5.100 Д.М., рачунато ~ 
по среден курс на Народната банка на РМ и приложе-
но според извештај на проценител. 

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет дру-
штвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63. 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 2^.52, 28.74, 28.75, 29.71, 
29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23. 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3,50.40/4, 51.21,51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51:39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 
52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, И, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 
65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.2Ј, 70.11, 70Ј2, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешно-
трговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните 
дејности: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнационите скла-
дови на странски стоки, угостителски и туристички ус-
луги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на инвестициони работи во странство и 
отстапување на инвестициони работи на странско ли-
це во Република Македонија, меѓународна шпедиција. 

Лица овластени за застапување на субјектот на 
уписот во внатрешнотрговскиот ина&ворешнотргов-
скиот промет со Трети лица ќе биде: .Џулијана Најдов-
ска од Битола, ул. "Стерјовски Ѓ. Џоџа" бр. 6, ссГМБ 
0905962415000, управител без. ограничувања во рамки-
те на запишаните дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и* за своЈа сметка. За обврските 
створени во правник'Промет со трети лица друштво-
то одговара со својов имот: »;-- ѕ * 

Од Основниот - • Битола, Трег. бр. 
128/2000. Т* јл , ' (8576) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 128/2000, во регистарската влошка бр. 010108 
657-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за производство, услуги и трговија 
на големо и мало ТЕМЕНИДА Јулијана ДОО увоз-из-
воз. Битола Битола, ул. "Стерјовски Ѓ. Џоџа" бр. 6. 

{рС Ј ^ ц г г ^ Ј а ^сл^ги^-^ 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 121/2000, во регистарската влошка бр. 010108 
577-8-12-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за градежништво, производство, 
услуги и трговија на големо и мало ФАСАДЕР Ни-
колче ДООЕЛ увоз-извоз, Битола Битола ул. "7-ми 
Јули" бр. 58-в. 

1. Се основа Друштво за градежништво, производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало ФАСАДЕР 
Николче ДООЕЛ увоз-извоз, Битола Битола ул. "7-ми 
Јули" бр. 58-в. 

2. Основач на друштвото ќе биде: Николче Попов-
ски ул. "7-ми Јули" бр. 58-в, Битола МБ 21129664100 
00. 

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вку-
пен износ 158.100,00 денари или 5.100 Д.М. рачунато 
по среден курс на Народна банка на РМ и приложено 

ДОоЦШШ&в пнтШ 1\Х'ј тоннаоноО 
-Ш-З-ГГМ^ООЃО од пхтопв РО-.пку » 
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Дејности: Во внатрешнотрговскиот промет друш-
твото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 
29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2. 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44,45.45,50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3,50.40/4, 51.21,51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1. 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48. 
52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2. 
52.73, 52.74, 11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21. 60.22. 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 
65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15. 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4. 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешно-
трговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните 
дејности: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрхранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнационите скла-
дови на странски стоки, угостителски и туристички ус-
луги, меѓународен транспорт на стоки и патници, из-
ведување на инвестициони работи во странство и от-
стапување на инвестициони работи на странско лице 
во Република Македонија, меѓународна шпедиција. 

Лица овластени за застапување на субјектот на 
уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотргов-
скиот промет со трети лица ќе биде: Николче Попов-
ски од Битола, ул. "7-ми Јули" 58-в со МБ 21129664100 
00, управител без ограничувања во рамките на запи 
шаните дејности. 

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

За обврските отворени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со својот имот. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
121/2000. (8577) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 127/2000, во регистарската влошка бр. 0108 
64, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на Трговец поединец за превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај МУР АДИЈА ХАМЗА ШКРИЈЕЛ е. 
Лажани, долнени т.п. е. Лажани, Долнени. 

Дејности: 60.24 и 60.22. 
Во правниот промет со трети лица Трговец поеди-

нец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај МУ-
РАДИЈА ХАМЗА ШКРИЈЕЛ е. Лажани, Долнени тп 
е. Лажани, Долнени настапува во свое име и за своја 
сметка. 

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

Трговец поединец: МУРАДИЈА ШКРИЈЕЉ од е. 
Лажани. Долнени со ЕМБГ 2104975789311. со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
127/2000. (8578) 

и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на 
големо и мало ГО-МИЛ ДООЕЈ1 Облешево. 

Извршено е претворање и усогласување на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало ГР-МИЛ п.о. 
Облешево во Друштво за трговија на големо и мало 
ГО-МИЛ ДООЕЛ Облешево. 

Дејности: 15.61, 15.71, 15.72, 28.51, 28.52, 50.10. 
50.30/1, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21. 51.23, 51.31, 51.32. 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.41. 51.42. 51.43. 51.44. 
51.53. 51.54. 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11. 52.12. 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.44/4, 52.46, 52.47, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21,60.23,60.24. 

Во надворешно трговското работење ќе ги обаву-
ва следните дејности: надворешна трговија со прехра-
нбени производи, надворешна трговија со непрехра-
нбени производи, малограничен промет со соседните 
земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
трговија на големо и мало ГО-МИЛ ДООЕЛ Облеше-
во настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапу-
ва Мирјана Стојилова, управител без ограничувања. 

Друштвото во надворешниот промет ќе го заста-
пува Мирнана Стојилова, управител без ограничувања. 

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

Единствен содружник на друштвото е Илчо Стоји-
лов од Облешево со ЕМБГ 2409961493016 со лк. бр. 
101492 издадена од УВР Кочани. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1840/99. (8794) 

Основниот суд Штип во Штип. со решението "Грег. 
бр. 1106/99, на регистарска влошка бр. 030050077-6-01-
000, го запиша во трговскиот регистар продолжување-
то со работата како Трговец поединец АЛФ УНО 
Тане Драган Танески ТП Штип ул. "Енгелсова" 18/4. 

Дејности: 52.11,52.12,52.62. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за сметка на фирмата. 
За обврските сторени од правниот промет тргове-

цот поединец одговара лично со сиот СВОЈ ИМОТ. 
Овластен потписник на трговецот поединец е Тане 

Танески од Штип. со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трет. бр. 

1106/99. (8795) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1840/99, на регистарска влошка бр. 030057417-8-01-
000. го запиша во трговскиот регистар претворањето 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1552/99, на регистарска влошка бр. 030054537-3-01-
000. го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство, 
услуги и промет увоз-извоз СИОН ДОО Радовиш ул. 
"Стив Наумов" бр. 30. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50. 
15.11. 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61. 
15.81/1. 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2. 
17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30. 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23. 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40. 26.52. 
26.61. 26.63,26.64, 26.66, 28.11, 28.12,28.51, 28.52, 28.73, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.31,45.32,45.33. 45.34, 45.41,45.42, 45.43, 45.44, 
45.45,45.50,50.10,50.20, 50.30/1,50.30/2,50.30/3, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42«. 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47,51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,51.66, 51.70, 
52.11, 52.12,52.21, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25,52.26, 52.27. 
52.33,52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3. 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2. 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, Ј2.60, 74,11, 74.20/3, 74.70, 
74.84, 91.01, 93.02, 93.95. 80.41, надворешна трговија со * 
прехранбени производи, надворешна трговија со 



Стр. 2440 -Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 мај 2СХХ) 

^прехранбени продукти, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки на консигнациони складови, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт. 

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

Во правниот промет со трети лица за преземените 
обврски друштвото одговара со целиот свој имот и 
средства. 

Оснивачите не одговараат. 
За управител без ограничување се именува и се 

запишува Василева Галба. 
Управителот Василева Галба е и застапник без 

ограничување вонадворешнотрговскотоработење. 
Основачи на друштвото се: Василев Томе од Радо-

виш и Василева Галба од Радовиш. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1552/99. (8796) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1740/99, на регистарска влошка бр. 030056417-8-02-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство и 
трговија ЕВРО ПРОЕКТ Анче ДООЕЈГ увоз-извоз ул. 
"Павлина Велјанова * бб Кочани 

Се врши усогласување со ЗТД на Градежното 
претпријатие во приватна сопственост ЕВРО 
ПРОЕКТ ПО. Кочани ул. "Скопска" бр. 99 со 
претворање на претпријатието во друштво со 
ограничена одговорност основано од едно лице 
ДООЕЛ. 

Согласно усогласувањето во иднина називот на 
претпријатието ќе гласи: Друштво за производство и 
трговија ЕВРО ПРОЕКТ Анче ДООЕЈ1 увоз-извоз. 

Скратениот назив на фирмата гласи: Евро Проект 
ДООЕЛ Кочани. 

Седиштето на друштвото е во Кочани и се менува 
од ул. "Скопска" бр. 99 на ул. "Павлина Велјанова" 
бб. 

Единствен содружник: Анче Димитров од Кочани. 
Основач-единствен содружник на друштвото е 

Анче Димтров од Кочани со вкупен основачки влог 
кој се состои од предмети во износ од 167.600.00 

^денари што претставува и основна главнина на 
друштвото. 

Согласно усогласувањето со националната класи-
фикација на дејностите и одлуката за проширување на 
дејностите. Дејности на друштвото се: 74.20/2,74.20/3, 
74.20/5, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34,45Ж, 4,5.42,45.43, 45.44, 45.45, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, .52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 5139, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24,51.53,51.54,51.55, 5135, 51.46, 51.70,51.51, 51.57, 
50.30/1,50.40/1,55.40,55.51,55.52,60.24,01.11/1,01.11/2, 
01.11/3,01.12/1,01.21,01.22/1,01.22/2,01.23, 01.24,01.25, 
74.84,25.12,25.21,25.22, 25.23, 25.24, 63.30, 63.40,15.61, 
15.62,15.71, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени Произ-
води, малограничен промет со Бугарија, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, аген-
циски услуги во транспортот, застапување на странски 
правни и физички лица. 

Согласно со усогласувањето лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет е Анче Димитров, управител со неогра-
ничени овластувања. 

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

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

ОдлОсмомшот^чгуд и Ш ^ г ^ ^ о Ш ^ , Ј ̂ рвЧ^бб. 
1740/99. (879Р}«У'1 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трет. 
бр. 937/99, на регистарска влошка бр. 030048387-8-01 
ООО, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги МИСОНИ ДООЕЛ увоз-извоз е. 
Градашорци бр. 136-а Василево. 

Единствен содружник е Јанев Мите од е. Градашо-
рци Василево. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30,15.12,18.10,18.21,18.22,18.24,18.30,19.30, 20.30, 
20.40, 20.10/1, 20.51, 28.52, 28.62, 28.72, 28.73, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 
50.30/2, 50.30/1, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43,52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
70.31, 74.12, 93.02, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехранбе-
ни производи, малограничен промет со Грција и 
Бугарија. 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Јанев Мите, управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 937/99. 
(8798) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1601/99, на регистарска влошка бр. 030055027-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЕКО-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Штип ул. 
Цвета Јованова" бр. 14 Штип. 

Усогласување со ЗТД на претпријатието за 
трговија и услуги КО-КОНСАЛТИНГ експорт-
импорт ДОО Штип. 

Фирма и седиште: Друштво за производство, 
трговија и услуги Еко-Консалтинг ДООЕЛ Штип ул. 
"Цвета Јованова" бр. 14 Штип. . V . ата:** 

Скратен нази*.-* ЕКО-КОНСАЛХИНВ .ДООЕЛ 
Штип. Л.-' I 

Основачот: Ј&убе Здравков од Штип, ул. "Иво 
Лола Рибар" бр. 96 ЛКгјш; пк. 63990 МБ 0906958490010 
УВР Штип, истапува и го останува основачкиот влог 
во износ од бО.ОО денари на основачот-содружник 
Зоран Трајков од Штип; ул. "Цвета Јованова" бр. 14 
лк. 111161 МБ 22 2208963490019 УВР Штип. 

Вкупен досегашен: влог: 120,00 денари, износ на 
зголемување на влогот: 5.100 ДЕМ или 158.100,00 
денарска противредност. Вкупната основна главнина: 
5.100 ДЕМ или 158.225,00 денари. 

Дејности: 28.11,28.12,28.22,28.30,28.40,28.52,28.62, 
28.63,28.72,28.75,29.24, 29.40, 29.72, 36.11, 36.12, 36.63, 
50.20, 50.40/4, 51.19, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 
51.35,51.39,51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.54, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.63,51.64,51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24,52.25,52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45, 52.46,52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21,65.12/3,74.20/2,74.20/3,74.84. 

Дејност во надворешнотрговскиот промет: надвор-
ешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со ^прехранбени производи, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници 
(меѓународен превоз на стоки и патници во друмдкиррг 
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раде, пристанишни и аеродромски услуги), посредува-
ње и застапување во прометот на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот -промет со трети лица, 
настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските ' сторени во правниот промет, 
друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Зоран Трајков, управител без ограничувања во 
застапувањето. 

Зоран Трајков без ограничувања во застапувањето 
во надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1601/99. (8799) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1161/99, на регистарска влошка бр. 030050627-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Јавното трговско друшт-
во за производство, трговија и услуги Евротренд Гли-
горов Благојче и др. јтд увоз-извоз Кочани ул. 29 
Ноември 73. 

Досегашното претпријатие во приватна сопстве-
ност за трговија на големо и мало со увоз-извоз Евро-
тренд со ПО Кочани Никола Карев 1-1/3 Кочани се 
претвора во јавно трговско друштво за производство, 
трговија и услуги Евротренд Глигоров Благојчо и др. 
јтд увоз-извоз Кочани 29 Ноември бр. 73. 

Содружниците Глигсров Благојчо и Глигорова 
Виолета и двајцата од Кочани. 

Дејности: 20.10,20.20,20.30,20.40,50.10,50.20,50.30, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.22, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22,52.24, 52.25,52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.48, 52.63, 
55.30, 60.21, 60.22, 60.24, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^пре-
хранбени производи, застапување на странски пазар, 
концинациона продажба во правниот промет со трети 
лица јтд настапува во свое име и за своја сметка со 
неограничени овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет спрема 
трети лица јтд одговара неограничено солидарно со 
целиот свој имот. 52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4. 

Застапник е Благојчо Глигоров. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1161/99. (8800) 

и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
туризам и угостителство МИГУАНА увоз-извоз 
ДООЕЛ е. Просениково Струмица. 

Единствен содружник е Митева Даница. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.50, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 
15.12, 15.71, 15.72, 16.00/1, 21.21, 21.12, 21.25, 20.40, 
36.63, 37.10, 37.20, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45,50.30/1,50.30/2,50.10,50.40/1,50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 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, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.11, 51.12, 
51.13,51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43,52.44,52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 52.63, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33,71.34, 71.40, 74.11, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, 
малограничен промет со Бугарија и. Грција, меѓунаро-
ден превоз на стоки и патници во драмскиот сообра-
ќај, меѓународна шпедиција, посредништво и вршење 
комисиони работи во областа на прометот на стоки и 
сообраќај, реекспорт. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Митева Даница, управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2989/98. (8802) 

• : - "'и * ** , 1. -
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1393/^9, Ш р^Шсѓарска влошка бр] 030052947-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Љуштвото ^Производство и 
трговија ИВАДА ДООЕл експор^^мпорт Свети Ни-
коле ул. "Сутјеска" бр. 18- : Ј • * * а «Ј 

Дејности: 29.71,29.72,50.10,5030/1^50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 51.21, 51,23, 51,24, 51.3^4'ЅИ.34, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 5 1 . 5 4 ; : 5 7 , 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24/52126;,52.25, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46/52.47; 52.48, 55.40, 55.51, 
55.52,74.84. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
производство и трговија Ивада ДООЕЛ експорт-
импорт Свети Николе ул. "Сутевска" бр. 18 настапува 
во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапу-
ва Јованова Светлана, управител без ограничувања. 

Друштвото во надворешниот промет го застапува 
Јованова Светлана, управител без ограничувања. 

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

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

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1393/99. (8801) 

Основниот 
бр ООЈ 

т ' тоѓгадосЈ орањето 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2988/98, на регистарска влошка бр. 030036967-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ИДА-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица ул. "Ванчо Китанов" бр. 56. 

Единствен содружник е Андонов Гоце. 
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.12, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.25, 01.41, 01.41/2, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 
15.86, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.51, 
17.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 19.20, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22,21.23,21.25,24.20, 24.30, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40,26.51, 26.52, 26:53, 26.61, 
26.62, 26.66, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61,28.62,2&63, 28.71, 
28.72,28.73,28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, ЗбД4'36.15/ , 
36.22, 36.40,36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 3 7 Ж 45.11, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32,45.33,45.34,45.41, 45.42, 45.43,45.44,45.451 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50Л(УЗЛ 50/40^50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51,12^1.13, 51.15, 
51.16, 51.17,51.21, 51.22, 51.23, 51.3*, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39; 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64,51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74Л 
55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 5532, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 65.12/3, 70.31, 70.32, 74.11, 
74.12,74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84,63.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води, малограничен промет со Бугарија и Грција. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

џџргр&штттЈџе-
т у в ^ Ѕ ) .ОД0К7 
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Од Основниот суд Штип во Штип, Трет. бр. 
2988/98. (8803) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2088/99, на регистарска влошка бр. 030059897-8-09-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги 
МОБИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Железничка" 
бб. 

Основач: Арсов Драги од Штип. 
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, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.20, 60.22, 60.24, 63.21, 74.70, 74.81, 92.33, 
92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

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

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трго-
вски промет е застапувано од овластено лице, Арсова 
Зорица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трск бр. 
2088/99. (8804) 

Основниот суд Штип ВО ШТИП, СО решението Трег. 
бр. 279/99, на регистарска влошка бр. 030041807-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на претпријатието со ЗТД на 
Друштвото за производство, трговија и услуги МАК-
ПРИМЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. "Панче 
Пешев" 4-1/8 Струмица. 

Дејности: 02.01, 02.02, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.21, 28.40,28.52, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 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, 51.22, 52.23, 
52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 60.21, 60.23, 60.24, 74.12, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбенн производи, мало-
граничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, 
посредување, услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, продажба на стоки во консигнациони 
складови 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
со неограничени овластувања, за обврските одговара 
со целосна одговорност. 

Скратен назив на ДОО: Мак-примекс ДООЕЛ 
увоз-извоз Струмица. 

Основач и управител со неограничени овластува-
ња е: Трајков Митко лк. 174591, ЕМБ. 1411956460038. 

За обврските не одговара. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 279/99. 

(8805) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1798/99, на регистарска влошка бр. 030056997-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство и трговија ПРО-МОТОР Страшко Становски 
и др. јтд Пробиштип ул. "Илинденска" бр. 61 Проби-
штип. 

Фирма: Друштво за производство и трговија ПРО-
МОТОР Страшко Стојановски и др. јтд Пробиштип. 

Скратен назив: јтд ПРО-МОТОР Пробиштип. 

52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.61. 
52.62, 52.53, 55.11, 55.30/1, 60.22, 60.24, 51.56, надвореш-
на трговија со прехранбени и непрехранбени произ-
води. 

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

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

За управител и застапник во надворешнотргов-
скиот промет е именуван Страшко Стојановски од 
Пробиштип со лк. бр. 36772 и м.бр. 0404951494007 
издадена од ОВР Пробиштип. 

Содружници: Страшо Стојановски од Пробиштип 
и Јане Стојановски од Пробиштип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1798/99. (8806) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1833/99, на регистарска влошка бр. 030057347-8-09-
000, го запиша во трговскиот регисгар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
услуги НЕ - КО ДООЕЈ1 Радовиш ул. "11 Октомври" 
бр. 18. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10. 74.20/2, 
74.20/3,74.70,92.34, 93.01,93.02,93.04,93.05. 

Единствен содружник е Лиманов Нешрет, управи-
тел, без ограничување. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и 
патници, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка со неограни-
чени овластувања и за обврската одговара со целиот 
свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1833/99. (8807) 

50.31 

ЈЈИНденска" бр. 61 Пробни 

ж ш 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1528/99, на регистарска влошка бр. 030054297-8-01-
000, го заниша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство, 
трговија, транспорт и услуги ЕУРО-К ДООЕЛ увоз-
извоз Струмица ул. "Климент Охридски" бр. 104. 

Дејности: 51.21,51.22,51.23,51.24,51.31,51.32,51.33, 
51.34, 51.35, 51.36', 51.37, .51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 5.1.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.42, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63. 52.72/1, 29.24, 33.20, 51.65, 52.74, 
71.34, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63,11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 
71.21,74.12,74.13, 74.84. 

Дејности во надворешно трговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со ^прехранбени производи, прода-
жба на стоки од консигнациони складишта, комисио-
ни работи, малограничен промет со Бугарија и Грција, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, 
реекспорт, посредување. 

Во надворешно трговскиот промет ДООЕЛ наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Истапува основачот Вангелов Коста од Струмица 
лк.бр. 134456 УВР Струмица. 

истапува бсноваЧдт Вангелова Љубица од 
У в ^ С ^ ^ Ш 051697346-
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За управител се именува Вангелова Љубица од 
Струмица лк.бр. 229325 УВР Струмица со неограниче-
ни овластувања^ 

Во надворешно трговскиот пррмет застапник: Ва-
нгелова Љубица, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Штип во' Штип, Трет. бр. 
1528/99. (8809) 

За управител на друштвото се именува Андонова 
Соња, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 872/99. 
(8812) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1870/99, на регистарска влошка бр. 030057717-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги 
увоз-извоз Владо Комерц, Љубица Романова и Вла-
димир Романов јтд Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 4. 

Извршено е претворање и усогласување на 
претпријатието во приватна сопственост за трговија 
на големо и мало и услуги Владо Комерц увоз-извоз 
со П.О. Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 4. 
- Фирма: Ново изменетата фирма гласи: Друштво за 

трговија и услуги увоз-извоз Владо Комерц, Љубица 
Романова и Владимир Романов јтд Кочани ул. "Мар-
шал Тито" бр. 4. 

Дејности: 15.51,15.81,15.86,15.87,15.91,15.93,15.94, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 50.10, 50.30/2, 
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, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 5211, 52.12, 52.21. 52.22, 52.23, 52.24., 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 
55.12,55.30,55.30/1,55.30/2,55.40,55.51,55.52,74.84. 

Надворешно трговско работење: надворешна- тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, малограничен про-
мет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
трговија и услуги увоз-извоз Владо Комерц, Љубица 
Романова и Владимир Романов јтд Кочани, ул. 
"Маршал Тито" бр. 4 настапува за свое име и своја 
сметка. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го заста-
пува Владимир Романов, застапник без ограничувања. 

Друштвото во надворешниот промет ќе го заста-
пува Владимир Романов, застапник без ограничувања. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друпггвотардгрв^ра со сите свои средства. 

Тр€(№1б(ј) 
' »1 . . , / V I Л к*' Јј; 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 872/99, на регистарска влошка бр. Ш0047737-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
на Друштвото за производства,; трговија и услуги 
АНИВА-КОМ увоз-извоз јтд Андонова Соња и др, 
Чешиново. 

Се врши претворање и усогласување на приватно-
то претпријатие во јтд под фирмата Друштво за 
производство, трговија и услуги АНИВА-КОМ увоз-
извоз јтд Андонова Соња и др. Седиштето на друшт-
вото се наоѓа во Чешиново. 

Во внатрешниот промет друштвото ќе ги обавува 
следните дејности: 26.01,26.62,26.63,26.64,26.65,26.66, 
17.54/2, 18.23, 18.21, 18.22, 17.40/1, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 55.30, 55.40, 55.30/2, 63.30, 
63.40,74.13,74.14,74.84,50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 
51.23,51.25, 51.31, 51.32, 5133, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41; 51.42,51.43,51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 
51.66,51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, во 
надворешниот промет ќе ги врши следните дејности: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со ^прехранбени производи, заста-

в- * Ч/ 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2970/99, на регистарска влошка бр. 030068707-8-06-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД и промена на лицето овлас-
тено за застапување на Друштвото за транспорт и 
трговија МИЛЕ - ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Штип, 
ул. "Иво Лола Рибар" - 64. 

Претворање и усогласување со ЗТД и промена на 
лицето овластено за застапување. Се запишува: Ата-
нас Митев, управител со неограничени овластувања 
во внатрешниот и надворешно трговскиот промет. Се 
брише: Миле Митев, директор. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 60.24, 
52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 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, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 5132, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47,51.51,51.53, 51.54, 51.57, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со ^прехранбени производи, мало-
граничен промет со Р. Бугарија и СР Југославија, 
реекспорт, консигнација, лизинг. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка, одго-
вара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2970/99. (8814) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1403/99, на регистарска влошка бр. 030053047-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало УНИ 
ТАВ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Вера Јоциќ" бр. 12 М. 
Каменица. 

Претворање на Занаетчиско услужно, трговско 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз УНИ ТАВ 
П.О. во Друштво за производство, услуги и трговија 
на големо и мало УНИ ТАВ ДООЕЛ увоз-извоз М. 
Каменица. 

Управител, на ДООЕЛ е Трајан Васевски, со нео-
граничени овластувања. 

Дејности: 02.02,15.32,15.52,15.81,15.98,17.40,18.24, 
2030, 20.40,25.22,28.11, 36.11, 36.12, 36-13. 36.14,45.21, 
50.20, 50.30,51.23, 51.24, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47,51.53, 52.11,52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, ,5Ж26, 
52.33,52.41,52.42,52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.4^ »,50, 
52.72, 55.30, 55.40, 60.22, 60.24, П З ^ 
надворешна трговија со прехранбени Производи" Над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, ^.по-
граничен промет со соседните држави, меѓународен 
транспорт на стоки и патници* прИвЈ^мен извоз 
односно увоз на опрема под закуп - ^из^г , реекспорт. 

Во правниот промет со трети '̂ јТИЦа ДООЕЛ 
истапува во свое име и за своја сметка. 1 

За обврските на ДООЕЛ во правниот промет со 
трети лица одговара ДООЕЛ со сите свои средства. 

Трајан Васевски е застапник на ДООЕЈГ во надвор-
ешнотрговското работење. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
(8815) 1403/99. 

. Основниот суд Штип во Штип, со решението Трет. 
^р. 1479/99, на регистарска влошка бр. 030053807-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство и трговија увоз-извоз ОЛИМП ДООЕЛ Штип ул. 
"Три Чешми" бр. 95. 

Дејности: 15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.51,15.52, 
15.71,15.72,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.84,15.85, 
15.86, г ф и Ш и Ш : Ј Ш Л Љ 

Д5Ј 
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50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45. 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.60, 
52.61,52.62,52.63,52.72/1,52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40,60.21,60.22,60.23,60.24,65.12/3, 74.12. 

Одговорност: Неограничени овластувања со цел-
иот свој имот, надворешна трговија со ненрехранбени 
производи, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
изведување на инвестициони работи во странство и 
отстапување на инвестициони работи во странство и 
Р. Македонија, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, конотација, реекспорт. 

Ташев Димитар од Штип, на друштвото е застап-
ник во надворешно трговскиот промет без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1479/99. (8816) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2057/99, на регистарска влошка бр. 030059587-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето во ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија и услуги САГА-ПРОКОМ ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица ул. "Климент Охридски" бр. 314. 

Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41. 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54,51.64,51.66, 51.30/1, 51.30/2, 51.30/3, 51.10, 51.40/1, 
51.40/2, 51.40/3, 50.50, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 63.12, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 51.56, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, консигнациона продажба на стоки 
од увоз, вршење работи на посредување во надвореш-
но трговскиот промет, малограничен промет со Р. 
Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници во меѓународен патен сообраќај. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка 
и одговара со сите свои средства. 

Основниот суд Штип во Штип, со' решението Трег. 
бр. 2050/99, на регистарска влошка бр. 030059517-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, 
услуги и производство АРТ-ПРОЕКТ увоз-извоз 
ДООЕЛ Босилово бр. 241. 

Дејности: 36.11,36.12,36.13,36.15,20.40,20.30,18.21, 
18.22, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46. 52.47, 
52.48, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40/1, 50.50, 51.11, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.38, 51.55, 51.57, 51.70, 
55.30, 55.40. 55.52, 74.14, 74.20/1, 74.40, 74.84, 22.11, 
22.12,22.13, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води, малограничен промет со ГрциЈа и Бугарија, 
застапување странски фирми, комисиона продажба, 
реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети 
лица одговара со сиот свој имот. 

Управител на друштвото: Спасо Николов од е. 
Босилово со лк. 118287 и мб. 1405942460000 УВР Стру-
мица со неограничени овластувања. 

Содружник на друштвото: Спасо Николов од е. 
Босилово лк. 118287 и мб. 1405942460000 од Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2050/99. (8818) 

Ананас Донев се именува за управител на 
друштвото без ограничување. 

Единствен содружник: Атанас Донев. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

2057/99. (8819) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег 
бр. 2078/99, на регистарска влошка бр. 040059797-8-03 
ООО, го запиша во трговскиот регистар усогласување 
то на друштвото со ЗТД на Друштво за "производство 
услуги и трговија РИМА-КОмЕРЦ ДООЕЛ експорт-
импорт Струмица на ул. "Климент Охридски" б.б 
Струмица. 

Содружник: Орцев Ристо. 
Дејности: 01.41. 01.11, 01.12/1, 36.14, 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, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26. 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4. 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.20, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 74.40, 74.84, 01.11, 01.12/1, 01.13/2, 01.23, 
15.71, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, застапување на странски фирми, консигнација, 
реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки во 
друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна меѓународ-
на шпедиција, малограничен промет со сите соседни 
земји, услуги на меѓународен превоз на стоки во патен 
сообраќај. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Орцев Ристо, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2078/99. (8820) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1710/99, на регистарска влошка бр. 030056117-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то и претворањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги АСТРА ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз 
ДОО Штип ул. "Ванчо Прке" бр. 63/4 Штип. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 
25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.62,28.71, 28.72. 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 29.23, 29.24, 
29.40, 29.51, 29.53, 31.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44. 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.24, 63.12, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 93.01, надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи, застапување 
и посредување со стоки и услуги, застапување на 
странско лице, реекспорт, мало1раничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓуна-
родна шпедиција, посредување, конотација, превоз 
на стоки и патници во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Златко Михај лов, управител со неограничени 
овластувања во внатрешниот и надворешниот промет. 

Содружници: Златко Михајлов и Павле Кафтанов. 
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Од Основниот суд Штип во Штип, Трсг. бр. 
1710/99. (8821) 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1755/99. (8824) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1956/99, на регистарска влошка бр. 030058577-8-06-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија, транспо-
рт и угостителство ТРЕБОМИР ДООЕЛ увоз-извоз 
Пехчево ул. "Киро Медарски" бр. 37. 

Единствен содружник е: Јованчо Гиздовски од Пе-
хчево, ул. "Киро Медарски" бр. 37, со лк.бр. 42217 
ЕМБГ 0306954491503 издадена од ОВР Берово, држав-
јанин на Република Македонија. 

Основна главнина на друштвото 1.178.180,00 
денари или 38.006 ДЕМ (германски марки). 

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11', 52.12, 
52.21, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22. 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 71.10, 71.21, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со неирехранбе-
ни производи, меѓународен превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници 
во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, рее-
кспорт, посредување и застапување во надворешно-
трговскиот промет, малограничен промет со соседни-
те држави, комисиона и консигнациона продажба и 
складови, застапување на странски фирми. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, без ограничува-
ња, а за обврските одговара со сите свои средства. 

Јованчо Гиздовски од Пехчево, управител на 
друштвото со неограничени овластувања, на неопре-
делено време и застапник со неограничени овластува-
ња во надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1956/99. (8823) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1755/99, на регистарска влошка бр. 030056567-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то и претворањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги МОНД експорт-импорт ДООЕЛ 
Штип ул. "Кукуш" бр. 8 Штип. 

Дејности: 15.31,15.32,15.33,15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89,-15.91, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 
17.12, 17.14,17.15,17,16,17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 
17.25, 17.40/1, 17.40/2* 1;7.30, 17.51, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22,18.23, 18.24,1&30,- 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
36.50, 36.63, 50.10,50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.30, 63.40, 
71.34, 70.31, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 74.40, 93.01, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, застапување на странско лице, 
реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, 
посредување и консигнација. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Катерина Крстева, управител со неограничени 
овластувања во внатрешниот и надворешниот промет. 

Единствен содружник е Крстева Катерина. 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1485/99, на регистарска влошка бр. 030053867-8-09 
ООО, го запиша во трговскиот регистар усогласување 
то и претворањето на Друштвото за сервис, производ 
ство, трговија и услуги КОТРОНИК ДООЕЛ Кочани 
ул. "Роза Петрова" 2-1/1/1. 

Основач: Никола Костадинов од Кочани ул. "Роза 
Петрова" 2-1/1/1. 

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

За обврските сторени со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. Никола Костадинов, упра-
вител со неограничени овластувања во застапувањето 
во внатрешниот и надворешно трговскиот промет. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.61, 21.65, 
21.66, 25.11, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 
26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61. 
28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11. 29.12. 
29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.32, 29.40, 29.51, 
29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 
31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 
33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 
35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 
37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38.51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62. 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.41, 52.42. 52.43. 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46. 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72. 52.72/1. 
52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 
надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт 
на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет 
со соседните земји. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1485/99. (8825) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2073/99, на регистарска влошка бр. 030059747-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија и тран-
спорт, увоз-извоз ВАСТРА ДООЕЛ Струмица ул. 
"Беласица" бр. 18. 

Претворање на Приватното трговско претприја-
тие на големо и мало, увоз-извоз ВАСТРА со П.О. 
Струмица ул. "Беласица" бр, 18 во ДООЕЛ и 
усогласување со одредбите на ЗТД. 

Основач и единствен содружник на друштвото е 
Глигоров Доне од Струмица. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
15.61, 20.10/1, 20.40, 21.21, 26.70, 29.71, «29.72, 33.20, 
33.30, 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, 51.40, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,61.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 
74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, 
продажба на4странска стока во консигнациони скла-



Стр. 2 4 4 0 -Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 мај 2СХХ) 

дишта, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки И патници. 

Единствениот содружник за обврските на друш-
твото не одговара. 

Глигоров Доне, управител со неограничени овлас-
тувања и застапник во надворешно трговското рабо-
тење со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2073/99. . (8826) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1625/99, на регистарска влошка бр. 030055267-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за услуга и промет 
НИМ експорт-импорт ДООЕЛ Радовиш ул. "Сутјес-
ка" бр. 52. 

Единствен содружник: Атанасов Николчо од Радо-
виш ул. "Сутјеска" бр, 52. 

Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25, 
5226, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45,51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40. 63.12, 74.84, 74.20/2, 
74.20/3,74.20/5,74.12,72.10, 72.20, 72.30,01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 02.01, 02.02, 60.24, 45.21/1, 
45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка со неограниче-
ни овластувања, а за обврските сторени во тој промет 
одговара со целокупниот свој имот. 

Атанасов Николчо од Радовиш, управител на дру-
штвото и застапник во надворешно трговскиот 
промет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1625/99. (8827) 

ООО, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство и 
трговија БИО-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Струми-
ца, Ѓуро Ѓаковиќ 38. 

Дејности: 15.31,15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.61. 
15.81,15.81/1,15.81/2,15.82,15.82/1,15.82/2,15.84,15:85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 

,51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 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, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 63.30, 63.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со ^прехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници во патниот 
сообраќај, мал ограничен промет со соседните земји, 
реекспорт, застапување на странски правни и физички 
лица, продажба на странска стока од складишта и кон-
о т а ц и ј а , комисиона продажба, работи на посреду-
вање во надворешнотрговскиот промет. 

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

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

Осовачот не одговара. 
Ванчо Петровски, управител, без ограничувања 

мб. 2009949460007. 
Ванчо Петровски, управител, застапник во врше-

њето на надворешнотрговскиот промет без ограни-
чувања мб. 2009949460007. 

Единствен содружник на друштвото е Ванчо Пет-
ровски од Струмица, Иљо Шопов 33/8 со лк. бр. 170648 
и мб. 2009949460007 УВР Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1998/99. (8829) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1974/99, на регистарска влошка бр. 030058757-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија и произ-
водство ТАНУС ДООЕЛ увоз-извоз - Струмица, ул. 
Тоце Делчев" 151. 

Единствен содружник и основач: Танушева Верка 
од Струмица со стан на ул. "Гоце Делчев" бр. 151. 

Седиште: Струмица, на ул. "Гоце Делчев" бр. 151. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 5Р.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62; 52.63, 28.12, 28.52, 28Л5, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45* надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

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

Танушева Верка, управител и застапник во надворе-
шнотрговскиот промет, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1974/99. . (8828) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3072/99, на регистарска влошка бр. 030069727-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија МЕЛА-
НИ-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. 
"Светозар Марковиќ" бр. 23. 

Претворање на претпријатието во приватна 
сопственост за трговија на големо и мало МЕЛАНИ 
ТРЕЈД П.О. увоз-извоз Струмица, ул, "Светозар Мар-
ковиќ" бр. 23 и усогласување со одредбите на* ЗТД. 

Основач и единствен содружник ^ Николов Тони 
. од Струмица. ' ' * 

Дејности: 15.42; 15;51/ 15.61, 15.81/1, 15.85, 15.86, 
15.98, 15.98/2, 17.54/4; 18.21, 18.22, 20.10/1, 45.30,-45.32, 
45.33, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21,-51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, -5Ш9, 51.41; 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.64, 5*1.66/52.11, 52:12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.23, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.44/4, 52.47, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.62,52.63,52.72,52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, мал ограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, 
меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници во патен сообраќај, 
продажба на странски стоки во консигнациони 
складишта, услуги на меѓународниот транспорт -
меѓународна шпедиција, посредување и застапување. 

Неограничени овластувања, потполна одговорно-
ст. 

Единствениот содружник за обврските на друш-
твото не одговара. 

Николов Тони од Струмица, управител без огра-
ничување и застапување во надворешнотрговскиот 
промет без ограничување. 

Од "Основниов' тд 
^ и 3072/99. 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег, 
бр. 324/99, на регистарска влошка бр. 030042257-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Јавното трговско друштво за трговија и услуги 
МАРТИН-99 Ванчо Богданов и др.ј.т.д. увоз-извоз 
Кочани ул. "Глигор Прличев" бр. 20. 

Друштвото е основано со договор за основање бр. 
01/99 од 19.01.1999 година. 

Основачи на друштвото се: Богданов Ванчо и 
Богданова Дивна и двајцата од Кочани. 

Дејности: 51.21,51.22,51.23,51.31, 51.32, 51.33,51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 52.42/1, 51.42/2, 
51.53, 51.54, 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, 52.44/3, 52.45, 
52.46,52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица јавното трго-
вско друштво настапува во свое име и за своја сметка 
со неограничени овластувања. 

За обврските на јавното трговско друштво на 
доверителите, содружниците им одговараат лично и 
неограничено солидарно со сиот свој имот. 

За управител на јавното трговско друштво се име-
нува Ванчо Богданов, без ограничување во застанува-
њето во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 324/99. 
(8831) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3172/99, на регистарска влошка бр. 030070727-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Јавното трговско друштво за производ-
ство, трговија и услуги БОБО-Герасимов Јоцо и др.јтд 
увоз-извоз ул. "Македонска" бр. 111 Кочани. 

Основачи-содружници се Герасимов Јоцо и Каров 
Јоцо од Кочани. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 01.25, 15.51, 
15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.98/1, 
15.98/2, 51.81, 51.32, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 72.60, 74.84, 60.21, 60.22, 92.34, 93.02, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки 
и патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка, со 
неограничени овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со арети 
лица друштвото одговара неограничено и солидарно 
со целиот свој имот. 

Основачите одговараат лично,, неограничено и 
солидарно со целиот свој имот. 

Герасимов Јоцо-управител со неограничени овлас-
тувања во управувањето и застапувањето во внатреш-
ниот и надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
3172/99. (8836) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2129/98, на регистарска влошка бр. 030028377-6-01-
000, го запиша во трговскиот уписот на Трговец-
поединец Страшо Методи Дејанов ТП Кочани ул. 
"Ленинова" бб - Кочани. 

Дејности: 52.12 друга трговија на мало во продав-
ници со мешовита стока. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет одговара лично со целиот СВОЈ имот. 

Овластен потписник е Страшо Методи Дејанов со 
лк. бр. 106415 - УВР - Кочани, ембг 1001952493000, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2129/98. (8838) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трет. 
бр. 2984/99, на регистарска влошка бр. 030068847-8-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговското друштво за трговија, угостителски услуги 
ПЕНЗОНЕР ДООЕЛ Струмица .здружение на пензи-
онери Струмица ул. "Ленинова" бр. 97. 

Друштвото се занимава со следните дејности: 
52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка без ограничува-
ње. 

За обврските према трети лица друштвото одго-
вара со целокупниот свој имот. 

За обврските на друштвото содружникот не одго-
вара. 

Во правниот промет со трети лица друштвото го 
застапува Ристо Гетов, управник без ограничување. 

Од Основниот СУД Штип во Штип, Трег. бр. 
2984/99. ' (ЅЅ39) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2817/99, на регистарска влошка бр. 030067177-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Тр-
говец поединец ЛИЛА Стојан Памукова ТП е. 
Куклиш бр. 72 б Куклиш. 

Дејности: 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.4, 55.40, 
55.5,55.51,55.52. 

Сопственикот: Лила Памукова е. Куклиш бр. 72 б 
Куклиш. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за сметка на фирмата а за 
обврските сторени во тој промет одговара со целиот 
свој личен имот. 

Лила Памукова, овластен потписник. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

2817/99. (8840) 

Основниот СУД Штип во Штип, со решението Трсг. 
бр. 2975/99, на регистарска влошка бр. 030068757-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги, трго-
вија и транспорт ВРЕС - ТРЕЈД ДООЕЛ Штип ул. 
"Маршал Тито" бр. 75 Штип. 

Единствен содружник: Наташа Бреслиска со стан 
на ул. "Маршал Тито" бр. 75 Штип, лк. 129497 и м. бр. 
2001976495008 УВР Штип. 

Основачки влог: 7.500 дем или 232.500,00 денари 
обртни средства. 

Наташа Бреслиска, управител со неограничени 
овластувања при застапувањето. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Дејности: 17.11,17.14,17.15,17.16,17.17,17.21,17.24, 
17.25,17.30,17.40,17.40/1,17.40/2,17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.54, 51.63, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 74.12, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, претставување и 
застапување во меѓународниот промет, консигнација. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2975/99. (8841) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трет 
бр. 115/2000, на регистарска влошка бр. 030072297-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за транспорт, производство, трговија и 
услуги ДЕЛТА-Д ДООЕЛ Кочани ул. "Сремска" бр. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. А лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет 
е Делчо Стојанов, управител без ограничување. 

Вкупната главнина на друштвото изнесува: 173.-
600,00 ден. денарска против вредност од 5.600,00 дем. 

Дејности: 01.11, 01.11/4, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 05.01, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.82, 15.87, 15.89, 15.91, 
15.93,15.98/1,15.98/2, 17.30,17.40, 17.40/1,17.40/2, 17.51, 
17.52, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 18.10, 21.12, 21.21, 21.23, 
21.25, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.16, 25.22, 25.24, 
26.66, 28.11, 28.12, 28.52, 28.63, 28.75, 29.40, 29.71, 30.01, 
31.62, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36,14, 36.15, 36.22, 37.10, 
37.20, 45.11, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.41, 51.42, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 70.20, 
71.10, 71.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, услуги и превоз во меѓу-
народниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, 
малограничен промет со соседните земји. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
115/2000. (8842) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 163/2000, на регистарска влошка бр. 030071777-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на друштвото со ограничена одговорност на Друштво-
то за производство, промет и услуги СЅ М Бојанчо 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Раде Кратовче" бр. 96 Коча-
ни. 

Фирма: Друштво за производство промет и услуги 
С Ѕ М Бојанчо ДООЕЛ увоз-извоз Кочани. 

Седиште: Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр. 96. 
Содружник: Бојанчо Андонов ул. "Раде Кратовче" 

бр, 96 Кочани. 
Основачки влог: Основачкиот влог на содружни-

кот Бојанчо Андонов изнесува 158.100,00 денари или 
5.100,00 дем и се состои од предмети. 

Управител: Управител на друштвото е Бојанчо 
Андонов. 

Застапник: Управителот на друштвото Бојанчо 
Андонов кој ги извршува сите акти и дејства во интерес 
на друштвото, во односите со трети лица овластен е да 
дејствува во сите околности во името на друштвото. 

Овластувања на субјектот: Друштвото како прав-
но лице може да стекнува права и да презема обврски, 
да стекнува сопственост и други стварни права, да 
склучува договори и други правни работи, да тужи и 
да биде тужено. 

Одговорност за обврските: За преземените обвр-
ски во правниот промет со трети лица во земјата и во 
надворешно трговскиот промет, друштвото одговара 
со целиот свој имот. Основачот не одговара. 

Дејност-предмет на работа: 15.43, 15.71, 15.88, 
15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 15.98/2, 
24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 
24.70, 25.21, 25.22, 25.24, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.55, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 
52.46,52.47,52.48,55.40. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
163/2000. (8843) 

на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги 
ЦЕНТРАЛ-М Моне ДООЕЛ Виница, ул. "Пиринска" 
бр. 76. 

Основач: Илиев Моне, Виница, "Пиринска" 76. 
Дејности: 24.30,24.51,24.52,24.61,24.62,24.63,24.64, 

24.65, 24.66, 25.22, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34; 51.35, 51.39, 51*41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 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, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 63.21, 63.30, 71.10, 71.21, 74.84, 
51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.56, 52.21, 52.27, 52.33, 52.44/3, 
52.44/4, 52.50, 52.62, 52.63, 01.41, 01.24, 01.25, 01.21, 
01.23, 01.11, 01.12, 17.40, 18.21, 18.22, 18.10, 18.24, 17.54, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредништво и реекспорт, комисиона и 
консигнациона продажба, малограничен промет со 
соседните земји СР Југославија, Р. Грција, Р. Бугарија. 
Р. Албанија. 

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

Илиев Моне се именува за управител со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трет. бр. 
186/2000. (8844) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
1З6/29ОО, нз регина,рск^ рл^цж^ бр. 0 ^ 0 0 , \ 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 19/2000, на регистарска влошка бр. 030071337-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштвото за услуги и трговија БОСФОР 
2000 ДОО Радовиш ул. "1-ви Мај" бр. 31 Радовиш. 

Содружници: 1. Баков Димитар со стан на ул. "1-ви 
Мај" бр. 31 Радовиш, лк. 34533, мб. 1304949464000 УВР 
Радовиш. 2. Славчо Гогушев Георгиев од е. Рждак 
Општина Петрич, Република Бугарија, бр. на пасош 
300599126. 

Влог: 1. Баков Димитар вложува 12.300 дем или 
381.300,00 денари кои се вложуваат во пари на сметка 
на друштвото. 2. Славчо Гогушев Георгиев вложува 
123.000 дем или 3.813.000,00 денари основни средства. 

Баков Димитар, управител и застапник без ограни-
чување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја еметик п г ̂  : 

Во правниот промет со трет**, 3 друштвото 
одговара со сиот свој имот. . „ ; ' , 

Дејности: Ш Г М Ж )4.13,74.14,22.^, ^2.22,22.23, 
22.24, 22.25, 72.16,72.20, Ѕ1.25, 51.34, 51.39, 51:41, 51.42, 
51.42/2, 51.43, 5 1 . 5 1 . 5 4 , 51.64, 52.11, 52.27, 
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.Ј46', 52.47^ надворешна трговија со 
прехранбени производи/ надворешна трговија со 
непрехранбени прсЈизко^и, реекспорт, консигнациона 
продажба, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, малограничен промет со Р. Бугарија. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
19/2000. - (8845) 

Ј 
Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 

72/2000, во регистарска влошка бр. 030071867-6-06-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на 
Трговец поединец Мики Јане Дончев тп, ул. "Карл 
Маркс" бр. 42 Штип. 

Исполнети се условите за упис на трговецот-пое-
динец Мики Јане Дончев тп ул. "Карл Маркс" бр. 42 
Штип во трговскиот регистар согласно зтд а врз осно-
ва на пријава. Трговец-поединец Мики Јане Дончев тп 
ул."Карл Маркс "бр. 42 Штип, скратен назив: Трговец-
поединец Мики Јане Дончев, Штип ул. "Карл Маркс" 
бр. 42, 128769 и 2310974490001 УВР Штип, ќе одгова-
ра лично со целиот свој имот. 

Трговецот-поединец ќ е г и оО 

друмот др^ск*Ј ^Лобѓ&ќУЈ, (Слободен ' 
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Истапува во свое име и за своја сметка без ограни-
чувања. Одговара со целиот свој имот. Мики Јане 
Дончев овластен потписник без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
72/2000. (8862) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
81/2000, во регистарска влошка бр. 030071957-1-06-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на јавно трговско друштво, Друштво за трговија 
и услуги увоз-извоз Горан-Комерц, Иван Стојчев и др. 
јтд - Виница ул. "Браќа Миладинови" бр. 29. 

Назив на друштвото: Друштво за трговија и услуги 
увоз-извоз Горан-Комерц, Иван Стојчев и др. јтд-Ви-
ница ул. "Браќа Миладинови" бр. 29. 

Седиште: ул."Браќа Миладинови" бр. 29 Виница. 
Дејности на друштвото се: 50.10, 50.20, 50.30, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.43, 51.47, 51.54, 51.61, 51.62, 
51.66,51.70,52.12,52.21, 52.44, 52.44/4, 52.45, 63.1, 63.11, 
63.12,60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-
седните држави, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на пат-
ници и стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

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

За обврските направени со трети лица одговара со 
целиот свој имот. 

Иван Стојчев-управител и застапник со 36933 и 
0501950492006 УВР Виница со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
81/2000. (8864) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
66/2000, во регистарска влошка бр 030071807-1-01 -ООО, 
го запишал во трговски регистар на овзд суд основа-
њето на јтд на Друштво за производство, промет и ус-
луги Астра - 2000 јтд, увоз-извоз Ивановска Даниела и 
др. ул. "М.М. Брицо" бр. 1-2/7 М. Каменица. 

Друштвото е основано со договор бр. 1/2000 од 17. 
01.2000 год. а основачи се: Ивановска Даниела и Мит-
ревски Зоран од М. Каменица. 

Дејности: 15.11,15.12,15.13,15.31,15.32,15.51,15.52, 
22.21, 22.22, 51.32, 51,33, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.33, 52.4}, 52:42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.62,55.30,'5530/1,55.30/2,60.22,60.24. услуги во меѓу-
народен транспорт, малограничен промет, надвореш-
на трговија, со прехранбени'произведи, надворешна 
трговија со ^прехранбени производи, застапување и 
реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка а] за, сторените об-
врски содружниците одговараат и неограниче-
но солидарно со сиот свој имот1. ^ , ' 

Од Основниот суд Штип во ^ т и п , Трег. бр. 
66/2000. (8865) 

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.20, 
71.10,71.31,74.70,74.82. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. 

Управител и застапник со неограничени овласту-
вања на друштвото е лицето Стоилов Стојчо Спасо е. 
Сушица 214 со 1606966460007 и 213338 издадена од 
УВР Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
71/2000. (8866) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
4/2000, во регистарска влошка бр. 030071187-3-03-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на Друштво за производство, услуги и трговија 
Иви - Комерц ДОО Делчево, ул."Пере Тошев" бр. 34 
Делчево. 

Содружници: Иван Стојанов од Делчево, ул. "Пере 
Тошев" бр. 34 Делчево 49715 и 1611969492515 УВР 
Делчево. Иво Венциславов Крастев од Софија, ул. 
"Света тројца" блок 325 П, Република Бугарија, број 
на пасош серија К бр. 4342951. 

Влог: 1. Иван Стојанов вложува обртни средства 
во износ од 1.000 дем. или 31.000,00 денари. 

2. Иво Венциславов Крастев вложува обртни сред-
ства во износ од 4.000 дем или 124.000,00 денари. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот СВОЈ имот. 

Иво Венциславов Крастев-управител и застапник 
со неограничени овластувања. 

Дејности: 72.10,72.20,72.30,50.10, 51.24,51.25,51.34 
51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.44/2, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.71/2 
52.74, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 
32.30, надворешна трговија со прехранбени производи 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ре 
експорт, консигнациона продажба, посредување и зас 
тапување во прометот со стоки и услуги, малограни 
чен промет со Р. Бугарија 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 4/2000. 
(8867) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
71/2000, во регистарска влошка бр. 030071857-8-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на ДООЕЈ1 на Друштво за производство, тргови-
ја и услуги Прогрес ДООЕЈ1 е. Сушица 214 општина 
Ново Село. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.62, 
15.81, 15.85, 15.91, 15.93, 15.98/2, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.21,21.25, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54,51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
45.2Д/Д, .45,21/2, 4522, 45,33, 4^34, 45,41, 45.42, 45.43, 

' г т . т т т т ^ т т , и 
ид},3^.51,33^, 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
40/2000, во регистарска влошка бр. 030071547-8-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на Друштво за трговија и услуги Кона ДООЕЛ 
увоз-извоз Струмица, ул."Маршал Тито" бр. 178/9. 

Дејности: 50.10,50.20,51.11,51.21,51.22,51.23,51.31, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.56, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.41, 52.42, 52.44, 52.46, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.40, 74.70. 74.82, 93.01, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
ирехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот на стоки и услуги, мал ограничен промет, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција, туристички услуги, услуги 
во меѓународниот транспорт на стоки и патници. 

Друштвото за трговија и услуги Кона ДООЕЛ ув-
оз-извоз Струмица, ул. "Маршал Тито" бр. 178/9 

Коста Зингаров, 198678 и 0611969460008 УВР Стр-
умица-управител и застапник со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Штип ВО ШТИП, Трег. бр. 
40/2000. (8869) 

Основниот суд Штии во Штип СО решение Трег. бр. 
"""" ч а влошка бр. 030072387-1-0|: 124/2000, во регистарска 

ООО* го занимал1 «6 трЈ-бвсќи1 регистар на^овој суд бено-
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вањето на јтд на Друштво за производство, трговија и 
услуги Мис-Стон 2000, Михајлов Мите и др. ЈТД, увоз-
извоз ул. "Сремски фронт" бр. 8/7, Штип 

Содружници: Михајлов Мите од Штип, ул. "Срем-
ски фронт" бр. 8/7, со 129283, МВР Штип, 20049744900 
16, со основачки влог од 100 денари, Михај лов Владо-
од Штип, ул. "Плачковички одред" бр. 23,108676, МВ-
Р Штип, 0105976490009, основачки влог од 100 денари. 

Дејности: 01, 01.10, 01.11, 01.12, 01.30, 01.40, 01.41, 
15.61, 15.70, 15.71, 15.72, 51.21, 51.22, 51.23, 51.30, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.10, 52.11, 52.12, 
52.20, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30, 55.30/1,55.30/2,55.40,63.11,63.12,74.82, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, комисиона продажба на стоки од увоз, ре-
експорт, превоз нз стоки во меѓународниот сообраќај, 
малограничен промет со Бугарија, Грција и Србија. 

Во правниот промет со трети лица јавното тргов-
ско друштво настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот СВОЈ ИМОТ, солида-
рно Михајлов Мите-управител со неограничени овлас-
тувања, Михајлов Мите со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Тпег. бо. 
124/2000. ' (8871) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
57/2000, во регистарска влошка бр. 030071717-6-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на 
Трговец поединец Зоран Душан Дракалски тп Берово 
ул."Вељко Влаховиќ" бр. 1. 

Трговец поединец е лицето Зоран Дракалски од 
Берово, ул. "Страшо Пинџур" бр. 7, со 43812 и 2012963 
491501 издадена од ОВР Берово. 

Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22, 52.27,52.33,52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46,52.47,52.48, .52.50,52.62. Претежна дејност: 52.11. 

Трговецот поединец во правниот промет ќе наста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара лично со целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување е Зоран Дракалски 
од Берово, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
57/2000. (8872) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
13/2000, во регистарска влошка бр. 030071277-6-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на 
Трговец поединец Стефани Живко Васил Пиљафов тп 
ул. "Маршал Тито" бр. 15 Струмица. 

Дејности: 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4,52.48. ' ' 

Во правниот промет со трети лица, управителот 
Живко Пиљафов' истапува во свое име и за своја смет-
ка на фирмата, а за обврските одговара лично со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
13/2000. (8873) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
64/2000, во регистарска влошка бр. 030071787-8-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на Друштво за трговија, производство и услуги 
Васлин ДООЕЛ увоз-извоз е. Босилово 145-Босилово. 

Единствен содружник на друштвото е Дедејски 
Антонио од е. Босилово 145-општина Босилово со 229 
945 МВР Струмица и 0301968460005. 

Единствениот содружник не одговара. 
Дејности на Друштвото: 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, 50.10, 50.30/1. 
50.40/1, 51.51, 51.57, 01.11/1. 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1. 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.41, 01.42, 05.01, 05.02, 60.24, 
63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 50.20. 51.14, 51.43, 51.65, 52.44/4, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 15.81. 15.11, 
15.60, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 
15.52, 15.84, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.82. 
15.98/2, 15.98/1, 15.95, 24.13, 24.14, 24.15, 29.54, 45.31. 
45.33, 45.34, 60.22, 71.34, 74.70, 93.01, 93.05, 24.20, 24.70, 
24.16, 24.17, 24.51, 24.52, 24.30, 25.22, 25.21, 25.24, 21.21, 
63.12, 74.40, 74.84, 74.12, 72.10, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, привремен увоз односно извоз на оп-
рема под закуп, посредување и застапување на промет 
со стоки и услуги, лизинг, меѓународна шпедициЈа. ре-
експорт, агенциски услуги во транспортот, консигна-
циона продажба, малограничен промет со Бугарија и 
Грција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своЈа сметка без ограничува-
ња. За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Дедејски Антонио-управител на друштвото со не-
ограничени овластувања и застапник во вршење на 
надворешнотрговскиот промет со неограничени ов-
ластувања 229945 МВР Струмица и 0301968460005. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
64/2000. (8874) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
65/2000, во регистарска влошка бр. 030071797-8-09-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на ДООЕЛ на Друштво за производство, тргови-
ја и услуги Термо-медиа ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Мар-
шал Тито" бб Струмица-Струмица. 

Единствен содружник на друштвото е Глигоров 
Панде од Струмица ул. "Мито Хаци Василев Јасмин" 
61/7 со 197321 МВР Струмица и 0409977460005. 

Единс твениот содружник не одговара. 
Дејности на друштвото се: 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, 50.10, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.57, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.41, 01.42, 05.01; 05.02, 60.24, 
63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 55.11, 55.12,. 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 15.81, 15.11, 
15.60; 15.85,15.31,15.32,15.33,15.12,15.13,15.20,15.51, 
15.52, 15.84, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.82, 
15.98/2, 15.98/1, 15.95, 24.13, 24.14, 24.15, 24.20, 24.70, 
24.16, 24.17, 24.51, 24.52, 24.30, 25.22, 25.21, 25.24, 21.21, 
63.12, 74.40, 74.84, 74.12, 72.10, 29.54, 45.31, 45.33, 45.34, 
50.20, 51.14, 51.43, 51.65, 52.44/4, 52.72, 52.72/1, 52.72/2. 
60.22,71.34, 74.70,93.01, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, привремен увоз односно извоз на оп-
рема под закуп, посредување и застапување на промет 
со стоки и услуги, лизинг, меѓународна шпедиција, ре-
експорт, агенциски услуги во транспортот, консигна-
циона продажба, малограничен промет со Бугарија и 
Грција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своЈа сметка без ограничува-
ња. За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Глигоров Панде-управител на друштвото со неог-
раничени овластувања 197321 МВР Струмица и 04099 
77460005. 

Глигоров Панде-управител на друштвото со неог-
раничени овластувања во надворешнотрговскиот про-
мет 197321 МВР Струмица и 0409977460005. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
65/2000. -ч (8876) 
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Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
78/2000, во регистарска влошка бр. 030071927-6-01-000, 

. го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на Трговец .поединец Дева ТП Славјанка Боис-
лав Пазовска, ул,/ Славчо Кацарски" бр. 9 Пехчево. 

Основач: Славјанка Боислав Павловска Пехчево. 
Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25, 

52.26,52.27,52.41,52.42,52.43,52.45,52.46,52.47,52.48. 
. ' Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот-поединец одговара со целокупниот 
свој имот. 

Овластено лице за застапување е Славјанка Боис-
лав Павловска-управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
78/2000. (8877) 

——Чг*-; 
Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 

50/2000, во регистарска влоцѓка б#.јШ0071647-8-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на Друштво за трговија ЛаЈф ДООЕЛ увоз-извоз 
- Струмица, ул. "Охридска" бр. 32. 

Единствен содружник и основач: Микова Фимка од 
Струмица со стан на ул. "Охридска" бр. 32. 

Седиште: Струмица, на ул. "Охридска" бр. 32. 
Дејности на друштвото се: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 

50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31,51.32, 51.33,51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53,51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65,51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50,52.61,52.62, 52.63, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со Р. Грција 
и Р. Бугарија, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
( Јавува во свое име и за своја сметка, а за верските 

сторени во тој промет одговара со сите свои средства. 

Микова Фимка, управител и застапник во надво-
решнотрговскиот промет, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
50/2000. (8880) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
77/2000, во регистарска влошка бр. 030071917-6-09-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на Трговец поединец Бифе Чочо ТП Лепа Сто-
јан Чочовска ул. "Мирче Ацев" бр. 3 Берово. 

Дејност: 55.30 - угостителски објекти за исхрана, 
55.30/1- ресторани и гостилници (без соби за спиење), 
55.30/2 - услуги на други угостителски објекти. 

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

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец одговара со целокупниот свој имот. 

Овластено лице за застапување е Лепа Стојан Чо-
човска-управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трет. бр. 
77/2000. (8878) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
51/2000, во регистарска влошка бр. 030071657-8-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на ДООЕЈ1 на Друштво за производство и трго-
вија Блажо ДООЕЛ увоз-извоз-с. Штука 77 Босилово. 

Единствен содружник и основач: Блажо Делев од 
е. Штука бр. 77 - Босилово. 

Седиште: е. Штука бр. 77 - Босилово. 
Дејности: 51.21,51.23,51.31,51.32,51.33,51.34,51.35, 

51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 
51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ма-
лограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија . 

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

Блажо Делев, управител и застапник во надвореш-
нотрговскиот промет, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трет. бр. 
51/2000. (8881) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
11/2000, во регистарска влошка бр. 030071257-6-06-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на 
Трговец поединец Петре Диниш Иванов тп е. Секир-
ник бр. 25 Босилово. 

Основач: Иванов Петре од е. Секирник бр. 25 Бо-
силово. 

Дејности: 60.21,60.22,60.23. 
Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка со неог-
раничени овластувања, а за обврските сторени во тој 
промет одговара лично со целиот сврј имот. 

Иванов ,Штре-овластен потписник. 
Од Основниот суд Штит во Штип, Трег. бр. 

11/2000, ' - ; / (8879) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трет. бр. 
80/2000, во регистарска влошка бр. 030071947-8-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на ДООЕЈ1 на Друштво за производство, услуга 
и трговија Финдел ДООЕЛ ул. "Горѓи Трајков" бр. 28 
Струмица. 

Дејности: 25.21,25.22,25.23,25.24,27.21,27.22,28.21, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75, 29.40, 
30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.61, 31.62, 32.30, 34.20, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.47, 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, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
60.22, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 
74.84, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со ^прехранбени 
производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. 
Грција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, реекспорт, посредување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своЈа сметка без ограничува-
ња. За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Основачот не одговара. 
Хаџиев Александар-управител без ограничувања 

0201961460005. 
Хаџиев Александар-управител-застапник во врше-

ње на надворешнотрговскиот промет без ограничува-
ња 0201961460005. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Ха-
џиев Александар од Струмица ул. "Горѓи Трајков бр. 
28 со 173258 УВР Струмица 0201961460005. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трет. бр. 
80/2000. (8882) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трет. бр. 
76/2000, во регистарска влошка бр. 030071907-1-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на ДООЕЛ на Друштво за производство, тргови-
ја и услуги Вики Стојан Ефремов и др. јтд е. Стрмош 
Пробиштип. 

Назив: Друштво за производство, трговија и услу-
ги* Вц4уИ1 СТОЈ т Ефремов и др.;јтд * 

Скратен назив: ЈТД ВИКИ е. Стрмош Пробиштип. 
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Седиште: е. Стрмош Пробиштип. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 

01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 
15.51, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2, 52.44/3,52.44/4,52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбе-
ни и непрехранбени производи. 

Во правниот промет Друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските одговара со сиот свој имот. 
Управител и застапник е Ефремова Таса е. Стр-

мош. 
Содружници: Стојан Ефремов и Таса Ефремова. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

76/2000. (8883) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 57/2000, во регистарска влошка бр. 030010517-6-01-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд бри-
шењето на трговец поединец. 

Бришењето на Трговец поединец Лујза Иван Пен-
шовска ТП - Пробиштип од трговскиот регистар. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
57/2000. (8888) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 53/2000, во регистарска влошка бр. 03000897-6-01-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд бри-
шењето на Трговец поединец Ката Славко Јанкова тп 
ул. " Кал узл иска" бр. 29 Радовиш од трговскиот регис-
тар. 

Се брише Трговецот поединец Ката Славко Јанко-
ва тп ул. "Калузлиска" бр. 29 Радовиш, од трговскиот 
регистар. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
53/2000. (8889) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 45/2000, во регистарска влошка бр. 030065747-1-03-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд про-
мената на содружник на Друштво за производство, тр-
говија и услуги Лилка Иванов Борис и др. јтд Виница, 
ул. "Рајко Жинзифов" бб. 

Со одлука од 31.01.2000 год. содружниците одлучи-
ја да од друштвото истапи содружникот Иванов Ванчо 
од Виница и својот влог од 50,00 денари го пренесува 
на содружникот шуо пристапува Пешовски Пане од 
Виница. 

Со одлука од 31.01.2000 год. содружниците изврши-
ја и промена на овластено лице за застапување-упра-

вител со која одлука се брише досегашниот управител 
и застапник во надворешнотрговскиот промет Иванов 
Борис, а се запишува Пешовски Пане од Виница упра-
вител и застапник на друштвото со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
45/2000. (8890) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Срег. 
бр. 8/2000, во регистарска влошка бр. 1-118-0, го за-
пишал во судскиот регистар на овој суд: Државно 
средно училиште "Ацо Русковски" од Берово, ул. 
"Даме Груев" бб. 

1. Се врши промена на називот на центарот кој 
гласи: Училишен центар за средно образование Ацо 
Русковски од Берово, училиштето но правниот про-
мет ќе истапува под следната фирма: Државно средно 
училиште Ацо Русковски од Берово п.о. ул. "Даме Гр-
уев" бб. 

2. Досегашната дејност 120122-насочено образова-
ние се менува и гласи: 80.2 - Средно образование, кла-
са 80.21 - Општо средно образование и 80.22 - Технич-
ко и стручно средно образование. 

3. Досегашниот директор Нешкевска Славка се 
разрешува и брише од судскиот регистар, за директор 
на училиштето се именува Чочовски Војо со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 8/2000. 
(8887) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 51/2000, во регистарска влошка бр. 030055727-8-01-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд про-
мена на содружник, управител на Друштвото за трго-
вија на големо и мало и услуги ЕЛМИДА, Данче ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 19. 

Истапува: Данче Коцева од Штип. 
Пристапува: Ристе Коцев од Штип. 
Се брише: Данче Коцева-управител без ограничу-

вања. 
Се запишува: Туглиова Зехрија-управител без .ог-

раничувања. 
Пречистен текст: 
Туглиова Зехрија-управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

51/2000. (8891) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 55/2000, во~регистарска влошка бр. 030017817^8-03-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд про-
мената на содружник на Друштво за производство, тр-
говија и услуги Еам Конфекција ДООЕЛ Штип. 

Промена на содружник на друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Еам Конфекција ДООЕЛ Шт-
ип, ул. "Кукуш" бр. 16 Штип. 

Пристапува: Елена Патриклиска од Штип, ул. "Ку-
куш" бр. 16 Штип, 109578 и 2403976495009 УВР Штип, 
вложува 11.000 дем. или денарска противвредност 341. 
000,20 денари, не одговара. 

Истапува: Коле Патриклиски од Штип, ул. "Ку-
кули" бр. 16 109580 и 3007949490004 УВР Штип, го от-
стапува влогот 11.000 дем. или 341.000ДО денарска 
противвредност, на содружникот кој пристапува: Еле-
на Патриклиска од Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 Штип, 
109578 и 2403976495009 УВР Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
55/2000. (8892) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 54/2000, во регистарска влошка бр. 030017807-8-03-
000, го запишал во трговски, регистар на овој суд про-
мената на содружник на Друштво за производство, тр-
говија и услуги Еам Дизајн ДООВЛ Штип, ул. "Ку-
куш" бр. 16 штип. - 'г; . 

Промена на содружник на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Еам Дизајн ДООЕЛ штип, ул. 
"Кукуш" бр. 16 Штип. 

Пристапува: Александар Патриклиски од Штип, 
ул. "Кукули" бр. 16 Штип, 102427 и 1103975490022 УВР 
Штип, вложува 10.450 дем. или 325.000,00 денарска 
противвредност, не одговара. 

Истапува: Виолета Патриотска од Штип, ул. "Ку-
кули" бр. 16 109579 и 0709951495076 УВР Штип, го отс-
тапува влогот 10.450 дем. или 325.000,00 денарска про-
тиввредност, на содружникот кој Јгоистапува: Алек-
сандар Патриотски од Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 Шт-
ип, 102427 и 1103975490022 УВР Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
54/2000. (8893) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 33/2000, во регистарска влошка бр. 030016567-8-11-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд про-
мената на лицето овластено за засгапување-управител 
на Друштвото за производство, трговија и услуги 2-ри 
Август ДООЕЛ штип, ул. "Вита Поп Јорданова"бр. 
17 Штип. 



3(Ј мај 2(ХИ) СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 43 - Стр. 2437 

Друштвото за производство, трговија и услуг и 2-ри 
Август ДООЕЈ1 Штип, врши промена на лицето овлас-
тено за застапува ње-уп раните л на друштвото. 

Се брише досегашниот управител Дејанов Стојан-
че на кој му престанува и правото на застапување во 
надворешнотрговското работење. 

Се врши упис на Андонов Благој-управител со не-
ограничени овластувања кој е и застапник на друш-
твото во надворешнотрговското работење со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
33/2000. (8894) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 229/99, во регистарска влошка бр. 030007137-8-01-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд про-
мената на лице овластено за застапување на Друштво 
за трговија на големо и мало "Трико промет" ДООЕЛ 
увоз-извоз Виница, ул. "Партизанска" бр. 3/3. 

Се брише: Младен Митев застапник на друштвото 
во внатрешниот и надворешниот промет со неограни-
чени овластувања. 

Се запишува: Киро Ристовски застапник на друш-
твото во внатрешниот и надворешниот промет со не-
ограничени овластувања. 

Пречистен текст* Киро Ристовски, застапник на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
229/99. (8895) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Срег. 
бр. 316/99, во регистарска влошка бр. 1-14193-0, го за-
пишал во трговски регистар на овој суд промената на 
овластеното лице на Претпријатие за вработување на 
инвалиди МИС ДОО Македонска Каменица, ул. "Ин-
дустриска" бр. 10. 

Промена на овластено лице се врши со разрешува-
ње на досегашниот вд директор Митровски Димчо и 
именување на нов вд директор Постоловски Костан-д а 

Пречистен текст. Постолова^ Костандија вд ди-
ректор со ограничени овластувања во застапувањето. 

Ограничувањето се состои во следното: за склучу-
вање на договори и други дејствија над 3.000 дем. Пот-
ребна е согласност од основачот. 

Потписник на сметката е Посголовски Костандија. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 316/99. 

(8896) 

Основниот суд Битола во Битола сорешение Трег. 
бр. 2073/99, во регистарска влошка бр. 008229, го запи-
шал во трговски регистар на овој суд претворањето на 
ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги Африм Османи ГФА увоз-извоз Ст-
руга ДООЕЛ Струга, ул. "Боро Дуни" бр. 47. 

Основач: Африм Османи од Струга. 
Седиште: Струга, "Боро Дуни" бр. 47. 
Дејности: 1111, 15.12, 15.13, 15.81, 15.81/1, 15.85, 

20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.15, 45.45, 
50Л0, 50.30, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.51, 51.53, 51.54, 
51,55, 51.70, 52.11, 52.12. 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
74.12,74.84,93.05. 

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ска стока, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција. 

Основната главница на друштвото изнесува 
26.270,00 дем. односно 840.669,00 денари на конто 917. 

Управител на друштвото е лицето Африм Османи 
со неограничени и полни овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот СВОЈ имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2073/99. (8899) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 211/2000 во регистарската влошка бр. 
020201 95 г-8-03-000 ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за 
производство, трговија и услуги АГРО КИРИ Симеон 
ДООЕЛ експорт импорт Тетово ул. "И. Р. Лола" бр. 
163 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
211/2000. 

зет. ор. 
(9398) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 228/99, во регистарска влошка бр. 030007217-4-03-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд про-
мената на лице одговорно за застапување на Друштво 
за конфекционирање на трикотажа и текстилни про-
изводи "Трико-Фејшон" ДООЕЛ ул. "Партизанска" 
бр. 3/3 

Се брише: Гордана Волчева, застапник на друш-
твото во внатрешниот и надворешниот промет ^ не-
ограничени овластувања. 

Се запишува: Васко Димитров, застапник на друш-
твото во внатрешниот и надворешниот промет со не-
ограничени овластувања. 

Пречистен текст: Васко Димтров, застапник на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
228/99. (8897) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 216/2000 во регистарската влошка бр. 
02009937-8-01-000 ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Трговското друштво за 

Ззговија на големо и мало кОМАКО Екатерина 
ООЕЛ увоз-извоз Скопје Бул."Партизански одреди" 

153 лок. 15. 
Се врши промена на лице овластено за 

застапување во внатрешен и надворешен трговски 
промет. 

Се брише: Богоевска Славица-управител без огра-
ничување. 

Се запишува: Лидија Даниловска-управител без 
ограничување. 

Пречистен текст Лидија Даниловска-управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. 
бр.216/2000. (9399) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 1257/99 во регистарската влошка бр. 1-
68545-0-0-0 го запиша во трговскиот регистар 
бришењето-пресганок на Колонијал ТП АМАН 
керими Али Леман ул. "Крсте Асенов" бр. 6-11-1 
Скопје. 

Се запишува бришење-престанок на Колонијал 
ТП АМАН Керими Али Леман ул. "Крсте Асенов" 
бр. 6-11-1 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, ПТрег. бр. 
1257/99. (9400) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 186/2000, во регистарска влошка бр. 
020и73677-8-01-000 ја запиша во трговскоит регистар 
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промената на управител на Друштвото за трговија и 
услуги ОСОГОВКА Нацка ДООЕЈ1 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 1157/99, во регистарска влошка бр. 
020196897-6-09-000 го запиша во трговскиот регистар 
префрлањето на фирма на Бифе 10 ТП Илиевски 
шима Јован Г. Т. Ц. бб Скопје. 

Се врши префрлање на Бифе 10 ТП Пижевски 
Илија Јован Г. Т. Ц. бб Скопје на Бифе 10 ТП 
Илиевски Јован Игор Г. Т. Ц. приземје анекс 4 лок. 
бр. 7 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
1157/99. (9405) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7/2000, во регистарска влошка бр. 1-68800-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар бришењето 
престанок на ТП на Т. П. Кафе - Бар ВИКСИ 
Арсовски Владо Слаѓан ул. "532" бр. 25-а е. Марино 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7/2000. (9406) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 192/2000 во регистарска влошка бр. 

0в0068937-8-03-000,ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги БЕН Кемал ДООЕЈ1 увоз-из-
воз Скопје кеј "Димитар Влахов" бб. 

Промена на управител : Се брише Усеин Гурќин, 
се запишува Усеин КемаА. ^ 

Нов управител нг* Друштвото е. Усеин Ќемал. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 

192/2000. (9407) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 7/2000, во регистарска влошка бр. 
020039697-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на фирма на Трговец поединец Катерина 
Семеон Костовска ТП КРИСТИ трговија на мало 
Скопје бул. АСНОМ бр. 38/1-5. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
7/2000. (9408) 

промената на управител на Друштвото за трговија и 
услуги ОСОГОВКА Нацка ДООЕЈ1 увоз-извоз 
Кратово ул. "Мирче Ацев" бр. 8. 

Сгоилкова Нацка-управител со неограничени 
овластувања -се брише. 

Стоилков Игор-управител со неограничени 
овластувања-сс запишува. 

Пречистен текст: Стоилков Игор-управител со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
186/2000. (9401) 

Основниот суд Скопје I во Скопје,со решението 
ПТрег. бр. 289/00 во регистарската влошка бр. 
0200115117^03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште на Друштвото за производство 
и трговија НАИС-3 Зоран ДООЕЈ1 експорт импорт 
Скопје ул. "Томе Арсовски" бр. 49/1-3. Друштво за 
производство и трговија НАИС-3 Зоран ДООЕЈ1 ек-
спорт импорт нас. Порта Влае ул. "Партизански одре-
ди" бр. 155 објект к-1 деловен просгор-подрум бр. 4 и 
бр. 5. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
289/00. (9402) 

Основниот СУД Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 288/2000, во регистарска влошка бр. 
020211137-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив на фирма на Друштвото за 
производство, трговија и градежништво КОМП-АС-Н 
Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Томе 
Арсовски" бр. 49/1-3 

Се менува називот на Друштвото и во иднина ќе 
гласи: Друштво за производство, трговија и 
градежништво КОМП-АС-Н Зоран ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје ул. "Томе Арсовски" бр. 49/1-3. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
288/2000. (9403) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 1572/99, во регистарска влошка бр. 
020155537-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало фабрика ВЕ-
ТЕРИНАР Зили ДООЕЈ1 експорт-импорт Гевгелија 
ул. "Ѓорѓи Влахов" бб 

Се врши промена на управителот. 
Да се брише Кичуков Вили - управител без 

ограничување, а да се запише Лазаров Живко -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
1572/99. \ (9409) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 1239/99, во регистарска влошка бр. 1-64413-0-
04), го запиша во 'трговскиот регистар истапувањето 
на основач на Претпријатието за посредување, 
инжињеринг, промет и услуги МОНОЛИТ-ДИЗАЈН 
д. о. оСкопјеул. "Илинденска" бр.42-2 

23. 01. 1999 од претпријатието истапува: Оливер 
Тасевски од Скопје ул. "Владимир Комаров" бр. 31/2-8 
лк. бр. 1221190 мб 0907961450085 ГУВР-Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
1239/99. (9404) 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, со 
решението ПТрег. бр. 992/99, во регистарска влошка 
бр. 020086787-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејности и промена на 
управител на Трговското друштво за промет и услуги, 
увоз-извоз ЦЕТРА Ристо ДООЕЈ1 Гевгелија ул. "7-ми 
Ноември" бр. 234. 

Се променува лицето овластено за застапување во 
внатрешниот и надворешнотрго^ск^от промет, така 
што се брадпе Ристо Крушков '*цкоуправител без 
ограничувања ^ се запишува, фадиц гКрушков како 
управител ( о д г а т н у в а њ а . , г 

Од Основниот суд ̂ Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
992/99. 171, (9410) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. ^ 604/99, во регистарска влошка бр. 
0200112777-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Друштвото за производ-
ство на хемиски производи, експорт-импорт и консал-
тинг ФИЛИП Славица ДООЕЈ1 Скопје ул. "Корушка" 
бр. 21. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
1531,15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.61,15.&, 15.71, 
15.72, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 
15.98/2. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
604/99. (9411) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 252/2000, во регистарска влошка бр. 
020032627-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на ТП на Такси превоз Талат Бајрам 
Содоли ТП ДАТИ ул. "15 Корпус" бр. 12 Дебар. 

Се врши) бришење од * Таке*] Бајрам 
Содоли ТП ДАТИ ул." 15 Корпус" бр. 12 Дебар. 
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Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
252/2000. (9412) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 1146/99, во регистарска влошка бр. 
020151007-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Трговецот поединец Ја 
угостителство ФУКТАК ТП Петар Мито Јанев Стар 
Дојран ул. "Маршал Тито" бб. 

Дејноста на работењето се дополнува со: 55.30/1 и 
55.30/2. 

Пречистениот текст гласи: 55.30, 55.40, 55.30/1 и 
55.30/2. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
1146/99. (9413) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 1326/99, во регистарска влошка бр. 
020166097-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и основач на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ЏИШЕВ ПРОМ Мара 
ДООЕЛ Гевгелија ул. "Таља Бикова" бр. 24. 

Фирмата се менува и гласи: Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ЏИШЕВ ПРОМ Мара ДООЕЛ 
Гевгелија ул. "Таља Бикова" бр. 24. 

Истапува основачот Ристо Џишев од Гевгелија. 
Пристапува основачот Мара Џишева од Гевгелија. 

Рд Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
1326/99. (9414) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 14/9/99, во регистарска влошка бр. 
020046977-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги БОНА извоз-увоз 
Васил ДООЕЛ Скопје ул. "Руди Чајавец" бр. 12/3-16. 

Новото седиште на друштвото гласи: Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги БОНА 
извоз-увоз Васил ДООЕЛ ул. "Руди Чајавец" бр. 12/3-
16. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
1479/99. (9415) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 1480/99, во регистарска влошка бр. 
020047007-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште на Трговското друштво на го-
лемо и мало ЈАВЕНА увбз-извоз Весна ДООЕЛ 
Скопје ул. "Роман Каскалиевиќ" бр. 10а. 

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе 
гласи: Трговско друштво на големо и мало ЈАВЕНА 
увоз-извоз Весна дООЕЛ Скопје ул. "Колекторска" 
бб. 

Од Основниот суд Скопје I дос Скопје, ПТрег. бр. 
1480/99. — (9416) 

Основниот суд Скопје 1 во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 143/2000, во регистарска влошка бр. 
020164297-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на Друштвото за транспорт, трговија и 
услуги РЕАЉ Сабедин ДООЕЈ1 експорт-импорт ул. 
"Аж Попов" бр. 4/43 Скопје. 

Да се брише: Сабедин Реџепи-управител без огра-
ничување. Се запишува: Зенун Реџепи-управител без 
ограничување. Пречистен текст гласи: Зенун Реџепи-
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, ПТрег. бр. 
143/2000. (9417) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 3/2000, во регистарска влошка бр. 1-67280-0-
0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 

седиште и основач на Здравствената организација -
ординација по општа медицина и специјалисточка 
ординација по интерна медицина НИНА МЕДИ КАЛ 
Ц. О. Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 59-2а. 

Се менува седиштето на Здравствената органи-
зација, па во иднина седиштето ќе биде на ул. 'Иво 
Лола Рибар" бр. 57 Скопје. 

Од Здравствената организација истапува основа-
чот Елвис Алексовски. 

Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Грег. бр. 
3/2000. (9418) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 255/2000, во регистарска влошка бр. 
020078977-4-11-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластеното лице на Акционерското 
друштво за новинско-издавачка дејност, печатарска и 
трговска дејност Нова Македонија Скопје ул. "Мито 
Хаџивасилев Јасмин" бб Скопје. 

Се брише досегашниот претседател на управен од-
бор Нове Цветковски а се запишува новиот Алексан-
дар Стиков-претседател на управен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
255/2000. (9419) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 1301/99, во регистарска влошка бр. 
02014947/-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив на Друштвото за производство, 
промет и услуги ВОЛМАК Владо и Ванчо ДОО 
Скопје бул. "Мајаковски" бр. 26. 

Се врши промена на називот на друштвото па во 
иднина новиот назив на друштвото ќе биде Друштво 
за производство, промет и услуги МАК МАМУТ 
Владо и Ванчо ДОО Скопје бул. "Марковски" бр. 26. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
1301/99. (9420) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 679/99, во регистарска влошка бр. 8-
02001433-000-03, ја запишал во трговскиот регистар 
промената на името и зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство на безалкалин 
стаклени влакна и финални производи ОХИС-ГЕС 
АД ОХИС ДОО Гостивар ул. "ЈНА" бб. 

Стариот назив на друштвото се менува: Друштво 
за производство на безалкални стаклени влакна и 
финални производи ОХИС -ТЕО АД ОХИС ДООЕЛ 
Гостивар ул. "ЈНА" бб. Новиот назив гласи: Друштво 
за производство на безалкални стаклени влакна и 
финални производи ОХИС-ГЕС АД ОХИС ДОО 
Гостивар ул. "ЈНА" бб. 

Се зголемува основната главница на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 

679/99. (9421) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 1413/99, во регистарска влошка бр. 
020102997-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за производ-
ство на цвеќе ЦВЕТ АД Гевгелија ул. "Индустриска" 
бр. 2. 

Се врши промена на лице овластено за застапу-
вање-претседател на управен одбор: Да се брише По-
пов Јован-лретседател на управен одбор со неогра-
ничени овластувања, а да се запише Виктор Јанев-
претседател на управен одбор со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
1413/99. . (9422) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 1211/99, во регистарска влошка бр. 1-34651-0-
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0-0, го запиша во трговскиот регистар истапувањето 
на основач на Здравствената организацнј а-3 дравстве-
на станица по медицина и педијатрија МАНОлЕВИ п. 
о. Скопје ул. "Радишанска" бр. 83-а. 

Истапува основачот Олгица Кузаревска. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 

1211/99. (9423) 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
205/00. (9428) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 1226/99, во регистарска влошка бр. 1-1317-0-
0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
назив и директор на Домот на културата ШОТА е. Не-
готино, Неготино Полошко. 

Се врши промена на седиште на Домот на култура-
та Братство Единство така што истото ќе биде во е. 
Неготино, Неготино Полошко. 

Се брише: Абдула Абдули ВД директор со неогра-
ничени овластувања. 

Се запишува: Нуредин Јашари, директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трет. бр. 
1226/99. (9426) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 95/2000, во регистарска влошка бр. 
020084517-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на Друштвото за производство и промет на 
стоки на големо и мало СТОЕКСПОРТ Менде ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Козле" бр. 275. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње.Од функцијата управител без ограничувања, во 
внатрешен и надворешен промет се разрешува лицето 
Дамчески Михајло, а се именува лицето Дамчески 
Менде од Скопје, управител без ограничувања во вна-
трешен и надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
95/2000. (9427) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 205/00, во регистарска влошка бр. 
020029087-6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на име на ТП ЛИСАБОН - Ресторан на 
Николовска Петре Татјана ул. "Јане Сандански" бр. 1 
Лисиче Скопје. 

Новото име на ТП гласи: ТП ЛИСАБОН - Ресто-
ран на Николовска Петре Татјана ул. "Јане Сандан-
ски" бр. 1 Лисиче Скопје. 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 1305/2000, во регистарска влошка бр. 6-
02002041-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето-престанок на ИСУФ Селман Селманов-
ски Трговец поединец Колонијал ИС РОЛ ТП ул. 
"Коце Металец" бб Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
1305/2000. (9424) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 266/2000, во регистарска влошка бр. 
020114187-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото за производство, промет и услуги ХОНОР 
Саша и Славољуб ДОО увоз-извоз ул. "Димитрие 
Туцовиќ" бр. 19 Скопје. 

Се брише Лидија Канзурова како управител без 
ограничување во овластувањата. 

Се запишува: Дејан Колевски - управител, без 
ограничување. 

Пречистен текст: Дејан Колевски - управител, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
260/2000. (9425) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трет. бр. 286/2000, во регистарска влошка бр. 
020149007-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Друштвото за производ-
ство, градежништво, трговија и услуги ФОНКО ИНТ, 
Мирче и др, ДОО експорт-импорт скопје, ул. "Пирин-
ска" бр. 23 Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува: 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.60, 17.72, 
18.10,18.21,18.22,18.23,18.24,18.30,19.10,19.20,19.30, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 74.20/5, 
74.30,74.40,74.81,74.82,74.83,74.84. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
286/2000. (9429) 

промената на управител на Трговското друштво "АВ-
ТО КУЌА" ТОНИ - ДОО бул. "Кочо Рацин* бб Ско-
пје. 

Се брише: Пљакоски Тони - управител без ограни-
чувања. 

Се запишува: Илија Попјанев - управител со огра-
ничувања. 

Пречистен текст гласи: Илија Попјанев - управи-
тел со ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 
1645/99. (9430) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. 
бр. 1253/99, во регистарската влошка бр. 1-324-0-0-0, ја 
запишал во трговскиот регистар на овој суд промена-
та на застапник на ОУ "климент Охридски" е. Пчиња 
- Куманово. 

Се брише: Трендевски Владе - директор, а се запи-
шува Илиќ Сузана - вд директор за застапување на 
училиштето. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 
1253/99. (943 

)р. 
1) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 1262/99, во регистарската влошка бр. 0200103987-3-
03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ИВ-КОМЕРЦ-БАТО Јане и други ДОО увоз-
извоз Скопје уЛс "Крсте Асенов" бр. 7/2-1. 

Се брише: Јане Танев - управител со неограничени 
овластувања. 

Се запишува: Тони Точевски - управител со неог-
раничени овластувања. 

Пречистен текст: Тони Точевски - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
1262/99. (9432) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 
1008/00, во регистарската влошка бр. 020251647-3-03-
000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд про-
мената на Друштвото за производство, инженеринг, 
промет и услуги МАГАЉБ КИФЕР Роберт и други 
ДОО експорт-иМпорт Скопје ул. "Борка Талески" 24. 

Се врши усогласување со правилник, промена на 
фирма седиште, пристапување на основачи, содруж-
ник, зголемување на основна главнина, промена на уп-
равител: 
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Се брише: Пројческа Силвана - управител со неог-
раничени овластувања. 

Се. запишува: Шефки Аљити - управител со огра-
ничување, се врши усогласување на дејностите во вна-
трешен и надворешнотрговскиот промет согласно со 
НКД на трговско друштво 'за проектирање и развој 
Роберт Кифер КИФЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО ДТЦ 
Буњаковец кат 1 лок 7 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трет. бр. 
1008/00. (9433) 

03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на назив на Друштвото за производство и 
трговија БАРБУТ КОМЕРЦ Драгољуб ДООЕЈ1 увоз-
извоз Куманово ул. "Борис Кидрич" бр. 18. 

Нов назив на друштвото: 
Друштво за производство, трговија и услуги БАР-

БУТ КОМЕРЦ Драгољуб ДООЕЛ увоз-извоз Кума-
ново ул. "Борис Кидрич" бр. 18. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
996/99. V : \ (9438) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 208/2000, во регистарската влошка бр. 020142117-3-
01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на назив и содружник на Друштвото за тр-
говија и производство ИДАИ КОМЕРЦ Исмаил ДО-
ОЕЈ1 увоз-извоз Скопје ул. "Бајрам Шабани" бр. 13 
Скопје. 

Од Друштвото истапува основачот Рустеми Иса-
медин од Скопје со одлука од 1.02.2000 година. Се вр-
ши промена на називот и во иднина ќе гласи; 

Друштво за трговија и производство ИДАИ КО-
МЕРЦ Исмаил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бај-
рам Шабани" бр. 13 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
208/2000. (9434) , 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 1303/99, во регистарската влошка бр. 020154067-3-
03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на назив и управител на Друштвото за про-
изводство, промет и услуга МАК МАМУТ СЕРВИС 
Владо и Ванчо ДОО Скопје, ул. "Манаковски" бр. 26. 

Промена на име на фирма и лице овластено за зас-
тапување на друштво со ограничена одговорност. 

Да се брише: Владо Радевски - управител без огра-
ничување. 

Да се запише: Петар Грнчаровски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
1303/99. (9435) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 1269/99, во регистарската влошка бр. 020092197-3-
03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на фирма, истапување на Друштвото за 
производство, трговија и услуги МЕЛАНИ Роберт 
ДООЕЛ Скопје ул. "Павле Илиќ" бр. 6/2-8 Скопје. 

На ден 24.10.1999 година истапил Саво Адамовски 
од Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
1269/99. (9439) 

Основниот суд Скопје 1 во Скопје решение Трег. 
бр. 1072/2000, во регистарската влошка бр. 020251777-
6-09-000, ја запишал во трговскиот, регистар на овој 
суд промената на основач и назив на Сендвичара ПО-
ПА Ј ТП Ацо Радивој Лазаревски ул. "Партизански 
одреди" бр. 37 вл. 1 локал 28. 

Дејност: 
55.30/1 - Ресторани и гостилници (без соби за смес-

тување). 
55.30/2 - Услуги на други угостителски објекти. 
52.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и 

слатки. 
52.25 - Трговија на мало со алкохолни и други пија-

лаци. 
Основач и управител Ацо Лазаревски од Скопје 

ул. "Лихнида" бр. 2/1-16. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
1072/2000. (9440) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 65/00, во регистарската влошка бр. 6-020005417-
000-09, ја запишал во трговрк^г р^ѓ&Ѕтер на овој суд 
промената на назив на Трговец^ пбедшЈец Петковска 
Панче Валентина ТП ноќен бар даСПИНХ Скопје 
ул. "Анастас Митров" бб. , г 1 I 

Усогласување на дејности д о ^ Н ^ и п^еф^л^вање 
на фирма на Трговец поедиНеи^Мито ЈаНеТердо ТП 
ноќен бар Д Е С П И Н А % ' 9 А № № М ^ В ^ б б ^ к о -
пје 

65/00. ф и о ^ . М Ш ) 

Основниот ѕуДјСтавје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 196/2000, во регистарската влошка бр. 020042037-3-
01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
истапувањето, пристапувањето на содружник, проме-
ната на назив и управител на Друштвото за трговија, 
производство и услуги КВАТРО Миле ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 23. 

Се менува името на друштвото во Друштво за тр-
говија, производство иуслуги КВ АТРО Вукашин ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Слсопје. 

Во друштвото пристапува Вукашин Смилевски од 
Скопје, а истапува Миле Костовски од Скопје ср одлу-
ка од 2.02.2000 година. 

Се брише Миле Костовски - управител без ограни-
чување, се запишува Вукашин Смилевски управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
196/2000. (9437) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр, 1431/99, во регистарската влошка бр. 8-02001493-
0064)« го запишал вр/трговскиот регистар на овој суд 
УШШасувањето; ца дејност со националната класифи-
кација на .дејноста на,Друштво "ЛИТИУМ РЕКОР-
ДОТ за трговија на големо и мало ДОО Павловски и 
други увоз-извоз Скопје Градски трговски центар I -
кат. 

Се.врши усогласување на дејностите со Национал-
НгШтаасификација на дејностите. 
М(1%}Ност: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
25.2Д, 25.22, 25.23,25.24, 35.12, 26.21, 25.22, 50.10, 50.50, 
51.Т1, 51.12, 51.13, 51.14, 5115, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33,52.41,52.42,52.43, 52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 
74.84, 22.14, 22.15, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, посредување и зас-
тапување, конотација , услуги во врска со меѓународ-
ниот транспорт, реекспорт, малограничен промет со 
соседните земји Бугарија, Албанија, Грција и СР Југо-
славија. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
1431/99. (9441) 

бр. 996/99, во регистарската вдошкаТбр'.' 
'ЈО офодшф&от еудеОкцрвфкЕќо^огчч фсадшиедаТрвг. 

бр. 224/2000, во регистарската влошка бр. ОИШрШнЗ-
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09-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на назив и содружник на Друштвото за 
промет и услуги АВИЦЕНА Ѓорѓи и други ДОО екс-
порт-импорт Скопје ул."Волканска" бр. 7. 

Од Друштвото истапува содружникот Анкица Си-
надинова од Скопје со одлука од 4.02.2000 година. 

Се менува називот на Друштвото и во иднина ќе 
гласи: 

Друштво за промет и услуги АВИЦЕНА Ѓорѓи 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Водњанска" бр. 
7. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
224/2000. (9442) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 223/2000, во регистарската влошка бр. 0200125537-
3-09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој 
суд истапувањето на содружник на Друштво за промет 
и услуги БИОТЕК - Анкица ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје ул."Антоние Грубишиќ" бр. 2. 

Називот ќе гласи: 
Друштво за промет и услуги БИОТЕК - Анкица 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Антоние Груби-
шиќ" бр. 2. 

Истапува: Ѓорѓи Нацка од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 

223/2000. (9443) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. 
бр. 346/99, во регистарската влошка бр. 1-8701-0-0-0, 
го запишал во трговскиот регистар на овој суд истапу-
вањето на основач на Производно трговско претпри-
јатие за трговија на големо и мало "ИНТЕРМОБИЛ" 
ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Мирче Мацан" бр. 26 
Скопје. 

На ден 17.03.1999 година истапил Никола Трбоје-
виќ. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 
346/99. (9444) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 235/2000 во регистарската влошка бр. 020044107-6-
06-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
бришењето на Трговец поединец за превоз на патници 
и стоки ИВЕ-ДАМ ТП, Драган Славе Бошковски Ку-
маново ул. "30 Јули" бр. 12. 

Се брише: Трговецот поединец за превоз на патни-
ци и стоки ИВЕ-ДАМ ТП, Драган Славе Бошковски 
Куманово ул. "30 Јули". 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр; 
235/2000. (9445) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. 
бр. 1184/99, во регистарската влошка бр. 1-58606-0-0-0, 
ја запишал во трговскиот регистар на овој суд проме-
ната на лице во Претпријатие за производство, про-
мет и услуги " Алмако-Консалтинг" ДОО експорт-им-
порт Скопје бул. "Климент Охридски" бр. 54/2-2. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање: 

Да се брише Лила Зафировска - вд директор без. 
ограничувања,а да се запише Сашо Гичев - вд дирек-
тор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 
1184/99. (9446) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
. 290/2000, во регистарската влошка бр. 020197617-8-6р. 291 

03-000, го запишал во трговскиот регистар на ОВОЈ суд 
зголемувањето на основна главнина промена на ди-
ректор на Друштво за производство, трговија и услуги 
НОВА ЕЛВАН ПЛАСТИКА Нуман ДООЕЛ експорт 
-импорт ул. "Сердарот" бб, Скопје. 

Се брише досегашниот управител Бертан Бељур, а 
се запишува новиот управител Халим Бељуровски. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
290/2000. (9447) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 214/2ООО, во регистарската влошка бр. 0201850777-
3-01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој 
суд промената на управител на Друштво за трговија и 
услуги СТЕФИКОМ Алексанар и др. ДОО увоз-из-
воз Скопје ул. "50 Дивизија" бр. 43/2. 

Се врши промена на управителот: 
Се брише Зорица Глигоровска управител без огра-

ничивања, а се запишува Александар Ончевски упра-
вител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
214/2000. (9448) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 247/2000, во регистарската влошка бр. 020055647-8-
01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
проширувањето на дејност на Друштво за производ-
ство, трговија, туризам и сообраќај КОНТРАСТ Ми-
лорад ДООЕЛ ул."Карл Маркс" бр. 68 Куманово. 

Во внатрешниот промет се врши проширување со 
следниве дејности: 51.32,51.33, 51.34, 51.35, 51.36,51.37, 
51.39, 51.41^51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.56, 
51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.83, 93.01, 93.04, 
93.05. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
247/2000. (9449) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. 
бр. 44/2000, во регистарската влошка бр. 1-1063-0-0-0, 
ја запишал во трговскиот регистар на овој суд транс-
формацијата согласно ЗТПОК на Специјализирано 
претпријатие во општествена сопственост за произ-
водство и промет на хемиски производи за градежни-
штво и заштита на материјали и објекти Скопје, ул. 20 
бр. 46. 

Организирање на општествено претпријатие во 
друштво со ограничена одговорност, и запишување 
податоци за друштво со ограничена одговорност, како 
и запишување на сопственичка трансформација спо-
ред одредбите од ЗТПОК на: Претпријатие за произ-
водство и промет на хемиски производи за градежни-
штво и заштита на материјали и објекти " АНТИКОР-
ЦАКЕДОНИЈАи ДОО Скопје, ул. 20 бр. 46. 

. Се брише: Боро Димитриовски-днректор со неог-
раничени овластувања. 

Се запишува: Каркински Тало-директор со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 
44/2000. (9450) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. 
бр. 942/99, во регистарската влошка бр. 1-108-0-0-0, ја 
запишал во трговскиот регистар на овој суд промена-
та на директор на Ученички дом "Професор Мијалко-
виќ" ул. "Тонко Димков" бр. 15-а Куманово. 

Се брише досегашниот директор Круме Арсовски, 
а се запишува новиот директор Дарка Петрушевска 
директор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 
942/99. (9452) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трет. 
бр. 118/2000, во регистарската влошка бр. 020130597-8-
03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
проширувањето на дејност на Друштво за производ-
ство, промет, посредување и услуги ЈП - КОМПАНИ 



3(Ј мај 2(ХИ) СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 43 - Стр. 2437 

Јурица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Антон 
Панов" бр. 7. 

Се дополнуваат следните дејности: 51.17, 51.18, 
51.19, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 52.27, 52.33, 63.30, 
74.12,74.83,74.84. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
118/2000. (9453) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 93/00, во регистарската влошка бр. 02010567-8-03-
000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на управител на Друштво за Јфоизводство, 
услуги и трговија на големо и мало СУПЕР-КОМПА-
НИ ДМ, Насри ДООЕЈ1 експорт-импорт Скопје, ул. 
"Дижонска" бр. И. 

Се брише: Садики Насри, управител, без ограничу-
вања. 

Се запишува: Садики Илјаз, управител, без ограни-
чувања. 

Пречистен текст гласи: Садики Иљаз, управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
93/00. (9455) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 110/2000, во регистарската влошка бр. 020093477-8-
0ј-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
проширувањето на дејност на трговско Друштво за 
производство, промет и услуги БУИГ Татјана ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. "Иван Козаров" бр. 24/2-1 Скопје. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-
рува со: 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 26.70, 
26.81,26.82. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
110/2000. (9456) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 275/2000, во регистарската влошка бр. 020197417-8-
01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на назив, проигрување на дејност ВтП и 
промена на управител на Друштво за производство, 
транспорт, трговија и услуги КОДАН - 1 Рустем ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Тетово ул. "Ј. Златановски" бр. 
116. 

Се менува називот на Друштвото и во иднина ќе 
гласи: Друштво за производство, транспорт, трговија 
и услуги КОДАН-1 Рустем ДООЕЈ1 експорт-импорт 
Тетово ул. "Ј. Златановски" бр. 116. 

Дејноста се проширува со: 01.12/4, 01.21, 01.24, 
15.11,15.14, 15.51, 15.81/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22,19.10,19.30,20.40, 21.12,21.21,21.22,21.24,21.25, 
22.22,22.23,25.12,25.13,25.21, 25.22,05.23,25.24, 26.66, 
28.73, 36.10, 36.11, 36.13, 36.15, -36.63^ 55.30/1, 55.30/2, 
50.50,65.12/3,71.10,74.40,74.81,- ( • ^ 

СебришеРустемРустеми-управителбезограничу-
вање. 1'У I ј • 

Се запишува Мет Рустбми-управител без ограни-
чување. ' 
к * О д Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
275/2000. (9464) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 162/2000, во регистарската влошка бр. 0200111277-
8-01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој 
суд промената на управител на Друштво за превоз, тр-
говија и услуги ВЕНА-КОМЕРЦ Миле Најдовска ДО-
ОЕЛ увоз-извоз бул. "АСНОМ" бр. 20/1-14 Скопје. 

Се врши промена науправителот: 
Да се брише КИШ ГУРО управител без ограничу-

вања. 
Да се запише Новоселски Борис-управител без ог-

раничувања. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 

Д е д М Р * ^ • , (9461) 
-довексхрт ас оатш^Д ен тзо*цзд ви ОТ^Б^ЦМШОЧИ 
ННАГШОХ - П1 нтуиз^ н з«нвахд^ооп ,тзмочи ,оато 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 172/2000, во регистарската влошка бр. 020039397-6-
09-000, го запишал во трговскиот регистарна овој суд 
бришењето на ТП сендамѓГара МАЈ1ЕАРДИ ТП Муа-
ледин Невзат Амети ул. "Седек Костовски" бб. Гости-
вар. 

Се врши бришење од трговскиот регистар на: Сен-
двичара МАЛЕАРДИ1Т1 Муаледин Невзат Амети ул. 
"Седек Костовски" бб. Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
172/2000. (9466) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. 
бр. 1185/99, во регистарската влошка бр. 1-13431-0-0^), 
ја запишал во трговскиот регистар на овој суд проме-
ната на директор на Претпријатие за трговија на голе-
мо и мало и увоз-извоз "Хермес Интернационал" 
ДОО Скопје, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 29. 

Се брише досегашниот директор Смилев Д амче а 
се запишува новиот директор Виолета Стоиш*. 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 1543/99, во регистарската влошка бр. 020075567-3-
ОЈ-ООО, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на содружник на Друштво за производство, 
промет, посредување и услуга МОТИС Петре и др. 
ДОО експорт-импортСкопје, бул. "Авној" бр. 104/3-9. 

Истапува содружникот Андовска Тодорка од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I во Скоше, П.Трег. бр. 

1543/99. (9458) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение ЊТрег. 
бр, 1069/99, во регистарската влошка бр. 0201^8947»3-
01-000, ја запишал во трговскиот регистар на 'ОВОЈЈСЈГД 
промената на лице на Трговско друштво за (трговија 
на големо и мало и услуга МЕДИ-МАР Марија М ДрЈЃ-
ги ДОО увоз-извоз-Скопје ул. "Црниче" брчб% ж) 

Се врши промена на лицето овластено за*вастгапу-
вање: . -'-аѕ 

Да се брише Игнатова Марија управител без огра-
ничувања, а да ев запише Игнатов Драган - управител 
бег ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
1069/99. (9459) 

Основниот суд Скопје I вб Скопје решение Срег. 
бр. 47/2000, во регистарската влошка бр. 1-9,14б-0Ц^0, 
го запишал во трговскиот регистар »&:6во/ суЦ брише-
њето од судскиот регистар на Земјоделско Жндусѓри-
ски комбинат Куманово, АкциоЈ&р&аД^уттво Кума-
ново Ц.О.бул. "III МУБ" бр/17 лбраДи еѓатуШп&у 
мена-поделба наставата во процес' на трансформација 
во нови друштва: Ј : 4 ' • 

1. АДгЗИК"М^екарство^ сб 1ЈЛ 02^250537-4-
01-000 * " ' * «..*'/ • 

2. АД-ЗИК "Лозароовоштарство и преработка" -
020250137-4-03-000 ; * ; * ' - 1 

3. АД-ЗИК "Сточарство и преработка"-020250147-
4-03-000 

4. АД-ЗИК "Сервис и транспорт"-020250187-4-09-
ооо 

5. АД-ЗИК "Трговија* - 020250157-4-01-000 
6. АД-ЗИК "Оранжерии" - 020250497-4-09-000 
7. АД-ЗИК "Романовце" - 020250167-4-01-000 
8. АД-ЗИК "Младо Нагоричане" - 020250517-4-01-

000 
9. АД-ЗИК "Пчиња" - 020250177^-01-000 
10. АД-ЗИК "СкачковЦе" -020250507-4-01-000 
И. АД-ЗИК "Градиште" -020250527-4-01-000 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 

47/2000. (9463) 
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Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 
1185/99. (9468) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 33/2000, во регистарската влошка бр. 8-02001244-
000-09, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на назив, седиште и дејност на Стомато-
лошка ординација МЕДЕОР др. Сариевски ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 29/2 Скопје. 

Се менува седиштето и името на Здравствената 
организација-Аптека МЕДЕОР Дејан ДООЕЛ Скопје 
и во иднина ќе гласи: 

Стоматолошка ординација МЕДЕОР др. Сариев-
ски ДООЕЛ Скопје ул. "Орце Николов" бр. 29/2 Ско-
пје. 

Се брише дејноста 52.31 а се запишува дејноста 
85.13 - Стоматолошка практика. 

Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, П.Трег. бр. 
33/2000. (9469) 

Основниот суд Скопје 1 во Скопје решение Срег. 
бр. 1062/99, во регистарската влошка бр. 1-69269-0-0-0, 
го запишал во трговскиот регистар на овој суд брише-
њето на ТП ТОДОР Мито ДАЈЛИЕВ Приватна здра-
вствена организаиија-специјалистичка ординација по 
гинекологија и акушерство "Д-р ТОДОР ДАЈЛМЕВ". 
Скопје ул. "Васил Ѓоргов" бр. 20/51. 

Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Срег. бр. 
1062/99. (9471) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 242/2000, во регистарската влошка бр. 020147287-8-
03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на управител на трговско друштво за про-
изводство трговија и услуги Ј1ЕДИКОМ Идрис ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Македонско Косовска 
Бригада" бр. 25/1. 

Се врши промена на управителот: 
Да се брише Идрис Зумери управител со неограни-

чено овластување, а да се залуше Агрон Зумери упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, П.Трег. бр. 
242/2000. (9473) 

ство, трговија и услуги СЕТКОМ-ИНД Драган и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Иво Рибар Лола" 
бр. 59-2а. 

Истапува основачот Здравко Николовски од Ско-
пје. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
101/00. (9477) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 9/2000, во регистарската влошка бр. 6-02001669-
000-01, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
бришењето на трговец поединец со ЗТД на ТП Коче-
ва Филип Адријана-Колонијална продавница СТОСА 
е. Миравци општина Миравци. 

Бришење на трговец поединец со ЗТД. 
Бришење на ТП Кочева Филип Адријана колони-

јална продавница СТОСА е. Миравци општина Ми-
равци. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
9/2000. (9485) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 38/00, во регистарската влошка бр. 020184757-3-03-
000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд ис-
тапувањето на содружник на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги КОРТИНА Дамјан и 
други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Васко Карангелов-
ски" бр. 38/24. 

Истапува основачот Аврам Чаловски. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 

38/00. (9474) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 115/2000, во регистарската влошка бр: 4-02000184-
000-9, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
проширувањето на дејност на Акционерско друштво 
за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" 
во државна сопственост, ул. "Орце Николов" бб-Ско-
пје. 

Во внатрешниот промет и надворешнотрговското 
работење се дополнува дејноста: 

63.40 Активности на други посредници во сообра-
ќајот. 

52.48 Друга трговија на мало во специјализирани 
продавници. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
115/2000. (9487) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 67/2000, во регистарската влошка бр. 1-18422 
ја запиша во трговскиот регистар промената на лице 
за застапување на Претпријатие за угостителство и 
туризам МОЛИКА ДОО Битола - ПО Хотел "МО-
НИКА" - Битола. 

Директор- без ограничување Горан Невеновски. 
Марковачев Стојан- му престануваат овластувања-

та за застапување и се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

67/2000. (8985) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 336/2000, во регистарската влошка бр. 020062977-3-
03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд 
промената на назив на Друштво за туризам, трговија и 
услуга СИТИ Силвица и др. ДОО експорт-импорт 
Скоцје ул. "И Октомври" 23/2 во Скопје. 

Промената на називот на Друштвото е: 
Трговско друштво за производство, промет и услу-

ги СИТИ КОМЕРЦ 88 Ѓоре и Силвица ДОО експорт-
импорт Скопје ул. "11 Октомври" 23/2 Скопје. 

Од Основниот СУД Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
336/2000. ' (9476) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
ПТрег. бр. 65/2000, во регистарска влошка бр. 002459 
го запишал во трговскиот регистар проширувањето 
на дејност во Трговското друштво за градежништво, 
трговија, услуги и увоз-извоз Субија Изеироски Н-
СУБИ-ПРОМ СТРУГА ДООЕЛ со адреса на ул."Цр-
ни Дрим" бр. 7 Струга. 

Основач на друштвото е Субија Изеироски. 
Друштвото во прометот со трети лица има полни 

овластувања и полна одговорност. 
Дејности: 74.83 и 93.05. 
Овластен застапник Субија Изеироски - управи-

тел. 
Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 

65/2000. (8986) 

.Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 101/00, во регистарската влошка бр. 020041407-3-
01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
истапувањето на основач на Друштво за производ-

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
ПТрег. бр. 14/2000, во регистарска влошка бр. 000816 
го запишал во трговскиот регистар бришењето од суд-
скиот регистар на Трговец поединец за превоз на пат-
ници со такси автомобили Кани Аќиф Лимановски 
ТТТ - Ресен, Ресен, ул."Мите Трновски" бр. 28. 

Се брише од трговскиот регистар на трговецот за 
превоз на патници со такси автомобили Кани Акиф 
/кумановски ТП Ресен. 
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Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 
14/2000. (8987) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
ПТрег. бр. 406/99, во регистарска влошка бр. 006795, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Трговец-поединец за угостителски услуги 
Наумовска Наумче Ружа МАКАУС е. Подмоле, Ох-
рид. 

Дејности: 55.40 - барови. 
Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 

406/99. (8988) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
ПТрег. бр. 22/2000, во регистарска влошка бр. 002222, 
ја запиша во трговскиот регистар одлуката за проме-
на на лице за застапник на Друштвото за трговија и 
услуги Митревски Зоран Шварц увоз - извоз Битола 
ДООЕЛ, Битола ул. "Едвард Кардељ" бр. 32-36. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет на управителот Зоран Митревски и се брише 
од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е уп-
равителот Митревски Никола од Битола мб 1604968-
410039. 

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 
22/2000. (8989) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
ПТрег. бр. 50/2000, во регистарска влошка бр. 005372, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на овлас-
теното лице на Друштвото за трговија на големо и ма-
ло, увоз - извоз и услуги НИК - ТА Николче ДООЕЛ 
Битола, е. Канино, Бистрица. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Друштвото за трговија на големо и мало, увоз - извоз 
и услуги НИК - ТА Николче ДООЕЛ е. Канино Бис-
трица. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно - трговското работење на лицето Талев-
ски Николче - управител и се брише од трговскиот ре-
гистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешно -
трговското работење на друштвото е Гордана Талев-
ска управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 
50/2000. (8990) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
ПТрег. бр. 137/2000, во регистарска влошка бр. 004189, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на лица 
за застапување на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги "Даше" марјан Милевски ДООЕЛ увоз -
извоз, ул. "Ј. Ј. Свештарот" бр. 11 Кичево. 

Промена на лице овластено за застапување упра-
вител во Друштвото за производство, трговија и услу-
ги Марјан Милески ДООЕЛ увоз - извоз Киче-
во ул. "Ј. Ј. Свештарот" бр. 11 

Се разрешува досегашното лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет Марјан Милевски и се брише од трговскиот 
регистар. 

За управител на друштвото се именува Туфекџи-
јоски Шукрија управител без ограничувања во рамки-
те на запишаните дејности кој ќе го застапува друш-
твото во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 
137/2000. (8991) 

ја запиша во трговскиот регистар промената на дирек-
тор во Основното училиште Д-р Владимир Полежи-
носки, ц. о. Кичево, ул."Арсо Војвода" бб. Кичево. 

Промена на лице овластено за застапување на Ос-
новното училиште Д-р Владимир Полежиноски цо 
Кичево. Му престанува овластувањето за застапување 
на Основното училиште на директорот Борис Гаври-
лоски и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување на училиштето е 
Симјан Папазовски - директор ВД. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
35/2000. (8992) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
ПТрег. бр. 41/2000, во регистарска влошка бр. 002960, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на упра-
вител на Друштвото за транспорт, трговија и услуги. 
Сашо Здравковски и други КИКИТРАНС увоз-извоз 
Битола ДОО, Битола, ул. "Пелистер" бр. 83. 

Промена на управител на Друштво за транспорт, 
трговија и услуги. Сашо Здравевски и други КИКИ-
ТРАНС увоз-извоз Битола ДОО. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговското работење на Сашо Здравев-
ски и се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговското работење е Сузана Дамевска - управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 
41/2000. ' (8993) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
ПТрег. бр. 134/2000, во регистарска влошка бр. 005163, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Друштвото за трговија, 
производство и услуги Петко и Илко АНГРОКО-
МЕРЦ увоз - извоз ДОО Битола. 

Лице овластено за застапување на субјектот: Вио-
лета Димовска во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет. 

Му престануваат овластувањата за застапување на 
лицето Петко Димовски. 

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 
134/2000. (8994) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1447/2000 од 23.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ТИФАНИС-М" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Џон Кенеди" бр. 13 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-181819. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3/4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20233) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трег. бр. 35/2000, во регистарска влошка бр. 1 - 19874 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој"суд Л.бр. 1512/2000 од 20.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за угостителство и трговија"3 ММ" 
Павле и др. д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Сава Ко-
вачевиќ" бр. 37-6, со жиро сметка 40100-601-247805. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, ул. "Јане Смилански" бр. 50-3/4. 
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* Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (20234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1567/2000 од 15.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "ДАНИ-
ЕЛ" ц.о. од Скопје, с.Стајковци од Скопје, со жиро 
сметка 40110-601-23451. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ\ со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна рок од 3 месеци од де::от на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20254) 

"ДЕЛА" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Вардар-
ска" бр. 7 од Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20258) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1565/2000 од 27.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ПРО-МЕТАУТО" ц.о. од Скопје, ул. "Радишанска" 
бр. 26 од Скопје, со жиро сметка 50100-601-118191. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 1,1 * 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20256) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1663/2000 од 06.04.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, застапување и услуги 
"АБЕЛ КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Крсте Асенов" бр. 4/3-26 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-219803. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето огласот во "Службен весник на РМ\ со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1591/2000 од 21.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско, производно претпријатие "ЕЛЕКТРОТЕХ-
НА ЕЛТРА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "То-
ме Арсовски" бр. 49 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-257981. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават седите побарувања во ррк од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ\ со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите преОД претпријатието во ликвидација во рок од 

30 дена/а најдоцна во рокоДЗ месеци од денот на по-
следната сѓбј&ва. ' ' 
*-7 * "Од'Основниот суд Скопје Г - Скопје. (20260) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1659/2000 од 06.04.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над дрдоникот 
Претпријатие за трговија, угостителствд,.ѓ;^уризам 

"БИХОРАЦ" експорт-импсфт ц.о. од Скопје,.ул.,"7" 
бр. 14, с.Батинци од Скопје, со жиро сметка 40Ј(Х)-601-
86356. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20257) 

Основниов суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1569/2000 од 27.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, угостителство, итуризам 

•4 
Основниот, суд Скопје I,- Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 916/99 од 01.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно претпријатие "КОМПАНИЈА МИЛО-
ШЕВСКИ" од Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 83 од 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-360187. 

За ликвидатор се определува лицето Анета Мале-
шевска од Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 83. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Оп Осгјѓоѓвниот сутгСкопје^ - 'СКОПЈЕ. 0 1 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1241/99 од 06.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Здравствена организација - стоматолошка ординација 
"ЈОВАНОВСКИ" ц.о. од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 
36-11/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-23521. 

За ликвидатор се определува лицето Јовановски 
Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20275) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1336/99 од 18.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, услуги и надворешна тргови-
ја "ОХРИДИЈА-ПРОМЕТ" експорт-импорт д.о.о. од 
Скопје, ул. "Народни Херои" бр. 23-61/1-11 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-95539. 

За ликвидатор се определува лицето Јовановски 
Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20277) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1382/2000 од 26.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и туристичко посредување "АДРИАТИК-КО-
МЕРЦ" од Куманово, ул. "Тоде Мендол" бр. 93 од Ку-
маново, со жиро сметка 40900-601-2720. 

За ликвидатор се определува лицето Јагода Бел-
ковска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Р М \ со 
'пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20281) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1472/2000 од 23.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало ДЕ-ТРИ-КА ПРОМЕТ" ц.о. експорт-
импорт од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 63 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-102163. 

За ликвидатор се определува лицето Јовановски 
Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат долашиците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20276) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 951/99 од 27.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Дру-
штво за производство, трговија, градежништво и услу-
ги "ЕУРОМАРКЕТ" Панче и др. д.о.о. експорт-им-
порт од Скопје, ул. "163" бр. 117 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-414254. 

За ликвидатор се определува лицето Јагода Бел-
ковска, ул, "Маршал Тито" бр. 22-3/17 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (20282) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1367/2000 од 31.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на 
големо и мало "ДУБОВА-КОМЕРЦ" ц.о. од Кумано-
во, ул. "Ристо Романовски" бр. 20 од Куманово, со жи-
ро сметка 40900-601 -11191. 

За ликвидатор се определува лицето Јагода Бел-
ковска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20283) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Сопствениците Груевски Зоран, Димовски Љупчо 
и Грбовски Бошко продаваат 1о/62 идеални делови од 
недвижноста нива 5 класа во површина од 1877 м2, во 
место викано "Село" и објект 78 м2, и дворно место 
500 м2, ќор лежи на КП 283 КО Зелениково според 
Поседовен лист број 49 по цена од 50 денари од 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици сопстве-
ниците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објаснувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" писмено да се изјаснат ба понудата во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир -
Скопје, ул."П Македонска бригада" бр. 54. (20214) 

Сопственикот Зекири Невзат продава шума 5 
класа во површина од 2382 м2, и нива 5 класа во 
површина од 330 м2, во место викано "Коштанје" кој 
пежи на КП 295 и 296 КО Љуботен според Поседовен 
лист број 509 по цена од 10 денари од 1 м\ 

Се повикуваат заедничките сопственици сопстве-
ниците на граничните парцели чие земјиште се грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објаснувањето на огласот во "Службен вее-
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ник на РМ" писмено да се изјаснат ба понудата во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир -
Скопје, ул."2 Македонска бригада" бр. 54. (20215) 

Сопственикот Ислам Мустафа продава шума 4 
класа во површина од 145о м2, и нива 7 класа во 
површина од 4328 м2, во место викано "Барди Мало 
Аре Маск" кој лежи на КЛ 2780 и 2781 КО Блаце 
Кале според Поседовен лист број 312 по цена од 30 
денари од 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици сопстве-
ниците на граничните парцели чие земјиште се грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објаснувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ" писмено да се изјаснат ба понудата во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир -
Скопје, ул. "2 македонски бригада" бр. 54. (20216) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена 
на КП број 4829, план 17, место викано "Страишта", 
класа 7, со површина од 6280 г.;2, во КО Љубанци, соп-
ственост на продавачот Младеновски Борис од 
Скопје, н.м. Илинден, ул.Тоце Делчев" бр.157, за 
купопродажна цена од 40,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците, и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на прв-
енство. 

Изјавите за прифаќање на попнудата еа се 
дпстават до нотарот, Ќосев Михаил, ул."Беласица" бб, 
Скопки саем, Скопје. (20232) 

Продавачот Милевка Глигор Сганојкова од Штип, 
ул."Плачковички одред" број 22 е сопственик на 
недвижен имот - нива во место викано "Клупче" на 
К.П. број 18/2, класа 4, со површина 5313 м2, евиденти-
ран во Поседовен лист број 9 за КО Долни Балван. 

Наведениот имот се продава за цена од 15.000,00 
денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па ^ п о в и -
куваат истите доколку се зантересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувњето на 
огласот до нотар, Ленче Томе Карнафиловска од 
Штип, со седиште на ул.Тенарал Михаило 
Апостолски" број 5. Во спротивно ќе се смета дека не 
се зинтересирани за купување. (20235) 

Се продава земјоделско земјиште -1/4 идеален дел 
од нива во КО Петровец, на КП бр. 122/3, план 4, 
скица 2, место викано "Бавчи", 4 класа, со вкупна 
површина од 3115 м2, сопственост на Снежана 
Тодоровиќ и Владо Тодоровиќ, двајцата од Скопје, за 
цена од 160,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќале на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, 
Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка^ С&оАје. 1 ̂  Н ^ К Д О 9 ) 

Се продава земјоделско земјиште: нива со КП 
1200/ 1, во место викано "Спојница", класа 5, во 
површина од 1514 м2, нива со КП 1253/1, во место 
викано "Вртача", класа 2* во површина од 740 м2, и 
нива со КП 1253/4, во место викано "Вртеча", класа 2, 
во површина од 740 м2, сите заведени во ПЛ 155 за КО 
Коинце, сопственост на Спасовски Душан од 
Куманово, ул."Ленинова" бр. 33/17 за цена од 15 ден. 
по метар квадратен. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата во спротивно 'го губат правото на 
првенство. 

Изјвите за прифаќање на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. 
"Доне Божинов" бр. 11/3. (20266) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште 
на К.П. 958 на место викано "Лозја" класа 4 во 
површина од 721 м2, заведен во поседовен лист бр. 513 
за К.О. Лавци, сопственост на продавачот Тасевски 
Јанев Коста од Ресен, за цена од 108.150,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците,заедничките соп-
ствениците. и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Мексуд Максуд,ул."Ленинова" бр. 67, 
Ресен. - (20267) 

Се продаваат 3/5 (три идеални летани) од земјо-
делско земјиште - построено на К.П. бр. 1516,место 
викано "Ливади", нива класа 1-ва, во површина од 958 
м2, К.О. Радолишта, сопственост на Чолаки Куртиш 
Пашо од е. Радолишта, за цена ид 62.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот, Сашо Гурчиноски, "Плоштад на Рево-
луција" бб, Струга. , (20285) 

Се продава недвижен имот т земјоделско земјиште 
поѓгроено на КП бр.831/3, план о, скица 14, место 
викано "Донов Сад", култура нива, класа 8, со 
површина од 700 м2, за ЌО Раштак, сопственост на 
Лазаревска Марија, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир,ул." Костурска "бр.18/5-1 .Скопје. 

(20280) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1220416/99, издаден од ОВР - Струга на 

име Мевмедоски Рецеп, е. Октиси, Струга. (20243) 
Пасош бр. 0946306 на име Јанев Горѓи, ул. "4 Јули" 

^ДНМЅВИиЈиошО *ЈМН вн .Башким кнхпКР^^) О ЗМК БН 
р. 0829693 на име 

ска" бр. 93, Прилеп. 



3(Ј мај 2(ХИ) СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 43 - Стр. 2 4 3 7 

Пасош бр. 1145835 на име Шефит Феризи, е. Сим-
ница, Гостивар. (20253) 

Пасош бр. 0030164, издаден од УВР Скопје на име 
Хава Селман, ул. "А. Писевски" бр. 44, Скопје. (20270) 

Пасош бр. 277182/94, издаден од УВР Скопје на 
име Рабија Вели, с.Страчинци, Скопје. (20272) 

Пасош бр. 1040358/97, издаден од УВР Скопје на 
име Алма Вели, е. Страчинци, Скопје. (20273) 

Пасош бр. 1179642/90, издаден од ОВР Струга на 
име Тафилоски Сафет, е. Лабуништа, Струга.' (20284) 

Пасиш бр. 945782 на име Тони Михајло**, ул."Н.Ко-
перник" бр. 21, Штип. (19581) 

Пасош бр. 1099372додаден од УВР - Скопје на име 
Панев Драган,УЛ."С.Ковачевиќ" бр. 1/9,Скопје.(20293) 

Пасош бр.0414389 на име Петров Мики. е. Васи-
лево бр. 59,Стумица. (20331) 

Пасош бр.223762, издаден од УВР - Струмица на 
име Грнчаров Ванчо,ул."Иљо Шопов"бр.41,Струмица. 

Пасош бр. 0198921,издаден од УВР - Тетово на име 
Исмаихаки Изаири, е. Боговиње,Скопје. (20395) 

Пасош бр.530074 на име Хукали Афмедије,ул/Ј.Ј.-
Свештарот"бр.13,Кичево. (20399) 

Пасош бр.1382375,издаден од УВР - Струмица на 
име Гроздановски Ацо, с.Дражево бр.63,Струмица. 

Пасош бр.920750,издаден од УВР - Струмица на 
име Атанасов Оливерчо, с.Муртино, Струмица.(20418) 

Пасош бр.860280.издаден од ОВР - Валандово на 
име Кочев Златко,ул."Орце Николов"бр.17,Вландово. 

Пасош бр.844391,издаден од УВР - Стреумица на 
име Ковачев Александар,ул."Бр.Миладинови"бр.30, 
Струмица. (20421) 

Пасош бр.457114/94,издаден од УВР - Тетово на 
име Митрушева Јана, ул." 142 "бр.7,Тетово. (20422) 

Пасош бр.1213974,издаден од ОВР - Неготино на 
имеИгор Андонов,ул." Партизанска" бр.2/42,Неготино. 

Пасош бр. 1154434/98 .издаден од УВР - Скопје на 
име Чичевски Никола, ул. "Ѓ. Поп Христов" бр. 6/5-
17, Скопје. (20448) 

Пасош бр. 1321954/99, издаден од УВР - Тетово на 
име Сељами Муниши,ул." 106" бр.8,Тетово. (20521) 

Огласот за пасош бр. 1380324/2000 објавен во бр. 
41/2000 "Службен весник на РМ" на име Митривски 
Драге,ул."Пехчевска "бр. 5/1-7,Скопје, се стопира. 

Пасош бр. 1355719/00, издаден од УВР Скопје на 
име Анѓеловски Горѓи,е. Ржангино,Скопје. (20536) 

Пасош бр.971969/97, издаден од УВР - Тетово на 
име Муради Аливеби, е. Бродец,Тетово. (20542) 

Пасош бр.0495553,издаден од УВР - Гевгелија на 
имеСлободан Димовски,ул." Скопска"бр. 21,Гевгелија. 

Пасош бр.0219185 на име Полумеша Цами,Дебар. 
Чекови бр. 014357412 и 014357413, од тековна смет-

ка бр.04598955,издадени од Комерцијална банка на 
име Симоновски Бранко,Скопје. (20269) 

Работна книшка на име Гоце Анастасов,Кочани. 
Работна книшка на име Селимоски Рамадан, 

Скопје. (20245) 
Работна книшка на име Билјана 'Мтиева,Овети 

Николе. ; (20246) 
Работна книшка на име Ангелова Силвана, Стру-

мица. (20248) 
Работна книшка на име Рушити Лулзим,с.Равен, 

Гостивар. (20255) 
Работна книшка на име Станков Димитар,Скопје. 
Работна книшка на име Николиќ Благица,Скопје. 
Свидетелство на име Станојев Ивица,ул."Д.Дол" 

бр.89,Крива Паланка. (20242) 
Индекс бр. 2255,издаден од Педагошки Факултет -

Скопје на име Петрова Весна,Неготино; (20262) 
Чекови од бр.507088б до 5070896 и 3261958,од теко-

вна сметка бр. 8577038,издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Јаневски Зоран,Скопје. (20204) 

Работна книшка на име Тодосиев Ивица, ул. "Ст. 
Манов" бр.13,Кочани (20184) 

Работна книшка на име Милев Ласто,с.Уларци,Ко-
чани. (20185) 

Работна книшка на име Алиев Сакип,Скопје. 
^^нМпсгна книшка, на 

Работна книшка на име Ајроски Булент, Македон-
ски Брод. (20195) 

Работна книшка на име Мухамет Исмаили,Тетово. 
Работна книшка име Тодосиев Драганчо.Кочани. 
Работна книшка на име Халим Ислами,с.Буковиќ, 

Скопје. (20205) 
Работна книшка на име Белевски Роберт,Скопје. 
Работна книшка на име Џезми Абдурамани,Скопје 
Воена книшка бр.113384на име Јусуф Асан,Скопје. 
Свидетелства за 1,2 3 и 4 год и диполома,издадени 

од Гимназија "Орце Николов* Скопје на име 
Китаноски Валентин,Скопје. (20212) 

Свидетелство за 1 година,издадено од ДСУ "Р.Ј. 
Корчагин" Скопје на име Томоска Тамара, Скопје. 

(20217) 
Здравствена легитимација на име Антов Гоце, е. 

Зле гово, Пробиштип. (20191) 
Уверение на име Фаризи Реције, Тетово. (20198) 
Даночна картичка бр.4030998338795, издадена од 

Управа за приходи на име ТДППУ "Т.И.М",Скопје. 
Даночна картичка бр.4030994353862издадена од 

Управа за приходи на име ППМПИ "Евроелектро", 
Скопје. (20225) 

Даночна картичка бр.4030992123738, издадена од 
Управа за приходи на име А1 Телевизија ДООЕЛ, 
Скопје. (20230) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 16 од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
магистрални и регионални патишта-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-4/2000 

Набавувач: 
Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје, 

ул. "Даме Груев" бр. 14. 
1. Предмет на набавката е: 
Изградба мост на река Пена, на регионалниот пат Р-

405, транзитен дел низ Тетово. 
2. Доставување и содржина на понудата: 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Име и адреса на понудувачот. 
2.2. Извод од регистрација на дејноста. 
2.3. Доказ за бонитет од но [ носителот на платен промет 

(оригинал или заверена копија од нотар). 
2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ли-

квидација, што се докажува со извод од судска евиден-
ција, согласно член 24 од Законот за јавните набавки. 

2.5. Список на изведени објекти од доков вид во пос-
ледните З(три) години, со износите, датумите и нара-
чателот^. 

2.6. Опис на механоопремата, машини, бази, постој-
ки по вид, перформанси, старост и ел., како и опреме-
ност за докажување на квалитетот на работите. 

2.7. Податоци за кадровската екипираност на тех-
ничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изве-
дувањето на работите и контролата на квалитетот 
(квалификации, искуство и ел.) 

2.8. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, 
капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток 
опис досега извршени работи. Предлогот треба да би-
де поткрепен со писмена согласност на ^извршите-
лот. 

2.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна 
цена како е дадена во оригиналот на тендерската до-
кументација. Цените треба да бидат со вклучени сите 
такси и давачки вклучително со ДДВ )данок на дода-
дена вредност). 

3. Рок на изведување на работите во денови, иска-
жан преку динамичен план на поважните позиции. 

3.1. Потпишан оригинален текст на услови на Дого-
ворот. 

3.2. Важност на понудата не помалку од 60 денови. 
4.Критериуми за избор: 

нѕтмтптт* »• .... . т 
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извршени работи од ваков вид, 30 поени, 
- рок на извршувањето. 30 поени. 
5. Рок и начин на доставување на понудите 
5.1. Рокот на доставување на понудите најдоцна до 

15.06.2000 година до 11 часот, лично во архивата на 
Нарачателот: Фонд за магистрални и регионални па-
тишта, ул. "Даме Груев" бр. 14 Скопје. 

5.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и член 
54 од Законот за јавните набавки. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5.4. Понудите кои не се изработени спрема овие ба-
рања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот 
рок, нема да се разгледуваат. 

6. Завршни одредби 
6.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство 

на овластени претставници на понудувачот, што се до-
кажува со оригинален писмен документ оверен од од-
говорното лице. 

6.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 15.06.2000 
година во 12 часот, во просториите на Фондот на 6-ти 
кат-сала. 

6.3. Тендер документацијата може да се подигне се-
кој работен ден од 08-14 часот, соба бр. 6 на трети кат. 
Техничката документација може да се разгледа во ис-
тиот термин секој работен ден. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата за 
јавни набавки на град Скопје - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-16/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА АВИОНСКА 
ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Град Скопје, ул. "Илинденска" бб. 

Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: прибирање на понуди 

за избор на средство за аеросолна дезинсекција и не-
гова апликација. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност што ги опфаќа работите од набавката. 
. 1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно. 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
2.1. Средството што се нуди треба да е наменето за 

уништување на комарци во урбана средина. 
2.2. Средството треба да биде регистрирано за вр-

шење на аеросолна дезинсекција во урбана средина на 
територијата на Р. Македонија. / 

2.3. Понудувачот на средството треба да биде ре-
гистрирано за вршење на оваа дејност (производство 
и/или промет на отрови). 

2.4. Понудувачот за извршување на аеросолната 
дезинсекција треба да биде регистриран за вршење на 
таков вид дејност и да располага со соодветен стручен 
кадар, авиони и опрема која соодветствува на начинот 
на аплицирање на средството. 

2.5. Аеросолната дезинсекција ќе се врши на тери-
торијата на град Скопје и ќе опфати површина од 10.-
000 ха во три наврати, односно вкупно 30.000 ха и ќе се 
одвива во месеците јуни, јули и август 2000 година, во 
дополнително утврдените термини. 

2.6. Изведувањето на работите е спрема прописите 
и стандардите, предвидени за овој вид на работа, во 
Република Македонија и со странски стандарди при-
фатени во Република Македонија. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот на сред-

ството за аеросолна дезинсекција; ' 5 

3.2. Регистрација на средствата за авионско запра-
шување во урбана средина за територијата на Репуб-
лика Македонија, издадена од Министерството за 
здравство; 

3.3. Соодветна документација за средството од 
страна на надлежните институции за: 

- извршена физичко-хемиска анализа; 
- оценка на ефикасноста на препаратот; 
- токсиколошка оценка на средството. 
3.4. Податоци за производителот на средството; 
3.5. Референти документација за употребата и 

ефикасноста на средството; 
3.6. Регистрација за соодветна дејност на понудува-

чот на средството; 
3.7. Потребно количество од средството за трети-

рање на 1 хектар; 
3.8. Начин на негово приготвување за апликација; 
3.9. Начин на аплицирање на средството; 
3.10. Единечна цена по хектар и вкупна цена за 

еден третман од 10.000 ха и вкупна цена за три трет-
мани, односно за 30.000 ха. 

3.11. Име, адреса и седиште на понудувачот на ус-
лугата за аплицирање на средството; 

3.12. Регистрација на дејноста на фирмата; 
3.13. Атест на опремата за аплицирање; 
3.14. Референти листа на понудувачот на авион-

ските услуги; 
3.15. Единечна цена за авиогретирањето по хектар, 

вкупна цена за едно авиотретирање на 10.000 ха и вку-
пна цена за три авиотретирања, односно 30.000 ха. 

3.16. Начин и рок на плаќање; 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно 
член 22 и 24 од Законот за јавни набавки) 

4.1. Документ за бонитет од носителот на платен 
промет. 

4.2. Изјава дека понудувачот не е под стечај, пот-
пишана од одговорно лице на понудувачот. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈПО-
ДОБЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Вкупната вредност на понудените работи и 
единечнитс цени на работите. 

5.2. Рок на извршување на работите. 
5.3. Начин на плаќање. 
5.4. Гаранција за квалитет на извршените работи. 
РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Петнаесет (15) дена од денот на објавувањето, 

или до терминот на јавното отворање. 
6.2. Доставувањето на понудите е преку пошта или 

во архивата на Град Скопје, а согласно чл. 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки, во затворен плик, кој во 
горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", 
како и бројот на јавниот повик и̂  истиот не треба да 
содржи никаква ознака со која би можело да се иден-
тификува понудувачот. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги до-
стават на адреса: Град Скопје, ул. "Илинденска" бб, 
или во архивата на Град Скопје (барака 6). 

6.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
16 јуни 2000 година, во 10,00 часот, во салата за соста-
ноци, барака 2 - Град Скопје, ул. "Илинденска" бб. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во 

утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно 
барањето за прибирање понуди и ја немаат севкупната 
документација која со овој повик се бара, нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 

7.3. Дополнители информации и појаснувања 
можат да се добијат во Градскиот комитет за урбани-
зам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита 
на човековата околина (барака ,9,{ива* 233^837). | 

: . - V Комисијава,јавни набавки**-' 
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Врз основа на член 10 и чл. 14 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки* на АД Македонски Телекомуни-
кации го објавува следниот 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 74/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАС. 

КИСЕЛА ВОДА- СКОПЈЕ 

1.ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации" Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб. Скопје. 

Предмет на набавката: изработка на кабловска ка-
нализација во нас. Кисела Вода - Скопје. 

1.3. Вид и количина: Градежно земјани работи по 
предмср кој може да се подигне во канцеларијата бр. 
33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, 
на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агроме-
ханика), секој работен ден за времетраењето на по-
викот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е 
неповратен износ од 1000 денари, на жиро сметка 
40100-601-409621, даночен 0ној 4030997339640, 
депонент на Стопанска банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе сс спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- цена 60% 
- бонитет 10% 
- начин на плаќање 10% 
- рок на изведба 4% 
- референтна листа 8% 
- кадровска опременост 4% 
- техничка опременост 4% 

. 1.6. Рок на поднесување на понудите 14.06.2000 
година до 10,00 часот. 

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за 
сите позиции и вкупна цена изразена во денари. 

2.2. Цената треба да би^е конечна, франко вградев"8 

но на објект, со вкалкулиран сите Даночни и царин-
ски обврски. . . ; . . - ^ 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс.г 

2.4. Рок за изведување е пд Динамика на нарачателот^'1^ 
. ;* . • ^ -V -И; ^ 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ Г ^ • 
. . 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата треба да биде изработена и доставена на 
подигнатата тендер документација. 

Понудите треба да се достават во архивата на ди-
рекцијата на АД Македонски телекомуникации -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжнително 
треба да ја достават и следната придружна документа-
ција. оригинали, или копии заверени кај нотар:' 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува 
Министерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-
вач треба да достави сертификат - извештај за бони-
тет издаден од професионално репрезентативно тело 

ствокоцши ницгрвфбДОДОЗДгЖ) здружение, односно рс-

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај 
или е во процес на ликвидација согласно член 24 точ-
ка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понуду-
вачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност ,сОт 
гласно член 24 точка б; 

Напомена: Сите документи треба да бидат ориги-
нали или копии заверени од нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Идниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја соджи 
документацијата и ја носи ознаката "документација ". 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 

4.1. Отворениот повик трае до 14.06.2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

14.06.2000 година во 10,00 часот во дирекцијата на АД 
за телекомуникации Македонски Телекомуникации во 
салата на 4-ти кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

За дополнителни информации, понудувачите може 
да контактираат со Самостојна градежна служба на 
тел.141-415; 141-177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на АД Македонски Телекому-
никации го објавува следниот 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 75/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА 

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ПО УЛ. "ИЛИН-
ДЕНСКА "ВО ТЕТОВО И УЛ. "167" ВО МАЛА 

РЕЧИЦА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.-1 ̂ Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации "Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб. Скопје. 

Предмет на набавката: изработка на кабловска ка-
нализација по ул. "Илинденска" во Тетово и ул. "167" 
во Мала Речица. 

1.3. Вид и количина: Градежно земјани работи но 
предмер кој може да се подигне во канцеларијата бр. 
32 на Самостојната градежна служба на набавувачот, 
на ул. "Маркс и Енѓел е" бр. 3 (во зградата на Агро-
механика), секој работен ден за времетраењето на по-
викот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1600 денари, на жиро сметка 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- цена 60% 
- бонитет 5% 

,4*5»}̂  радање,3%. т к на изведе 
визорски извештај од страна на ревизорска институ-
ција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки: 

- референти листа 
- кадровска опременост 4% 

'ХШШ 'ЈГ, КЧПЛГЛ КРВ (/1(*1ГГј 
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- техничка опременост 8% 
1.6. Рок на поднесување на понудите 14.06.2000 

година до 12,00 часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот 

на прифаќање на понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за 
сите позиции и вкупна цена изразена во денари. 

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-
но на објект, со вкалкулирани сите даночни и царин-
ски обврски. 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-
лот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите треба да се достават во архивата на ди-
рекцијата на АД Македонски телекомуникации -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжнително 
треба да ја достават и следната придружна документа-
ција: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува 
Министерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-
вач треба да достави сертификат - извештај за бони-
тет издаден од професионално репрезентативно тело 
на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјодел-
ството или на професионално здружение, односно ре-
визорски извештај од страна на ревизорска институ-
ција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај 
или е во процес на ликвидација согласно член 24 точ-
ка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понуду-
вачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност согла-
сно член 24 точка б; 

Напомена: Сите документи треба да бидат ориги-
нали или копии заверени од нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја со-
држи документацијата и ја носи ознаката "документа-
ција". 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 

4.1. Отворениот повик трае до 14.06.2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

14.06.2000 година во 12,00 часот во Дирекцијата на АД 
за Телекомуникации Македонски телекомуникации во 
салата на 4-ти кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат.4 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 

За дополнителни информации, понудувачите може 
да контактираат со Самостојна градежна служба, на 
тел.141-415; 141-177. • 

I ' ' " * * .. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуни-
кации објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 76/00 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) ЗА НАБАВКА НА 

КОМПЈУТЕРСКА, ПРЕЗЕНТАЦИОНА И КОМУ-
НИК АЏИСКА ОПРЕМА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ # 

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации" Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб, Скопје. 

Предмет на набавката: Компјутерска, презентаци-
она и комуникациска опрема. 

1.3. Вид и количина: Дадени во техничката доку-
ментација: 

Техничката документација може да се подигне во 
канцеларијата на МТ-нет секој работен ден од 10-12 
часот. 

Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигнување на техдерската документација е не-
повратен и изнесува: 

- за домашни понудувачи 50 ДЕМ во денарска про-
тиввредност според средниот курс на НБМ на денот 
на плаќањето на жиро сметка бр. 40100-601-409621, да-
ночен број 4030997339640, депонент на Стопанска бан-
ка - Скопје; 

- за странски понудувачи 50 ДЕМ на жиро сметка 
бр. 40100-620-1625730522-1950 на АД "Македонски Те-
лекомуникации" во Комерцијална Банка АД - Скопје, 
кеј "Димитар Влахов" бр. 4,91000 Скопје. 

1.4. Само понудувачите кои ќе ја откупат технич-
ката документација ќе имаат право да поднесат пону-
ди. 

1.5. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- технички карактеристики на опремата 40 поени 
- цена на набавката 20 поени 
- начин на плаќање и рок на испорака 20 поени 
- постпродажен сервис и техничка поддршка 15 

поени 
• референци 5 поени 
1.7. Рок на поднесување на понудите 15.06.2000 го-

дина до 12,00 часот, кога ќе се изврши јавното отвора-
ње на понудите. 

1.8. Рок на важноста на понудата: 60 дена од денот 
Да прифаќање на понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето ца понудувачот. 

2.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.6. доколку истите 
не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна. 

2.3. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки). 

2.4. Понудата треба да содржи податоци за гарант-
ниот рок, начинот на сервисирање и одржување во га-
рантен рок и надвор од гарантниот рок. 

2.5. Понудувачите на компјутерска, презентациона 
и комуникациска опрема треба да достават доказ за 
потеклото како и докази за обезбеден сервис и ре-
зервни делови. 

2.6. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- извештај со мислење за бонитетот на понудува-
л о ^ , издаде ед ЗГЦ1 да^еду^Ј^ОДвдоиија, (со-
п^шав Iфскм ш & т в т ж Ј т ч њ Ш т к * ("Си. 
весник *на РМ" 32/98), во оригинален примерок или 
фотокопија заверена кај нотар, односно за странско 
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правно или физичко лице ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција кои претставуваат 
комерцијална ревизија; 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација, издаден од страна на судот (со-
гласно член 24 од Законот за јавните набавки); 

- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, (согласно член 24 од Законот за јавните набав-
ки); 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или ис-
тите доколку се фотокопија да бидат заверени од 
страна на нотар. 

2.7. Понудите треба да бидат придружени со бан-
кова гаранција на понудите во износ од 2% од вред-
носта на понудата, која треба да биде доставена со 
придруживте документација. 

2.8. Понудата треба да содржи поединечни цени 
односно основна цена, хако и вкупна крајна цена (со 
вкалкулиран данок и царина). Цената треба да биде 
изразена во американски долари. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

3.2. Понудите се доставуваат на Дирекција во АД 
за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" 
• Скопје, ул. "Орце Николов" бб и тоа до 15.06.2000 
година до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавното от-
ворање на понудите. Понудувачите имаат задача да 
обезбедат докази за датумот на предавањето на пону-
дата (потврда од архивата на Друштвото или потврда 
за предадена пратка). 

3.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на бара-
њето, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации" - Скопје. 

Во затворениот плик треба да име уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака - документација - и 
точната адреса на понудувачот. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на от-
ворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да 
бидат разгледувани. 

4.2. Јавно отварање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на ден 15.06.2000 година во 12,00 часот, во просто-
риите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекому-
никации" Скопје, во салата на IV кат. 

4.3. На отвороњето на понудите може да присуст-
вуваат претставници на понудувачот кои на Комисија-
та на набавувачот ќе и предадат писмено овластување 
за застапување на понудувачот. 

4.4. Набавувачот изборот може да го изврши по-
себно по позиции во спецификацијата или во целина, 
од еден или повеќе понудувачи. 

4.5. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
тел. 135-224 кај Душица Јаневска е-таП т№еМепсЅег@ 
т(.пе(.тк 

Комисија за јавни набавки 

' Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните 
набавка*Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавна набавка на АД за -Телекомуникации "Ма-
кедонски Телекомуникации" објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 77/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУ-

ДУВАЧИ (БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации" Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: 
Комуникациска и мрежна опрема за имплемента-

ција на 1Р мрежа на МТ и тоа: 
- Главна мрежа (Соге - Јадро на мрежата) 
- Рабна мрежа (Ес^е №№огк) 
• ОЈа1-ир пристапна мрежа 
• Систем за менаџирање на мрежата 
и следните сервиси: 
- Базичен Интернет пристап 
- ОЈа1-ир и 1ЅОК Интернет пристап 
- Директен Интернет пристап (изнајмени линии) 
- Интернет сервиси со додатна вредност (Уа1ие 

АсМеѕ Ѕегујсеѕ) како: Премиум пристап, Корисници со 
менаџирана опрема, Менаџирана сигурност на корис-
ници; 

- Виртуелни Приватни Мрежи преку 1Р протоко-
лот; 

- Сагпег ш Сагпег сервиси, како на пример Интер-
нет ЗДа1-ир препродажба преку дилери кои не поседу-
ваат инфраструктура. 

1.3. Изборот - предквалификација на подобни по-
нудувачи ќе се врши врз база на оценка дали имаат: 

1. Економско - финансиски бонитет; 
2. Потребен техничко-технолошки бонитет (тех-

ничка способност на производителот: Референци, ис-
куство и стручни кадри за извршување на набавката, и 
неопходна техничка опременост и други капацитети 
за реализација на набавката). 

3. Гаранција за квалитет и стандард (се докажува 
со добиени атести и сертификати од домашни и меѓу-
народни институти или администрации и стандарди за 
квалитет). 

1.4. Рок на доставување на пријавите: Рок на доста-
вување на пријавите со неопходната документација е 
до 09.06.2000 год. до 15,00 часот. 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Пријавата треба да ги содржи основните пода-
тоци за фирмата како што се: името, адресата и се-
диштето на понудувачот, овластено лице, телефон и 
факс. 

2.2. Документацијата треба исто така да содржи 
докази за техничката способност на понудувачот како 
гаранција за квалитетно работење: 

- референци - Список и опис на слични проекти и 
испораки во последните 2 години со податоци за ко-
рисниците. 

Во случај ако Понудувачот нуди продукти кои ди-
ректно не ги произведува, неопходна е потполна авто-
ризација на Понудувачот од производителот за подне-
сување на апликацијата. 

Понудувачот треба да ја образложи релацијата со 
производителот во смисол на имплементација и под-
дршка. 

Компанијата која ја доставува документацијата е 
потребно да поседува директен договор со производи-
телот. 

- кадровска структура - Посочувана на персонал 
како и техничка кадровска структура на фирмата, 
особено во смисол на поддршката во претпродажен и 
пост продажен период. 

2.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за регистрација на фирмата за вршење 
на дејноста; 
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- документ (пуштај) ,за бонитет чија содржина е 
пропишана-; од Министерот за финансии со Правил-
ни^, согласно член 22од Законот за јавни набавки, (за 
прнуду^ачн цо потекла од ^Македонија). 

- странско прарнодоце кое се јавува како понуду-
вач* доставува цертификат за бонитет со извештај и 
мислење издаден од професионално репрезентативно 
тело на индустријата, трговијата или на професионал-
но здружение ;На земј^таѕо која се наоѓа неговото се-
дии|те* односно ревизорски извештај од странска ре-
визорска инсталација и ѓ. ( 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не; му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за 
јавни набавки (за понудувачи од ^Македонија). 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фото копија да бидат заверени од стра-
на на нотар. 

ИЗОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 

3.1. Пријавата со документацијата се доставува во 
еден оригинален примерок, потпишан од страна на од-
говорното лице на понудувачот. 

3.2. Пријавите се испраќаат во затворен плик кој 
во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не от-
вараа како и бројот на јавниот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

3.3. Документацијата се доставува со предавање во 
архивата или по пошта на адреса: АД "Македонски 
Телекомуникации" - Дирекција, Комисија за јавни на-
бавки, "Орце Николов" бб, 91000 Скопје, Македонија 
најдоцна до 09.06.2000 година до 15,00 часот. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Пријавата треба да ги содржи сите податоци и 
документи неопходни за проценка на сите критериуми 
за избор ца кандидати џа понудувачи од точка I и II од 
огласот, е ••; р - _ 

4.2. Пријавите кои не се предадени во предвиде- \ 
ниот рок како, и. оние кои ч не се изработени според 
пропозициите на јавниот повик и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

4.3. За дополнитени информации, понудувачите 
можат да контактираат со: Душица Јаневска, тел 4389 
91135 224, Е-пми1: шШе1Јеп(1ег@т1.пе1.шк: * 1 

Комисија за јавни набавки 
: ; АГ 

Врз основа ца член 15 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-12/219 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. За набавка на: 
1. Патнички моторни возила до 1500 ццм, на дизел 

гориво или безоловен бензин, со 4 или 5 врати 
20 возила 

2. Патнички моторни возила до 2000 ццм, на дизел 
гориво или безоловен бензин, со 4 врати, клима уред и 
радиокасетофон 5 возила 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на правни и физички лица, кои вршат стопан-
ска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка 
во член 31 од Законот за јавните набавки. 
ч и н и . б и к о х оп н до 

II. Понудата треба да содржи: 

1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цени, поединечни и вкупно за наведените сред-

ства, без пресметана царина, со посебно искажан 
ДДВ, франко краен корисник, 

3. Квалитет на средствата според техничките ка-
рактеристики на понудената марка и тип на средство, 
а согласно бараните карактеристики со овој повик 
(каталози или проспекти), 

4. Начин и услови на плаќање (можност за увоз на 
средствата), 

5. Рок на испорака на средствата, 
6. Гарантен рок, 
7. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата потребно е да се достави докумен-

тација (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 
1. За финансиската и економска способност со-

гласно член 22 од законот односно документ за бони-
тет издаден од носителот на платниот промет, 

2. Доказ согласно член 24, точка а) и б) од законот. 
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот 

согласно член 23 од законот (понудувачот треба да се 
достави референтна листа на извршени испораки во 
досегашниот период, обезбеден сервис со расположи-
ва техничка опрема и стручен кадар и резервни дело-
ви за понудените средства). 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
п«ч согласно член 25. став 1, алинеја втора од законот 
и тоа: (50 поени), квалитет (40 поени) и начин на пла-
ќање (10*Поени). 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнаката за Отворен повик бр. 16-

12/219, оригинален примерок и потпишана од овласте-
но лице на понудувачот и документација од глава IV, 
треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 
и 54 од законот, на адреса: министерство за одбрана на 
РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или со предавање 
на Комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Комиси-
јата за јавни набавки да достават писмено овластува-
ње од понудувачот за учество на јавното отворање. 

VII. Рок за доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја- , 

вувањето во дневниот печат и "Службен весник на 
РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на 19.06.2000 година, во 
11^00/часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рс*К{ адвд не ги содржат бараните податоци и докумен-
тацијата од овој повик, се сметаат за нецелосни и ис-
тите ие^а да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон Ш/28 21 70. и 28 21 64. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните 
набавки ("Службен веник на РМ" бр. 26/98), Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-11/319 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА) 
СО ЈАВО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1) Набавувач на јавниот повик е Министерството 

за одбрана наРепублика Македонија. 
2) Предметот на јавната набавка-е прибирање до* • ̂  

^МШЧКША Ж т б и ј 38ИО 
медицински апарати и опрема. 
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3) Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои се ре-
гистрирани за вршење на ваква дејност. 

Набавката е делива. 

2. СОДРЖИНА 
Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-

тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавните набавки, за: 

1. Техничко-технолошки бонитет 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
2. Економско-финансиски бонитет 
3. Уверение за немање на правосилна пресуда со 

која е изречена мерка за безбедност - забрана за вр-. 
шење на дејност и потврда дека претпријатието не е 
во стечај, издадена од надлежен судски орган. 

4. Документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност - комплет. 

Бараните документи да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар, освен изводот 
од регистрација на дејноста, кој може да биде незаве-
рена копија. 

Документите кои не ги содржат бараните подато-
ци се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во пред-
вид за разгледување. 

Понудувачот е должен да обезбеди и: 
- проспект со техничките карактеристики од про-

изводителот; 
- упатство за употреба, чување и ракување на ма-

кедонски јазик; 
- техничка документација која ќе биде во функција 

на одржување на апаратите и гарантен лист; 
- резервни делови за одржување на апаратите за 10 

години и обезбеден сервис во гарантниот рок; 
- обука на по едно лице за ракување со апаратите и 

едно лице сервисер за одржување на апаратите. 
Документација за ограничениот повик да се достави 

во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои оз-
нака "не отворај" и бројот на овој ограничен повик (16-
11/319). Ковертот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

Крајниот рок на доставување на документацијата 
по пошта или лично во соба 512 е 10 дена од објавува-
њето во "Службен весник на РМ" и весникот "Днев-
ник" на адреса: "Министерство за одбрана на Репуб-
лика Македонија" ул. "Орце Николов" бб Скопје, а 
може и лично на денот на јавното отворање, кое ќе се 
одржи во просториите на Воената болница на 12 јуни 
2000 година во десет часот. 

Документите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

Дополкитени информации можат да се добијат на 
телефон: 091/ 28 21 68. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 45 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЕЛС-опш-
тина Старавина, доставува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. Набавувач - Совет на општина Старавина со се-

диште во село Старавина. 
2. Предмет на набавката: 
- Доизградба на патниот правец од е. Старавина до 

е. Градешница (снижување-пробивање, проширување, 
изработка на канавки и поставување на локален шо-
дер оддалечен до 10 км). 

- Доизградба на патен правец е. Старавина - е. Бу-
димирци според главниот проект: и^коп на земја (ма-
шински) (м3)-6428, и с к о в а ^ е ^ ^ ^ ^ р а ^ ) ^ ^ ^ ^ / У 
ископ на земја (м3)-5#Ш ШЗДФадИ^и* 

постелица (м2)-20436, вградување цевасти бетонски 
пропусти (м)-45, бетонирање влезно излезни глави 
(м3)-5, вградување тампонски слој д-ЗОсм. (м*). 

а) дел од работите се извршени во 1998 година. 
- Доизградба на улица во е. Маково од П-509 до ма-

настирот Св. Петка (порамнување, поставување на 
шодер и изработка на премин преку реката). 

За патниот правец е. Старавина - е. Будимирци ќе 
се користи локален шодер оддалечен до 15 км. 

3. Рок за доставување на понудите - најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. Јавното отворање на 
понудите во присуство на овластени претставници на 
понудите ќе се изврши на ден 21 јуни 2000 година во 10 
часот во просториите на општина Старавина. 

4. Содржина на понудата: 
- Понудата треба да содржи: името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
- Понудата треба да содржи докази за техничката 

способност на понудувачот (согласно член 23 од Зако-
нот за јавните набавки), техничка опременост, кадров-
ска структура. 

- Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: доку-
мент за бонитет чија содржина е пропишана од минис-
терот за финансии со правилник согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки и со документ дека не е 
под стечај или во процес на ликвидација, како и доку-
мент дека не е изречена мерка на безбедност - забрана 
за вршење дејност издадена од страна на судот соглас-
но член 24 од Законот за јавните набавки. 

Горе наведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинал или фотокопија заве-
рена од нотар. 

- Понудата да содржи: вкупна цена и цена по пози-
ции, рок на завршување на работите, начин и услови 
на плаќање и гаранција. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
цена, рок на извршување на работите, техничка спо-
собност, квалитет и гаранција, кадровска структура и 
техничка опременост. 

6. Понудата да се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

7. Дополнителни информации и премер-пресметка 
можат да се добијат од градоначалникот на општана 
Старавина на следните телефони: 070/269-052,097/221-
205 и 098/34-053. 

Комисија за јавни* набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во Министерството за одбрана 
на Република Македонија објавува: 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/240 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ПО ВТОР ПАТ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 

за одбрана ул. "Орце Николов" бб Скопје. 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
2.1. Коспе сончогледово 15.000 кгр. 
2.2. Дикалциум фосфат 6.000 кгр. 
2.3. Креда сточна 2.000 кгр. 
2.4. Пченка во зрно рефус 150.000 кгр. 
2.5. Сол сточна (крупна) 4.000 кгр. 
2.6. Соја во прекрупа 17.000 кгр. 
2.7. Премикс за свињи Вамидо С-90 4.000 кгр. 
2.8. Брашно рибино 10.000 кгр. 
2.9. Сол нитритна 2.000 кгр. 
Бараните производи мора во целост да ги исполну-

ваат условите предвидени со важечките прописи и 
нормативи. 

Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физи-
чки лица. 

^рждарст поделба на набавката по вид на произ-
вод и по количина. * * 
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Постапката на отворениот повик се спроведува со-
гласно Законот за јавните набавки. 

3; Содржина на понудата 
цена со пресметан данок. Данокот да е посебно 

пресметан и искажан во цената, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудените производи и потекло, 
- рок на испорака. 
4. Придружна документација 
Со понудат^, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

• извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорно-
то лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

. - техничко-технолошки можности за производство 
и испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 
- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
ЈРМ" бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана на 
Рспублнка Македонија, УЛ. "Орце Николов" бб Скоп-
је, најдоцна до 16. 06. 2000 година или на денот на јав-
ното отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
19. 06. 2000 година со почеток во 10,00 часот, во про-
сториите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено, овластување за учество на јав-
ното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

о. Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- цена - 40 % 
-квалитет - 2 0 % 
- начин и услови на плаќање - 10 % 
- рок на испорака - 10 % 
- техничко технолошки можности за производство 

и испорака... - 20 % 
Документацијата што нема, да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се 
разгледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28-21-52. 

Комисија за јавни набавки дода 

с о Д Р Ж И Т Г А 

2073. 

2074. 

2075. 

2076. 
2077. 

Страница 
2427 Закон за денационализација 

Закон за именувале на Законот за пријавува-
ње на живеалиштето и престојувалиштето на 

3гаѓаните 2433 

длука за давање согласност на одредбите на 
Статутот на Јавната здравствена организација 
Медицински центар "Велес" - Велес 2433 
Уредба за спроведување на постапката за 
денационализација 2434 
Уредба за начинот и постапката за утврду-
вање на вредноста на имотот кој е предмет на 
денационализација 2435 

2078. 

2079. 

2080. 

2081. 

2082. 

2083. 

2084. 

2085. 

2086. 

2087. 

2088. 

2089. 

2090. 

2091. 

2092. 

2093. 

2094. 

2095. 

2096. 
2097. 

2098. 

2099. 

21 оа 

3101. 

Одлука за овластување на институција што ќе 
ги врши работите на регистар на обврзници во 
нематеријализиран облик... 
Одлука за пропишување на условите за оп-
ределување царински контингент при увоз на 
пченица 
Одлука за определување царински контин-
генти при увоз на нафтени деривати... 
Одлука за утврдување на органот за потврду-
вање на Декларацијата за имотната состојба 
на граѓаните на Република Македонија за пот-
ребите на доделување на бесплатна правна по-
мош за водење на постапката пред Европски-
от суд за човекови права во СТразбур 
Одлука за определување на критериуми за из-
бор на претпријатија загубари согласно потре-
бите за реализација на ФЕСАЛ Програмата 
Одлука за давање согласност на излезната ра-
финериска цена на одделни нафтени дерива-
ти 
Одлука за определување највисоки цени на 
одделни нафтени деривати утврдени согласно 
методологијата 
Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 
Решение за утврдување на опремата која мо-
же да се увезе без плаќање царина 
Решение за назначување потсекретар во Ми-
нистерството за финансии 
Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за финансии 
Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за финансии 
Решение за назначување помошник на минис-
терот за финансии 
Решение за разрешување од должноста совет-
ник на министерот за финансии 
Решение за назначување советник на министе-
рот за финансии.. 
Реш* Решение за назначување помошник на минис-
терот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство 
Решение за разрешување од должноста пот-
секретар во Министерството за образование 
Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за одбрана 
Решение бр. 17-1668/1 од 4 април 2000 година... 
Решение за именување членови на Управниот 
одбор на ЈУ Дом за стари лица "Зафир Сајто" 
- Куманово 
Решение за разрешување од должноста членови 
на Републичкиот педагошки совет...'.. 
Решение за именување членови на Репу-
бличкиот педагошки совет 
Решение за давање согласност на Одлуката за 
избор на директор на ЈНУ Економски 
институт - Скопје 
Правилник за легитимацијата на вработените 
на посебни работни места во Агенцијата за 
разузнавање.. 
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