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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за денационализација ("Службен вес-

ник на Република Македонија" број 20/98) членот 1 се 
менува и гласи: 

"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: денационализаци-
ја)." 

Член 2 
По членот 1 се додаваат два нови члена 1-а и 1-б, 

кои гласат: 
"Член 1-а 

Се враќа имот, односно се дава надомест за имот 
на физички лица и на верски храмови, манастири и 
вакафи одземени по 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 
експроприран заради остварување на општо корисни 
цели, односно општ интерес ако не се исполнети усло-
вите за враќање на имотот според одредбите за екс-
пропријација и 

3) без правна основа. 

Член 1-б 
Определени изрази од член 1-а на овој закон го 

имаат 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 3 
Во членот 3 став 2 по зборовите: "градежното зем-

јиште" запирката се ,заменува со точка, а зборовите: 
"ако постоењето на заканата и присилбата се докаже 
во судска постапка" се бришат. 

Член 4 
Во членот 4 став 1 на крајот од реченицата точка-

та се брише и се додаваат зборовите: "кога воените 
злосторници се верификувани од меѓународната ко-
мисија на Обединетите нации". 

Ставот 2 се брише. 
Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: "ставо-

вите 1 и 2Гсе заменуваат со зборовите: "став 1". 
Во ставот 4 кој станува став 3 бројот "3" се замену-

ва со бројот "2". 
Во ставот 5 кој станува став 4 зборовите: "една го-

дина" се заменуваат со зборовите : "три години". 
Во ставот 6 кој станува став 5 бројот "5" се замену-

ва со бројот "4". 
Во ставот 7 кој станува став 6 бројот "5" се замену-

ва со бројот "4", зборовите: "ставовите 1 и 2" се заме-
нуваат со зборовите: "став 1", а бројот "6" се заменува 
со бројот "5". 

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
"По барањето од став 4 на овој член, судот е дол-

жен да донесе одлука најдоцна во рок од три месеци 
по поднесувањето на барањето." 

Член 5 
Во членот 6 ставовите 2 и 3 се заменуваат со нов 

став 2, кој гласи: 
"Предмет на денационализација не се предмети и 

објекти од особено културно и историско значење и 
природни реткости определени со закон." 

Член 6 
Во членот 7 став 1 зборовите: "определен и при-

мен" се заменуваат со зборовите: "платен, односно да-
ден". 

Во ставот 2 зборот "примен" се заменува со збо-
рот "даден". 

Член 7 
Членот 9 се менува и гласи: 
"Не се враќа во сопственост поради постоење на 

јавен 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, ј авио-сообраќај ни повр-
шини и други објекти на комунална инфраструктура; 

2) имот кој се користи и е во функција за потреби-
те на одбраната и безбедноста на Република Македо-
нија; 

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 од 
јавен интерес и 
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4) имот кој по одземањето се користи за вршење 
на дејности од јавен интерес утврден со закон." 

Член 8 

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 

"Член 9-а 
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 фи-
зичко 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 9 

По членот И се додава нов член Н-а кој гласи: 

"Член Н-а 
Барателите од член И на овој закон имаат право 

да поднесат барање за прогласување на наследници на 
правото за денационализација на имотот одземен од 
нивните претходници кој 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 дена-
ционализација, како и на други права и обврски кои за 
барателите на денационализација произлегуваат од 
одредбите на овој закон, се врши според прописите за 
наследување. Прогласувањето на наследниците се вр-
ши врз основа на актот за одземање од став 2 на овој 
член. При донесувањето на решението за прогласу-
вање на наследници сообразно се применува одредба-
та од член 52 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 пос-
тапка. 

Судот е должен решение по барање за прогласу-
вање на наследници согласно со став 1 од овој член да 
донесе во рок од два месеци 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 нас-
ледници се приложува кон доказите и во форма пред-
видени во член 47 ставови 3 и 4 на овој закон." 

Член 10 
Членот 12 се менува и гласи: 
"По барање за денационализација одлучува минис-

терот за финансии: 
Министерот за финансни може да формира една 

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

Член И 
По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 

"Член 14-а 
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." 

Член 12 
Членот 17 се менува и гласи: 
"За недвижност чија вредност по одземањето е 

зголемена, на барателот му се понудува по следниов 
приоритет: 

1) враќање во сопственост на недвижноста до кол-
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 13 
Членот 18 се менува и гласи: 
"Недвижноста чија вредност по одземањето е на-

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

Разликата на вредноста од став 1 на овој член 
државата е должна да ја надомести на начин пред-
виден со одредбите од овој закон." 

Член 14 
Во членот 20 став 4 во четвртиот ред зборот "нас-

ледниците" се заменува со зборовите: "можните нас-
ледници", а во петтиот ред зборовите:"наследниците, 
односно" се бришат. 

Во ставот 5 зборовите:"според прописите на обли-
гационото право" се заменуваат со зборовите: "во ви-
сина вообичаена за тој вид имот и за месноста во која 
тој имот се наоѓа". 

Член 15 
Во членот 22 став 3 се брише. 

Член 16 
По членот 22 се додаваат четири нови члена 22-а, 

22-б, 22-в и 22-г, кои гласат: 

"Член 22-а 
Кога не е реализирана целта заради која било од-

земено земјоделското земјиште, како и кога била реа-
лизирана целта заради која било одземено земјодел-
ско земјиште, кое при поднесување на барањето за де-
национализација 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 31 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 22-б 
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 реа-
лизирана целта заради која било одземено градежно 
земјиште, а тоа при поднесувањето на барањето за 
денационализација претставува градежно неизградено 
земјиште. 

Член 22-в 
Станбени згради и станови се враќаат во сопс-

твеност. 
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Член 22-г 
Имот даден од државата под концесија се враќа во 

сопственост. 
Предавањето во владение на имотот од став 1 на 

овој член на лицето на кое му се враќа во сопственост 
ќе се изврши по истекот на концесискиот рок. 

Лицето на кое му се враќа во сопственост имотот 
даден под концесија, има право на надомест до преда-
вањето на имотот во негово владение во износ утвр-
ден со концесискиот акт, односно договор за конце-
сија." 

Член 17 
Во членот 26 став 1 зборовите: "на обврзниците од 

серијата "А" се бришат. 

Член 18 
Во членот 28 став 1 по зборот "нив" текстот до 

крајот на ставот се брише и се! додаваат зборовите: 
"доколку барателите не се договорат поинаку, за да 
не се наруши градежната, техничката и технолошката 
целина на претпријатието". 

Член 19 
Во членот 30 по бројот "27" запирката се брише и 

се додава сврзникот "и", а по бројот "28" сврзникот 
"и" и бројот "29" се бришат. 

Член 20 
Членот 32 се менува и гласи: 
"За имот од член 31 став 1 на овој закон како надо-

мест 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 

I овој член, надомест за имот од член 31 став 1 на овој 
закон се дава во вид на обврзници." 

Член 21 
Во членот 34 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
"Обврзниците гласат во цврста валута со камата. 
Издавањето на обврзниците се врши со посебен за-

кон." 
Член 22 

Членовите 35, 36 и 37 се бришат. 

Член 23 
Во членот 39 став 1 уводната реченица се менува и 

гласи: 
"Обврзниците можат да се употребуваат:" 
Алинејата 3 се брише. 
Во алинеја 5 која станува алинеја 4 сврзникот "и" 

се брише и се додаваат четири нови алинеи 5, 6, 7 и 8, 
кои гласат: 

" - 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". 

Досегашната алинеја 6 станува алинеја 9. 
Ставот 2 се брише. 

Член 24 
Во членот 40 став 1 зборовите: "од серија "Б" се 

бришат. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
"Отплатата на обврзниците од став 1 на овој член 

ќе се врши почнувајќи од 2003 година." 
Ставот 3 се брише 

Член 25 
Во членот 41 зборовите: "од серија "Б"се бришат. 

Член 26 
Во членот 42 став 1 точката се заменува со запир-

ка и се додаваат зборовите: "ако со овој закон поина-
ку не е определено". 

Ставот 2 се брише. 
Член 27 

Во членот 43 точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: "ако со овој закон поинаку не е 
определено". 

Член 28 
Во членот 44 став 1 зборовите: "од серија "А" и се-

рија "Б" зборовите: "годишни рати од" и зборовите: 
"од серија "Б" се бришат. 

Член 29 
Во членот Ј45 став 1 точката се заменува со запир-

ка и се додаваат зборовиве: "ако со овој закон поина-
ку не е определено". 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
"Ако барање од став 1 на овој член поднесува ба-

рател кој не е прогласен за наследник, органот за де-
национализација ќе го упати барателот да поднесе ба-
рање за прогласување на наследник до надлежниот 
суд." 

Досегашниот ст^в 2 станува став 3. 

Член 30 
Во членот 46 став 1 зборовите: "Министерството 

за финансии - Управата за имотно правни работи (ор-
ган за денационализација) (член 12)", се заменуваат со 
зборовите: "органот за денационализација". 

Во ставовите 2 и 3 зборовите: "Министерството за 
финансии - Упрћва1Та за имотно правни работи" се за-
менуваат со зборовите: "органот за денационализаци-
ја". 

Член 31 
Во членот 49 став 1 зборот "три" се заменува со 

зборот "пет", а во ставовите 2 и 3 зборот "пет" се за-
менува со зборот "седум". 

ЧленЧ32 
Во членот 51 став 1 точката се заменува со запир-

ка и се додаваат зборовите:"ако со овој закон поинаку 
не е определено", а во став 3 запирката по зборот "ба-
рателот" се брише и се додава сврзникот "и", а по збо-
рот "правобранител" се става точка и зборовите: "и 
корисникот на имотот" се бришат. 

Член 33 
Во членот 52 став 1 точка 5) пред зборот "начи-

нот" се додаваат зборовите "видот и". 
Во ставот 2 точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите;"како и на институцијата која го 
наплатува надоместот за користење на градежно зем-
јиште за утврдување обврска за плаќање на придоне-
сот". 

Член 34 
Во членот 53 став 2 се менува и гласи: 
"Кога барателиве наследници на денационализа-

ција, решението за денационализација гласи на насле-
дниците прогласени со правосилно решение за про-
гласување на наследници донесено согласно со одред-
бите на овој закон според наследничките делови утвр-
дени со решението" 

Ставовите 3,4,5 и 6 се бришат. 

Член 35 
Во членот 56 став 1 по зборот "сопственик" се ста-

ва запирка и се додаваат зборовите: "односно негов 
наследник". 
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Ставот 2 се менува и гласи: 
"Порамнувањето од став 1 на овој член го склучу-

ваат поранешниот сопственик, односно неговиот нас-
ледник и јавниот правобранител, а ако се враќа зем-
јоделско земјиште согласно со член 22 од овој закон, 
односно недвижност или друго средство согласно со 
член 28 од овој закон, во склучувањето на порамнува-
њето учествуваат и корисниците на земјиштето." 

Член 36 
Во членот 60 запирката и зборовите: "за прогласу-

вање на наследници од членот 53 став 4 на овој закон" 
се бришат. 

Член 37 
По членот 63 се додава нова глава "ГУ-а ПОСЕБ-

НИ ОДРЕДБИ", и четири нови члена 63-а, 63-6,63-в и 
63-г, кои гласат: 

"IV-a ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 63-а 
Предмет на денационализација се имотите на Ев-

реите од Македонија кои сввите имоти ги напуштиле 
со присилната депортација во фашистичките логори, 
а не го преживеале погромот и немаат наследници 
(член 5). 

Член 63-6 
Постапката за враќање на имотите, односно за 

плаќање н^ надомест за имотите од член 63-а органот 
за денационализација ја поведува по службена долж-
ност штом дојде до сознанија дека такви имоти посто-
еле. 

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 соп-
ственик, кој го преживеал или не го преживеал погро-
мот на Евреите од Македонија, кој наследник е држав-
јанин на Република Македонија, може да поднесе ба-
рање согласно со член 45 од овој закон, а постапката 
ќе продолжи -според одредбите од членовите 46 до 61 
на овој закон. 

Член 63-в 
Вратениот имот, односно дадениот надомест од 

член 63-а 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 
еднаков број претставници определени од Владата на 
Република Македонија и од Заедницата на Евреите од 
Република Македонија. 

Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 63-г 
Средствата од Фондот на член 63-в 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." 

Член 38 
На носителите на станарско право стекнато сог-

ласно со закон, односно право на користење на кои со-
гласно со член 22-в од овој закон им престанува тоа 
право, државата им доделува друг стан на користење, 
односно им го продава според условите утврдени со 
Законот за продажба на општествени станови ("Слу-
жбен весник на Република Македонија" број 36/90 и 
62/92). 

До доделувањето на друг стан на користење, од-
носно до неговата продажба, лицата од став 1 на овој 
член, продолжуваат да ги користат 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 39 
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 со-
гласност со одредбите на Законот за денационализа-
ција, според состојбата на имотот при поднесувањето 
на тужбата. 

Ако по влегувањето во сила на Законот за денаци-
онализација, било поднесено барање за враќање на 
имот или за плаќање на имот, кои имоти се предмет 
на денационализација, органот за денационализација 
ќе постапи по барањето според одредбите на Законот 
за денационализација. 

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 1-а став 1 точка 2) вонпарничната 
постапка ќе се заврши според одредбите на Законот 
за експропријација. 

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 11-а на овој закон. 

Во постапката од ставовите 1, 3 и 4 на овој член и 
во постапката од член 58 на овој закон не се плаќаат 
судски такси. 

Член 40 
Во членот 68 зборовите: "осум месеци" се замену-

ваат со зборовите: "еден месец". 

Член 41 
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 
на Република Македонија донесување на закон за из-
давање на обврзници (член 34 став 3). 

Член 42 
Се овластува Законодавно-правната комисија да 

утврди пречистен текст на Законот за денационализа-
ција. 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
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1839. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42 
/93 и 40/99), член 86, став 1 од Законот за минералните 
суровини ("Службен весник на Република Македони-
ја' бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.04.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 

И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОДА 
l.Ha Друштвото за производство, трговија и услу-

ги "Бобар Компани" Гаврило експорт-импорт - Д.О. 
О.Е.Л. од Скопје, се дава концесија за користење и за 
експлоатација на вода од извориштето во "Горна Бе-
лица"^. Белица, општина Самоков, со координати: 

Координата X Координата Y 
X 1= 4 614 800 Y 1=7 626 ООО 
X 2= 4 615 ООО Y 2= 7 626 150 

Површината на експлоатационото поле изнесува 
Р= 1 км . 

2.Концесијата се дава со времетраење од 20 (два-
есет) години. 

3.Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука изнесува 50.000,00 денари, за 
секој користен км2 годишно и ОД % од пресметаната 
вредност на продадената количина на вода. 

4.Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

5.Со договорот да се дефинираат условите за ко-
ристење и експлоатација на водата, контролата над 
изведувањето на работата, мерките на заштита на 
природните и другите вредности' и други услови, сог-
ласно со Законот. 

6.Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање на 
надоместокот ќе се определат во Договорот за конце-
сија. 

7.Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за 
стопанство. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-1602/2 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1840. 
Врз основа на член 24, од Законот за трговија 

(„Службен весник на Република Македонија" број 23/ 
95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република 
Македонија; на седницата одржана на 13.04.2000 годи-
на, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА МО-
ТОРНИТЕ БЕНЗИНИ И ДИЗЕЛ ГОРИВОТО ШТО 
ГО КОРИСТАТ КОНЗУЛАРНИТЕ И ДИПЛОМАТ-
СКИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИТЕ 

ДРЖАВИ 
1. Одлуката за определување на цената на мотор-

ните бензини и дизел горивото што го користат конзу-
ларните и дипломатските претставништва на странски-
те држави („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 29/95 , 67/%, 36/97 и 14/99) престанува да важи. 

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

Бр. 23-1755/1 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1841. 
Врз основа на член 90-а од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за телекомуникации (,,Слу-
жбен весник на Република Македонија" бр. 17/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 18.04.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРО. 
ЦЕНТОТ НА АКЦИИТЕ НА АД ЗА ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" 

НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТРАТЕШКИ 
ИНВЕСТИТОР 

1. Со оваа одлука се определува висината на про-
центот на акциите на АД „Македонски телекомуника-
ции" наменети за продажба на стратешки инвеститор, 
преку меѓународен тендер, да изнесува 51% од вкуп-
ниот капитал на акционерското друштво во државна 
сопственост. 

2. Врз основа на точка 1 од оваа одлука советникот 
на Владата на Република Македонија CIBS World Mar-
kets pic (CIBS) ќе публикува Објава за изразување на 
интерес за приватизација на АД „Македонски телеко-
муникации" во домашно и меѓународно јавно гласило 
(Financial Times). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се бјави во „Службен весник" на Репу-
блика Македонија. 

Бр. 23-1881/1 Претседател на Владата 
18 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1842. 

Врз основа на член 28, став 1, точка 2 и 3 од Зако-
нот за трговија („Службен весник на Република Ма-
кеоднија" број 23/95 , 30/95 и 43/95), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 13.04.2000 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. На претпријатијата и други правни и физички 

лица кои вршат промет на нафтени деривати, се за-
бранува да вршат промет на масло за горење екстра 
лесно (ЕЛ) на бензинските станици за временскиот пе-
риод од 15 април до 15 октомври 2000 година. 

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

Бр. 23-1697/1 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1843. 

Врз основа на член 6, од Спогодбата за трговија 
меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната 
Влада на Сојузна Република Југославија (,,Службен 
весник на Република Македонија" број 56/96), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
13.04.2000 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИТЕ ОГРАНИЧУ-
ВАЊА ВО ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ ЗА 
2000 ГОДИНА, СОГЛАСНО ^СПОГОДБАТА ЗА 
ТРГОВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
. ^ Член 1 

1. Во Одлуката за определување на квантитативни-
те ограничувања во извозот и увозот на стоки за 2000 
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година, согласно со Спогодбата за трговија меѓу Вла-
дата на Република Македонија и Сојузната Влада на 
Сојузна Република Југославија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 20/2000), во Прилог 2, што 
е составен дел на оваа одлука, се дополнува со три 
нови тарифни броеви: 1905 30 00 00, 1902 И 00 00 и 
1902 19 00 00, кои ќе се применуваат од 01 мај до 31 
октомври 2000 година. 

Дополнението на Прилогот 2 е составен дел на 
оваа одлука. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-1775/1 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Дополнение на Прилог 2 
Стоки по потекло од СР Југославија кои се на кван-

титативно ограничување при увозот од СР Југославија 
во Република Македонија за период од 01.05.2000 до 
31.10.2000 година 

Тарифен број 
или ознака 

Наименување Квантитативно 
ограничување за 

период 01.05-31-10.2000 
година во тони 

1905 30 00 00 Слатки бисквити, 
вафли и обланди 400 тони 

1902 11 00 00 

1902 19 00 00 

Тестенини со додаток 
на јајца 
Тестенини, други 100 тони 

1844. 
Врз основа на член 13 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање ("Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 4/9о, 28/97 и 18/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
28.03.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО 2000 ГОДИНА 

1. Во Буџетот на Република Македонија за 2000 го-
дина предвидени се средства за изработка на про-
сторни и урбанистички планови во износ од 85.000.000 
денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат зу 

2.1., Довршување на публикации и графичка пре-
зентација на Просторен план на Република Маке-
донија 5.000.000 денари 

2.2. Просторен план на национален парк Шар 
Планина 3.500.000 денари 

2.3. Елаборат за просторна организација на кори-
дори за инфраструктурата, според планските реше-
нија и одредоите на Про ^ 
Македонија 

Косгоониот план на Република 
4.000.000 денари 

2.4. Елаборат за просторна организација на по-
драчјето на извори, акумулации, рудници, археолошки 
локалитети, аеродроми, според решенијата и одред-
бите на Просторниот план на Република 
Македонија 3.500.000 денари 

на 
земји 

2.5. Елаборат за ошзеделување подрачја од интерес 
меѓугранична соработка со соседните 

3.000.000 денари 

2.7. Предлог ГУП Кавадарци и довршување на 
ГУП на градови кои се во тек на изработка (Велес, 
Струмица, Дебар, Охрид, Струга, 
Неготино и други) 10.000.000 денари 

2.8. Довршување на ГУП за новите седишта на оп-
штини кои се во тек на изработка 2.500.000 денари 

2.9 Изработка на урбанистичка документација за 
населени места во општините 
(46 населени места): 23.000.000 денари 

- Панчарево (Пехчево), 
- Крклино (Битола), 
- Суводол (Новаци) 

Г е р м а н (Бач), 
Маково (Старавина), 

- Долно Српци (Могила), 
- Богородица Негорци, Прдејци (Гевгелија), 
- Стојаково (Богданци), 
- Чајле (Гостивар), 
- Скудриње, Жировница, Јанче, Галичник (Росту-

ша), 
- Леуново, Никифорово (Маврови Анови), 
- Звегор, Треботогеиште (Делчево), 
- Жван (Сопотница), 
- Туин, Србице (Осломеј), 
- Грешница (Зајас), 
- Мождивњак (Крина Паланка), 
- Волино, Климештани (Мешеишта), 
- Курбиново (Ресен), 
- Градско Балдовци, Баница (Струмица), 
- Мокриево, Старо Коњарево (Ново Село), 
- Штука (Босилово), 
- Свидовица (Куклиш), 
- Борисово (Муртино), - Борисово (Муртино;, 
- Мороишта (Струга), 
- Палатица (Желино), 
- Горно Врановци. Мелница (Чашка), 
- Врасково (Штип), 
- Горни Балван (Карбинци), 
- Блаце (Чучер - Сандево), 
- Долно Количани, Горно Количани, Маркова Су-

шица (Студеничани), 
- Смесница, Страхојадица (Зелениково), 
- Доработка на УДНМ од Програмата од 1999 го-

дина и документации кои се во тек на изработка 

2.10. Изработка на урбанистички планови за гра-
нични премини (постојни и нови), ГУП за стопански 
комплекси и планови за одделни 
локалитети 9.000.000 денари 

- ГП Св. Наум - езерски 
- ГУП за туристички локалитет "Равна река", Пех-

чево 
- ГУП за локалитет Плачковица (Радовиш) и други 

2.11. Стручна ревизија на плановите 4.500.000 денари 

2.12. Процесна опрема, хардвер и софтвер во фун-
кција на остварување на програмата 6.000.000 денари 

2.13. Изработка за Одлуки кои ги заменуваат урба-
нистичките планови во населени места во општините, 
со графички прилози 
(за 65 селски населби): 2.000.000 денари 

- Јагол, Поповјани, Жубрино, Шутово (Осломеј) 
- Мамутчево, Превалец, Раштани, Сојаклари (Ве-

лес) 
- Длабочица, Т лминци, Дурачка Река, Кошари, 

Трново, Огут (Крива Паланка) 
- Бурилчево (Облешево), -byp 
- Ива вањевци, Беранци (Могила) 

2.6. Предлог - Генерален урбанистички план на 
град Скопје 5.000.000 денари 

- Балин Дол ^Гостивар) 
- Велебрдо (Ростуша) 
- Врбен, Дуф (Маврови Анови) 
- Долпенцид Сопотница) 
- Долна и Горна Бошава (Конопиште) 
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- Дебриште, Крушевица (Росоман) 
- Брждани (Другово) 
- мулитинце, Одрево, Отошница (Ранковце) 
- Брзак, Сопот (Куманово) 
- Курија (Неготино) 
- Бистренци, Чифлик (Демир Капија) 
- Велестово (Охрид) 
- Врбјани, Лешани (Белчишта) 
- Бучиште, Пишица, Плешанци (Пробиштип) 
- Ратавица, Турско Рудари,. Трипатанци (Злетово) 
- Сулдурци, Папавница (Радовиш) 
- Белотино, Попчево, Рич (Струмица) 
- Мокрино (Ново Село) 
- Радичево (Василево) 
Татомир, Шопско Рударе (Кратово) 
Брест, Криви Дол, Љуботен (Штип) 
Козјак, Црвулево (Карбинци) 
Довршување на Одлуки за изградба во населени 

места со графички прилози. 

2.14. Изработка на публикации од делокруг на 
работа на Секторот за планирање на просторот 
(стандарди и нормативи за планирање и проектирање, 
Хабитат) и за активности на Регионален центар за 
просторно планирање, за одржување стручни семина-
ри и сл. 4.000.000 денари 

ВКУПНО: 85.000.000 денари 

3. Обезбедувањето на соодветните геодетски под-
логи за изработка на плановите, согласно оваа про-
грама, е обврска на Јавното претпријатие за простор-
ни и урбанистички планови, Скопје. 

4. За начинот и динамиката на спроведување на 
оваа програма ќе се грижи Министерството за урба-
низам и градежништво, кои во рамките на предвиде-
ните средства може да врши соодветни поместувања 
на планираните износи. 

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

Бр. 23-1285/1 Претседател на Владата 
28 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1845. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање 
и тргување со хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија^' бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата, одржана на 03.04.2000 
година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Акционерското друштво за производство, 
откуп, ферментација и промет на тутун "Дајмои МД" 
АД Кавадарци се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност - втора емисија на ак-
ции во вредност од 40Ѕ.000 германски марки или во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна 
Банка на Република Македонија на ден 03.04.2000 го-
дина во износ од 12.659.856,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 01-38/1 Претседател на Комисијата, 
5 април 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Уредбата за условите под 
кои граѓаните се должни да даваат возила и добиток 
за потребите на Армијата на Република Македонија и 
за спроведување на хуманитарните активности и зада-
чи во воена состојба и надоместок за нивно користење 
објавена во („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 20/2000), е направена техничка греш-
ка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃА-
НИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ДАВААТ ВОЗИЛА И ДО-
БИТОК ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ХУМАНИТАРНИТЕ АКТИВНОСТИ И ЗА-
ДАЧИ ВО ВОЕНА СОСТОЈБА И НАДОМЕСТОК 

ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ 
Во точка 5 од Тарифата за надоместок за користе-

ње на возила и добиток што се земени од граѓаните за 
потребите на Армијата и за спроведување на хумани-
тарни активности и задани во воена состојба алинеите 
9, 10, 11 и 12 треба да се бришат. 

Бр. 23-1030/2 Од Владата на ' 
17 април 2000 година Република Македонија 

Скопје 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во̂  текстот на Одлуката за надоместокот 
за користење на возила и добиток земени од граѓани-
те, трговските друштва, јавните претпријатија, устано-
вите и службите за потребите на одбраната во мир 
објавена во („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 20/2000), е направена техничка греш-
ка, поради што се дава 

, И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ВОЗИЛА И ДОБИТОК ЗЕМЕНИ ОД 
ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДБРАНАТА ВО МИР 
Во точка 2, точка 5, алинеите 9, 10, 11 и 12 треба 

да се бришат. 

Бр. 23-1033/2 Од Владата на 
17 април 2000 година Република Македонија 

Скопје 

Огласен дел 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П Трег бр 807/2000, на регистарска влошка бр. 1-1915-
0-0-0, ја заниша во трговскиот регистар промената на 
лице овластено за застапување на Прехранбената ин-
дустрија ''Благој Ѓорев" АД, Велес, ул "Алексо Дем-
ниевски" бр 18 

Се брише досегашното лице овластено за застапува-
ње Мирсинов Зоран - извршен, генерален ,директор 
без ограничувал,е, а се занишува Горанчо Лазов - лице 
овластено за застапување - извршен директор без 
ограничување како во внатрешниот, така и во надво-
решно трговскиот промет 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (15706) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12384/99, на регистарска влошка бр. 
020230657-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основање на друштвото за производство трговија и 
услуги „БАШ ПЕЛИВАН" Мусли ДООЕЛ експорт-им-
порт Студеничани с. Студеничани - Студеничани. 

Основање на ДООЕЛ Фирма: Друштво за производ-
ство трговија и услуги „БАШ ПЕЛИВАН" Мусли ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Студеничани седиште: с. Студе-
ничани - Студеничани. Основан: Мусли Љатиф од с. 
Студеничани л.к. бр. 1492964, мат. бр. 0901977450087. 
Друштвото се основа на неопределено време. Предмет 
на работење: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 51.21,51.22, 
51.23,51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42Ј 
1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.256, 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 , 52.62, 60.24, 65.12/3. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки. 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 правниот промет со 
трети лица, друштвото одговара со сите свои средства. 
За управител со неограничени овластувања, односно 
лице овластено за застапување на друштвото во 
вршење работи на надворешно-трговскиот промет со 
неограничено овластување, се именува Мусли Љатиф 
од с. Студеничани. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12384/ 
99. (4215) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11294/99, на регистарска влошка бр. 
020230667-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на друштвото за производство транспорт и 
трговија „ХИРДА - 2000" Зујди ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. „Душко Поповиќ" бр. 16-1/2. 

Основање на ДООЕЛ Фирма: Друштво за производ-
ство транспорт и трговија „ХИРДА - 2000" Зујди ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје. Седиште: ул. „Душко Попо-
виќ" бр. 16-1/2. 

Основач: Зујди Хирда од Скопје, ул. „Душко Попо-
виќ" бр. 16-1/2, л ,к. бр. 1268391, мат. бр. 2210978450077. 

Друштвото се основа на неопределено време. Пред-
мет на работење: 15.32, 15.51, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
50.10, 50.2(3750.30, 50.30/1, 50.30/2, 50,30/3, 51.11, 51.17, 
51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.343, 51.36, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/?, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 55.30, 55.30/1, 55.48, 55.30/2, 60.24, 65.12/3. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен превоз на стоки. Во правниот промет со 
трети лица друштвото настапува во своб име и за своја 
сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. Управител 
со неограничени овластуваа, односно лице овластено 
за застапување во вршење работи на надворешно-
трговскиот промет со неограничени овластување, се 
именува Зујди Хирда. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11294/ 
99. (4216) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, ,со решението 
Трег. бр. 15490/99, на регистарска влошка бр. 
020232767-8-11-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за услуги „КУКОМ" Ивајло 
ДООЕЛ Градски ѕид блок 12 локал 5 - Скопје. 

Единствен содружник е Ивајло Палмов. 

Управител на друштвото е Лидија Цветкова. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 30.01, 30.02, 51.18, 
51.19, 51.64, 55.30/1, 55.30/2, 52.47, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 
92.12, 92.11, 92.31, 92.34, 93.05, посредување и застапу-
вање во областа на прометот со стоки и услуги, реек-
спорт. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15490/ 
99. (4224) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13576/99, на регистарска влошка бр. 
020205%?-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишување на ТП Таксист „ВИРА" ТП Јуриј Машан 
Ресник улица „Благоја Стефковски" број 68/1-14 
Скопје ̂  

Основач: Јуриј Ресник од Скопје, со стан на улица 
„Благоја Стефковски" број 68/1-14, со број на лична 
карта - 998288 - издадена од ГУВР - Скопје, со МБ -
2512959450011. 

Дејност - 60.22 - Такси превоз. 
Управител на Трговец Поединецот - Јуриј Ресник, 

од Скопје. Управителот го застапува трговец поедине-
цот во внатрешното трговско работење со неограни-
чени овластувања. 

Трговец поединец во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. За превземените 
обврски во правниот промет со трети лица Трговец 
поединецот одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13576/ 
99. (4218) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 
2777/99, на регистарска влошка бр. 030066777-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштвото за трговија, услуги и произ-
водство „АЛЕКСАНДРА - 91" ДООЕЛ Штин, ул. 
„Ратко Јовановиќ" бр. 29 Штик. 

Единствен содружник е Ванче Начков, ул. „Ратко 
Јовановиќ" бр. 29, Штип. 

Влог 5.000 ДЕМ или 155.000,00 денари обртни сред-
ства. 

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

Ванче Начков, управител со неограничени овласту-
в а а . 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 50.10, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.4201, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.44/1, 51.44/2, 51.44/3, 
51.44/4, 51.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
650.23, 60.24, 74.12, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, консигнација, претставување и заста-
пување во меѓународниот промет. 

Од Основниот суд во Штин, Трег.бр. 2777/99. (4137) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 
2771/99, на регистарска влошка бр. 030066717-3-03-000, 
ја запинш во трговскиот регистар трансформацијата на 
претпријатието и усогласување со ЗТД на Друштвото 
за земјоделство, сточарство, производство и трговија 
„МЛЕЧНА" ДОО увоз-извоз Пехчево, ул. „Маршал 
Тито" бр. 1. 
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Откупен капитал 66.780 ДЕМ (2.070.200,00 денари). 
Влог на ФЛИО: 11.785 ДЕМ (363.300,00 денари). 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.1103, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 091.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/1, 
01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.15, 
15.8101, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.22, 55.11, 55.12, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара во 
сите свои средства. 

Управител е Миловски Илија, без ограничување. 
Од Основниот суд во Штик, Трег.ер. 2771/99. (4138) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1470/99, на регистарска влошка бр. 030053717-8-06-000, 
го заниша во трговскиот регистар усогласувањето и 
претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друш-
твото за транспорт и трговија „ЈУРТО-ТРАНС" ДО-
ОЕЛ увоз-извоз, ул. „Киро Минанов" бр. 27/2, Стру-
мица. 

Претпријатието за транспорт и трговија „ЈУРТО-
ТРАНС" врши усогласување и претворање во ДООЕЛ 
ЗТД. Друштвото ќе работи под фирмата: Друштвото за 
транспорт и трговија „ЈУРТО-ТРАНС" ДООЕЛ увоз-
извоз, Струмица. 

Содружник е: Горица Пелтековска од Струмица, ул. 
„Киро Минанов" бр. 27/2, за обврските на ДООЕЛ не 
одговара. 

Дејности: 02.01, 20.02, 50.10, 52.24, 52.21, 52.12, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 54.46, 
52.47 , 52.48, 51.51, 52.22, 52.23 , 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, 51.55, 51.35, 51.70, 50.30/1, 60.40/1, 51.51, 
51.57 , 60.24, 60.21, 60.23, 74.84, 36.11, 36,12 , 36.14, 
36.15, 15.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, посреду-
вање, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, со неограничени 
овластувања. За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сиот свој 
имот. 

Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет е Илија Руменовски од Берово, со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 1470. (4139) 

Основниот суд во Штеп, со решението" Трег. бр. 
1419/99, на регистарска влошка бр. 030053207-1-01-000, 
го заниша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Претпријатието за трговија на големо и 
мало увоз-извоз „АГРОМА" Виница, Г.О., ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 4/12. 

Дејности: 60.21, 60.23 , 60.24 , 63.21, 71.10 , 71.21 
60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 
52.12, 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, 55.40, 
55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 
70.20 , 74.84 , 26.61, 26.62, 26.63, 26.64 , 26.65 , 26.66, 
45.31, 43.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-' 

средување и ,застапување во прометот на стоки и 
услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународен превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај, меѓународен превоз на патници во друм-
скиот сообраќај, реекспорт, малограничен промет со: 
СР Југославија, Р Бугарија и Р Грција. 

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

Секој содружник одговара на доверителите непо-
средно со целиот свој имот и неограничено солидарно 
со другиот содружник. 

Марица Спасевска - законски застаиник со неогра-
ничени овластувања. 

Содружници: Марина Спасевска и Ордан Спасевски, 
двајцата од Виница. 

Од Основниот суд во Штил, Трег. бр. 1419. (4140) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2608/99, на регистарска влошка бр. 030033167-4-12-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со 
ЗТД Градежното трговско друштво „БЕТОН" Радовиш 
А.Д., ул. „Маршал Тито" бр. 79, Радовиш. 

Акционерското друштво е усогласено со Законот за 
трговските друштва врз основа на Статутот бр. 02-639/ 
2-1 од 11.12.1998 год. и обезбедена е основната глав-
нина во висина од законскиот минимум. Извршена е 
промена на фирмата Градежно претпријатие „БЕТОН 
РАДОВИШ" АД - Радовиш, Д.О. и називот на новата 
фирма гласи: Градежно трговско друштво „БЕТОН 
РАДОВИШ" а.д. Радовиш. 

Дејности: 45.1, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2,' 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.435, 45.50, 50.20, 
51.70, 52.40, 52.74, 55.30, 60.23, 60.24, 63.1, 63.11, 63.12, 
70.1, 70.11, 70.12 , 70.20, 71.3, 71.32 , 71.34, 74.2, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.7, 74.70, 74.84, 20.3, 20,30, 
20.51, 14.1, 14.11, 14.2, 14.21, 26.6, 26.63, 26.64, 26,66, 
изведување на инвестициони работи во странство, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет, застапување и посредување во надво-
решно трговскиот промет на стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународен превоз на стоки и патници, продажба на 
стоки и консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Костадинов Душко - претседа-
тел на Управниот одбор - Генерален директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2608. (4141) 

Основниот суд во Штеп, со решението Трег. бр. 
1471/99, на регистарска влошка бр. 030053727-3-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворање и усогла-
сување на прет. на Друштвото за трговија и угостител-
ство 1рам ДОО увоз-извоз Радовиш ул. „М. Тито" 53. 

Трговското, угостителска претпријатие за „Драма" 
П. О. експорт-импорт Радовиш врши усогласување и 
претворање во ДОО согласно ЗТД. Друштвото ќе ра-
боти под фирма: Друштво за трговија и угостителство 
Драма ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш. Скратениот назив 
ќе биде: ДОО Драма увоз-извоз Радовиш. Содружници 
се: Иле Банов од Радовиш, ул. „М. Тито" 53 и Ангел 
Банов од Радовиш ул. „М. Тито" 53, за обврските на 
ДОО не одговараат. Дејности: 50.10 50.30/1, 50.40/1, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 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, 51.5, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.54, 51.65, 51.66, 
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51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.12, 52.25, 
52.26,52.27,52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.44/ 
1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63,55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.24, 74.84. 

Надворешна TproBiqa со неограничени овластувања. 
За обврските одговара со сиот свој имот. Управител и 
застапник во надворешнотрговскиот промет е Иле Ба-
нов од Радовиш, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 1471/99. (4142) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1320/99, на регистарска влошка бр. 030052217-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД 
и претварање во ДООЕЛ на Друштвото за трговија и 
услуги „ИМПЕРИАЛ" ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 
ул. „Панче Пешев" бр. 40. 

Се усогласува со законот за трговските друштва и се 
претворува претпријатието во ДООЕЛ. 

' Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.22, 
01.24, 01.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21,51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 5142/1, 51.43, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44 , 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 55.47, 60.22, 60.23, 
60.24. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема 
трети лица одговара со вкупниот свој имот. Управител 
со неограничено овластување на друштвото е лицето 
Едровски Васко со лк. бр. 202231 и ЕМБГ 18069640009 
издадена од УВР Струмица - застапник на друштвото 
со неограничени овластувања, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-

хранбени производи, малограничен промет со Р. Буга-
рија и Р. Грција, посредување, застапување на странски 
фирми. 

Единствен содружник: Едровски Васко од Стру- , 
мица. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 1320/99. (4143) 

Основниот суд во Штин, со решението Трег. бр. 448/ 
99, на регистарска влошка бр. 030043497-8-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар претворање и усогласу-
вање со ЗТД на Друштвото за производство и трговија 
на големо и мало „АСТЕКС" ДООЕЛ увоз-извоз, Ко-
чани, ул. „Пере Тошев" бр. 2. 

Дејноста: 17.5, 17.54, 18.2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
51.4, 51.41, 51.42, 51.1, 51.11, 51.12, 52.4, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.6, 52.62, 52.63. 

Во надворешно трговскиот промет: 51.4, 51.41, 
51.42. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Сашко Ангелов - Управител 
без ограничување. 

Единствен содружник Сашко Ангелов од Кочани / 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден превоз на стоки и патници, меѓународиа шпедиција. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 448/99. (4144) 

Основниот суд во Штин, со решението Трег. 1367/99, 
на регистарска влошка бр. 030052687-8-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар претворање и усогласу-
вање. 

Друштво за производство, услуги и трговија „ЕГЕЈ" 
ДООЕЛ ул. „Иљо Шопов" бр. 18 Струмица 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
51.23 , 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.61, 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, 52.45, 52.46, 52.50, 
52.63 , 52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 51.42/1, 51.42/2. 

надворешна трговија со прехранбени производи 
надворешна трговија со непрехранбени производи 
малограничен промет со Р. Бугарија, Р. Грција и др. 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки и пат-

ници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

пува во свое име и за своја сметка без ограничување. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Основачот не одговара. 
Стојанов Александар управител - застапник во 

вршење на надворешно трговскиот промет без ограни-
чување МБ. 1012960460024. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Стоја-
нова Јелисавета од Струмица ул. „Жртви на фашизмот" 
бр. 5-2/3 со лк. бр. 206147 и МБ. 1401937465023 УВР -
Струмица. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 1367/99. (4145) 

Основниот суд во Штин, со решението Трег. 609/99, 
на регистарска влошка бр. 030045107-8-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар претворање и усогласу-
вање со ЗТД. 

Друштво за трговија и производство „ИРИКОМ 
КОМПАНИ" ДООЕЛ Штип. 

Единствен содружник: Ирина Зарински л.к. 106401, 
м.бр. 2701974495002 УВР Штин, ул. „Глигор Прличев" 
бр. 25 Штин. 

Ирина Зарински - управител со неограничени овла-
стувања. 

Неогранинени овластуваа, целосна одговорност. 
Влог: 20,00 денари обртни средства се зголемува за 

10.610 ДЕМ или 328.600,00 денари основни средства. 
Дејности: 52.11, 52.24,. 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 

52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.53, 51.70, 51.35, 55.30, 55.40, 55.51, 
55.52. 

- надворешна трговија со прехранбени производи, 
- надворешна трговија со непрехранбени производи, 
- меѓународен транспорт на стоки и патници во 

друмскиот сообраќај, 
- меѓународна шпедиција. 
Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 609/99. (4146) 

Основниот суд во Штин, со решението Трег. 1605/99, 
на регистарска влошка бр. 030055067-1-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар претварање и усогласу-
вање. 

Друштво за производство и трговија „ДАР-МАР" 
увоз-извоз јтд Стојанчо Стојанов и др. Чешиново 

Договорни странки на друштвото се: Стојанчо Сто-
јанов од Чешиново и Јулијана Стојанова од Чешиново. 
Основачки влог на друштвото е 200,00 денари, по 
100,00 денари секој основач на друштвото. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 
23.01, 01.24, 01.25, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 24.16, 24.17, 50.10, 50.30/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.41/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 01.30, 01.11/4, 01.12, 01.12/ 
1, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 
71.10, Надворешна трговија со прехранбени производи, 
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надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнаци-
они складови, малограничен промет со Р. Бугарија, 
Грција, Албанија и Југославија, 01.30, 01.11/4, 01.12 и 
01.12/1. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за' своја сметка со неограничени 
овластувања. Содружниците одговараат солидарно со 
сиот' свој имот. Застапник на друштвото е Стојанчо 
Стојанов од Чешиново, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр: 1605/99. (4147) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. 787/99, 
на регистарска влошка бр. 030046887-8-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар претвораа и усогласу-
вање со ЗТД. 

Друштво за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало увоз извоз „ЛИМПРОМ". ДООЕЛ увоз 
извоз ул. „11-Октомври" бр. 32 - Делчево 

Претворање на претпријатие во приватна сопстве-
ност за производство промет и услуги, извоз-увоз 
„ЛИМПРОМ" п.о., во Друштво за производство, 
услуги и трговија на гсушмо и мало „ЛИПРОМ" ДО-
ОЕЛ увоз извоз улг^,Д! Октомври" бр. 32 - Делчево. 

Управител на дооел е Јорданчо Цонев од Делчево. 
Дејност: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 05.01, 05.02, 

15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.98, 17.40, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 
20.40, 25.22, 25.24, 26.52, 26.66, 28.11, 28.22, 28.30, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.74, 28.30, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.74, 36.11, 36.12, 37.10, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.26 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44 , 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 55.40, 60.22, 
60.23 , 60.24 , 63.30, 65.12, 70.12, 70.20, 71.10 , 71.33, 
74.12, 74.40, 74.81, 92.33, 93,01, 93.02, - Надворешна 
трговија со прехранбени производи; - Надворешна 
трговија со непрехранбени производи; - Малограничен 
промет со соседните држави; - Меѓународен транспорт 
на стоки и патници; - Привремен извоз односно увоз на 
опрема под закуп - лизинг; - Услуги што се во врска со 
меѓународниот транспорт, како; меѓународна шпеди-
ција, складирање, агенциски услуги во транспортот; -
Реекспорт. 

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

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

Управителот на ДООЕЛ е застапник во надворешно 
трговскиот промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 787/99, (4148) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1426/99, на регистарска влошка бр. 030053277-8-01-б00, 
го запиша во трговскиот регистар усогласување и пре-
творање на Друштвото за трговија Ставре ДООЕЛ ул. 
„Партизанска" бр. 15, Струмица. 

Единствен содружник Ставрев Ацо од Струмица со 
основачки влог од 179.800,00 ден. или 5.84)0 ДЕМ, не 
одговара. " 

Дејности: 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.12 , 52.25 , 52.41, 52.42, 52.43 , 52.45 , 52.46, 52.44/1; 
52.48 , 52.47 , 52.26, 51.21, 51.34 , 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51:70, 51.35 , 51.57, 
74.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 74.13, 74.14, 74.84., надво-

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

Кире Ставрев, управител без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 1426/99. (4149) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1541/99,Уна регистарска влошка бр. 030054427-3-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворање и усогла-
сување на Друштвото за превоз, производство, трговија 
и услуги „КОТРАДО" ДОО ул. „Плачковички одред" 
бр. 5, Штип. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.21, 01.22/1, 01.23, 01.25 , 01.24, 15,11, 15.81, 15.93, 
15.%, 15,98/1, 15.98/2, 18,21, 18.22, 45.41, 45,42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.20, 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, 51.4201, 51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57 , 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.72/2, 52.74, 55-40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.12, 74.84., надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување и 
посредување во надворешно-трговскиот промет, про-
дажба на стоки во консигнациони складишта, реек-
спорт, застапување^ странски правни и.физички лица, 
комисиона продажба. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот промет е Трајче Џамбазовски, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1541/99. (4150) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1239/99, на регистарска влошка бр. 030051407-1-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворање и усогла-.. 
сување на Друштвото за производство, транспорт, 
услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Кариби 
Јованов Васе и др. ЈТД ул. „Маршал Тито" бр. 45, 
Радовиш. ' 

Содружници: Јованов Васе и Јованова Роза од Радо-
виш. 

Дејности: 01.24, 05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 
15.51, 15.52, 15.11, 15.13, 15,31, 15,32, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, -
17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 
20.10/1, 20.20, 20,30, 26.12, 28.40, 28.51, 28.52, 36,50, 
36.51, 36.63, 36.63, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.41, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.4201, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.41, 
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, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 67.12, 74.70, 74,40, 63.30, 
63.40, 70,31, 71,10, 71,21, 92,33, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05., надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, превоз на стоки и патници во меѓународниот 
транспорт, меѓународна шпедиција и складирање на 
стоки, агенциски услуги во транспортот, застапување 
на страна фирма, реекспорт, продажба на стоки на кон-
сигнациони складишта. 
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Со неограничени овластувања, со сиот свој иуот 
Јованов Васе управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 1239/99. (4151) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
3169/99, на регистарска влошка бр. 030038877-3-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар претварање и усогла-
сување на Друштвото за транспорт и трговија „АВТО-
КОМЕРЦ ЛКВ" Јане и Горан ДОО Кочани ул. „Па-
влина Велјанов" бр. 11. 

Основачи: Георгиев Јане Кочани и Георгиев Горан 
Кочани. Дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.33,51.34, 51.235, 51ГЗ6, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21,60.22, 60.23,60.24. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет со соседните земји, меѓународна 
шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот патен 
сообраќај, превоз на патници во меѓународниот патен 
сообраќај, застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги. 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 трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 

Управител на друштвото е Георгиев Јане со неогра-
ничени овластувања во застапувањето во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 3169/99. (4152) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1568/99, на регистарска влошка бр. 030054697-1-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворање и усогла-
сување на Друштвото за производство, промет и услуги 
„ВАСТРАНС" ЈТД, увоз-изв93, Васевски Трајан и др. 
ул. „Пиринска" бр. 14 Делчево. 

Друштвото е усогласено со договор бр. 01/99 од 23. 
06. 99 а основачи се Васевски Трајан и Васевска Сла-
вица од Делчево. 

Дејности: 01.11,01.24, 15.51, 15.81, 15.85, 15.86, 
15.89, 15.98, 17.40/1, 17.54, 17.71, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 25.12, 26.12, 26.52, 26.61, 36.63, 45.21, 45.45, 
50.10, 50,20, 50.30, 50.30/2, 50,50, 51.23, 51.24, 51.41, 
51.47 , 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, 52.46, 52.47, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.30, 55.30/1, 5^.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.23, 74.12, 74.81, 74.84, 
92.33, 92.34, 93.05. 

Услуги во меѓународниот транспорт, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и реек-
спорт. Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка а за сторените 
обврски содружниците одговараат лично и неограни-
чено солидарно со сиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 1568/99. (4153) 

Основниот суд во Штин, со решението Трег. бр. 953/ 
99, на регистарска влошка бр. 0З0048547-8-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на 
претпријатие во приватна сопственост за трговија на 
мало и големо „ЕВРО-КОМЕРЦ" П.О. - Штип ул. „2-
ри Август" бр. 6 Штип. 

Претпријатие во приватна сопственост за трговија 
на мало и големо „ЕВРО-КОМЕРЦ" П. О. - Штип, ул. 

„2-ри Август" бр. 6 Штин, врши преобразба согласно 
Законот за Трговските друштва со Изјава, донесен на 
14. 05. 1999 година и именува органи на управување. 

Содружник во Друштвото е: Стојанка Демјанска од 
Штип, ул. „Личка" бр. 7 Рег. бр. на л.к. 74739 и МБ. 
0706928495000 УВР Штип. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 02.01, 
17,30,17.40,17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 
17,54/2, 17,60, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 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, 
51.55, 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, 52.62, 52.63, 63.40, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Р. Бугарија. 

Неограничени овластувања. Потполна одговорност. 
Лица овластени за застапување: Стојанка Демјанска 

- Управител, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 953/99. (4154) 

Основниот суд во Штин, со решението Трег. бр. 578/ 
99, на регистарска влошка бр. 030044797-8-09-000, го 
запиша во трговскиот регистар претварање и усогласу-
вање со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „МОНТАЖА" Токи ДООЕЛ Кочани со се-
диште на ул. „Маршал Тито" 3/30 Кочани. 

Основач на друштвото е лицето Гроздан Милковски 
од Кочани со стан на ул. „Маршал Тито" 3/30 Кочани, 
со лк. 99350 и мб. 0905953424021 издадена од страна на 
УВР Кочани, кој е и управител на друштвото. Дејноста 
на друштвото е следната: 15.31, 15.32, 15.33, 15.93, 
15.94, 15.%, 15.97,15.98/2, 16.00, 16.00/2, 25.22, 26.13/1, 
45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.23, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 72.10, 72.20, 72.30 и 
надворешна трговија со прехранбени производи. Во 
правниот промет со трети лица друштвото истапува во 
свое име и за своја сметка неограничено. За обврските 
спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот неограничено. Управител на друштвото е Гроздан 
Милковски со неограничени овластувања во застапува-
њето. 

Од Основниот суд во Штин, Трег. бр. 578/99. (4155) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 2601/ 
99, на регистарска влошка бр. 030033097-1-03-000, го 
запиша во трговскиот регистар претварање и усогласу-
вање на Друштвото за производство, промет и услуги 
„ТАКЕ-ПРОМ" јтд, Ѓорѓиева Соња и др. увоз-извоз 
М.Каменица Македонска 23. 

Содружници Соња Ѓорѓиева од М.Каменица и 
Страшо Ѓорѓиев од М.Каменица. 

01.11, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.81, 15.86, 
15.98, 17.40/1, 17.54, 17.71, 20.10/1, 20.40, 26.52, 26.61, 
27.34, 28.51, 36.50, 36.63, 45.21, 45.41, 45.45 , 50.10, 
50,30, 50.30/2, 50.50, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.37, 
51.41, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.62, 2.63, 52.72, 55.30/1, 55.ЗО/2, 55.40, 
60.21, 560.22, 60,23, 60.24, 65.23, 74.12, 74.81, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.72, 93.05., услуги во меѓународниот 
транспорт^маџограничен промет, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и реекспорт. Во 
правниот промет со трети лица Друштвото истапува во 
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свое име и за своја сметка а за сторените обврски одго-
вараат содружниците лично и неограничено солидарно 
со целиот свој имот. Законски застапник е Соња Ѓорѓи-
ева со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 2601/99. (4156) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14818/99, на регистарска влошка бр. 
02024150?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на друштвото за производство, трговија и 
услуги „ПЕРЛА" Сузана експорт-импорт ДООЕЛ ул. 
„ЈНА" бр. 30-6 Куманово. 

Се врши основање на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ПЕРЛА" Сузана експорт-импорт 
ДООЕЛ. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 2.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 50,10, 50,20, 50,30, 
50.30/1, 50,30/2, 50.30/3, 50,40/1, 50,40/2, 50,40/3, 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, 51Е.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, 5.54, 
51.55,51.56,51.57, 51.61, 51.62,51.63,51.64,51.665,51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1/55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2,с 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.84, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, застапување на странски правни и физички 
лица, малограничен промет со Грција, Албанија, Буга-
рија и Србија, соработка со странски кооперанти и про-
изводители, продажба на Странска стока на констигиа-
циони складишта, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден превоз на стоки и патници. 

Управител: Сузана Белковска од Куманово. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Единствен содружник на друштвото е Сузана Бел-
ковска од Куманово со стан на ул. ,ДНА" бр. ЗО-б. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14818/ 
99. (4219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12706/99, на регистарска влошка бр. 
020229697-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
основање на трговско друштво ДООЕЛ Друштво за 
промет и услуги „ДА-РА" Спасе ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје ул. „Коле Неделковски" бр. 36. 

Дејности: 25.22,25.24, 50.30,50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.22, 51.31, 52.33, 51.34, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.46, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 
52.26, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.47, 52.62, 55.30, 55.30/2, 65.12/3, 93.02, 93.04. 

Надворешна трговија на големо со непрехранбени 
производи, надворешна трговија на големо со прехран-
бени производи. 

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

Управител на друштвото е Петар Китанчев од 
Скопје кој ќе застапува Друштвото во внатрешно и 
надворешно трговското работење. 

Бр. 31 - Стр. 1849 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12706/ 
99. (4217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.ер. 2969/99, на регистарска влошка бр. 02013196?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Драгстор „РАМЧЕ" ТП Рамадан Јахија Фазлија, 
Градски трговски центар подрум 1 Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.25, 52.33, 52.47. 
Управител е Рамадан Фазлија од Скопје, ул. „92" бр. 

69. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име ,и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целокупниот 
свој имот. : 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 2969/ 
99. (4225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8508/99, на регистарска влошка бр. 020199627-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговецот поединец ТП Авто такси „ПАИВА" Ване 
Васил Панџаров ул. „Михаил Чаков" 9/4-16 - Скопје. 

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За сторените обврски одговара со целиот свој имот. 
Управител и основач е Ване Панџаров без ограничу-

вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8508/ 

99. (4221) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9180/99, на регистарска влошка бр. 020177117-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговецот поединец ТП Авто такси „ЗОМАР" Дра-
ган Благородна Милошевски ул. „Роза Луксембург" 16 
- Скопје. 

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За сторените обврски одговара со целиот свој имот. 
Управител е Драган Милошевски без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9180/ 

99. (4220) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег.бр. 6993/99, на регистарска влошка бр. 020223417-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, промет и услуги „ФА-
ВОРИТ 99" Александар ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. 
„Шидска" бр. 24 локал 13. 

Дејности:" 01.11, 01.11/4, 01.1212, 01.13/2, 01.21, 
01.22/1, 01.24, 15.11, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.41, 17.71, 18.21, 
18.22, 18.23, 20.10/1, 20.40, 20.51, 21.25, 25.22, 25.24, 
28.63, 36.14, 36.22, 36.50, 36.61, 45.45 , 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 
51.38, 51.39, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.57, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63 , 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 60.22, 63.30, 65.12/3, 
74.12,93.02, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, комисиона продажба, продажба на странски 
стоки на консигнација, застапување и посредување во 
надворешно трговскиот промет, реекспорт, малограни-
чен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, превоз 
на патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај. 

Киро Зафиров, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 6993/ 

99. (4229) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1577/99, на регистарска влошка бр. 020156237-
6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на седиште на Трговец поединец продавница за мешо-
вита стока „РУБИН" Славољуб Јован Емел ТП Скопје, 
ул. „Ѓорѓи Поп Христов", бр. 2/1. 

Седиштето на тетовецот поединец се менува и 
гласи: Скопје, ул. „Горѓи Поп Христов" бр. 4/6. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1577/99. (4172) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1515/99, на регистарска влошка бр. 020125357-
8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител Лна Друштвото за трговија и услуги 
„АКВА 95" Др^аги ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. 
„Московска" бр. 16 Скопје. 

Се брише Драги Попов, се запишува Анета Попова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1515/99. (4174) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 911/99, на регистарска влошка бр. 1-16468-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач и лице на Претпријатието за сообраќај, 
внатрешен и надворешен промет „ВИЦЕ КОМЕРЦ" 
Ц.О. Скопје ул. „Васил Ѓорѓов" бр. 32/1-57 Скопје. 

Новата улица на претпријатието е ул. „Васил Ѓор-
гов" бр. 32/1-57, Скопје. 

Истапува: Благоја Симеоновски од Скопје на 
30.12.1991 год. 

Пристапува Видан Коцев од Скопје на 06.09.1999 
год. 

Се брише Благоја Симеоновски - во својство на ди-
ректор неограничени овластувања. 

Се запишува Видан Коцев, директор со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 911/ 
99. (4175) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1454/99, на регистарска влошка бр. 020122217-
8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на „ВИМПИ" ДООЕЛ - Виолета, Друш-
тво за трговија, угостителство и туризам експорт-им-
порт Скопје, ул. „Сава Михајлов" бр. 4/2-6. 

Се брише досегашниот управител Елвира Илиева а 
се запишува Петар Илиев новиот управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1454/99. - (4176) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1442/99, на регистарска влошка бр. 
020011877-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Друштво за проекти-
рање, планирање, промет и производство „ПРО ПЛАН 
СТУДИО" Михајло ДООЕЛ ул. „Петар Поп Арсов" 
бр. 19/1-6 - Скопје. 

Дејности: 22.25 , 29.56, 30.01, 30.02, 31.62, 33.20, 
33.30, 22.40, 51.40, 51.43, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1442/99. (4177) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1253/99, на регистарска влошка бр. 
020128587-3-03-000, ја заниша во трговскиот регистар 
промената на управител на Трговско друштво за произ-
водство и трговија „ДИЛ-ПРОМ" Дејан и други увозт 
извоз ДОО ул. „58" бр. 36 с. Волково - Скопје. 
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Се врши промена на управителот: 
Се брише Дејан Качаниклиќ управител без ограни-

чување. 
Се запишува Јагода Качаниклиќ управител без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1253/99. (4178) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1405/99, на регистарска влошка бр. 
020030007-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето престанок на ТП Кафе пицерија „ЛАКИ I" 
Драган Томислав Андоновски ул. „Ѓорѓи Димитров" 
бр. 23 локал 1/6 - Скопје. 

Бришење - престанок на ТП Кафе Пицерија 
„ЛАКИ I" Драган Андоновски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1405/99. (4179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1468/99, на регистарска влошка бр. 
020085297-3-09-000, ја заниша во трговскиот регистар 
промената на управител и проширувањето на дејноста 
на Трговско друштво за внатрешен и надворешен про-
мет, сообраќај и услуги „АГРОВОЈВОДИНА-МЕХА-
НИЗАЦИЈА-НС" Зојчевски Драгољуб и други ДОО 
Бул. „Кузман Јосифовски Питу" бр. 21/12 - Скопје. 

Дејности: 27.51, 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, 29.21, 29.40, 31.10, 
31.20, 31.50, 31.62, 32.10, 32.20, 33.20, 33.50, 36.22, 
36.63 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.15, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.34, 
51.35, 51.37, 51.38, 51.41, 51.44, 51.45, 51.51, 51.54, 
51.57, 51.62, 51.63, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83. 

Промена на лице овластено за застапување: 
Се брише досегашниот управител Павловиќ Ѓорѓо 

без ограничувања. 
Се запишува Зојчевски Драгољуб управител без 

ограничувања. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет е Зојчевски Драгољуб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1468/99. (4180) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1101/99, на регистарска влошка бр. 1-68253-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето преста-
нок на фирма ТП Исмет Салим Алији ТП „БЕНИ" ул. 
„Крсте Мисирков" бб - Скопје. 

Бришење и престанок на Исмет Алији ТП „БЕНИ" 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1101/ 
99. 1 (4184) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 366/99, на регистарска влошка бр. 
020038447-8-03-000, го запиша во' трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Друштвото за графичка 
дејност „БИСЕР-МАК" Милица Несторовска ДООЕЛ 
ул. „Козле - 14" бр. 15 Скопје. 

Дејноста на друштвото се проширува со: 52.11, 
52.25, 52.26, 52.33. 

Продажба на таксени и даночни вредиосници. 
Од Основниот суд Скопје I Скопје, Пi Трег. бр. 

366/99. (4186) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1534/99, на регистарска влошка бр. 02010359?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширува-
њето на дејност на Друштвото за производство и трго-
вија на големо и мало „САМАНТА" Маријаќ Здравев-
ски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Ленинова" 
бр. 29. 

Дополнување на дејноста во внатрешно трговскиот 
промет и во надворешнотрговскиот промет. Се допол-
нува: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12. 

Пречистен текст: 53.40, 27. 51, 27.52, 27.53, 27.54, 
28.40, 28.62, 28.71, 28.72, 28.11, 28.12, 28.61, 29.72, 
36.11, 36.12, 38.13, 33.10/1, 28.75, 29.24, 35.50, 36.14, 
38.63 , 29.52, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 

.45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 74.20/2, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25 , 52.11, 52.27, 52.63 , 52.42, 52.41, 52.44/3, 
52.47 , 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.63, 50.30/2, 
50.10, 50.40/2, 50.50, 51.25, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42, 
51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 
51.25 , 51.35 , 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40, 50.40/1, 51.51, 
51.47 , 51.70, 51.45 , 51.66, 51.61, 51.62, 51.63 , 51.64, 
51.52, 51.42/1, 51.57, 63.40, 71.31, 71.32, 71.34, 71.33, 
71.40, 74.82, 74.83, 70.31, 51.46, 24.51, 24.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12/ 

Во надворешно трговскиот промет се дополнува: 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници 
(меѓународна шпедиција^! сл.). 

Пречистен текст: 
Надворешна трговија со прехранбени производи; 

надворешна трговија со непрехранбени производи; по-
средување и застапување; консигнација; меѓународна 
шпедиција; посредување во надворешно трговскиот 
промет; услуги на меѓународен транспорт на стоки и 
патници (меѓународна шпедиција и сл.) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1534/99. (4187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1232/99, на регистарска влошка бр. 020184257-
3-01-000, ја заниша во трговскиот регистар промената 
на фирма и основач на Друштвото за транспорт, трго-
вија и услуги „ЏАМБО" Џеват и др. ДОО експорт 
импорт Скопје ул. „396" бр. 19. 

Друштвото за транспорт, трговија и услуги „ЏАМ-
БО" Џеват ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „396" 
бр. 19. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1232/ 
99. w (4188) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1215/99, на регистарска влошеа бр. 020074727-
8-01-000, ја заниша во трговскиот регистар промената 
на управител на Трговското друштво за промет услуги 
„МИОНА" Маја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул „Џон 
Кенеди" бр. 25-3/23. 

Се врши промена на управител на друштвото. 
Трговското друштво во внатрешниот и надвореш-

ниот промет ќе го претставува Елена Макриевска, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1215/99. (4189) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14425/99, на регистарска влошка бр. 
020221%?-8-01-ООО, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ Друштво за меѓународен тран-
спорт, шпедиција и трговија „БОЕЛ" Гојча ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. „Жан Жорес" бр. 129/4-9, Скопје. 

Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 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, 

Бр. 31 - Стр. 1849 

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, 51.65, 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, 55.30/1', 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 71.21,74.12, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; за-
стапување и посредување; консигнација; реекспорт; ма-
лограничен промет со Југославија, Албанија, Бугарија 
и Грција; меѓународен превоз на стоки; меѓународна 
шпедиција. 

Лице овластено за застапување и посредував во вна-
трешниот и надворешниот промет е Гојча Станишков-
ски, управител без ограничувње. 

Основач Гојча Станишковски од Скопје, ул. „Жан 
Жорес" бр. 129/4-9. 

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

Од'Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14425/ 
99. (4190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13951/99, на регистарска влошка бр. 
020219667-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговското друштво со ЗТД на Друш-
твото за производство, трговија и услуги „ГЕА МАК" 
Жаклина и др. ДОО увоз-извоз, ул. „Мара Јосифовска" 
бр. 4, Скопје. 

Основачи: Стојановска Жаклина од Скопје и Стан-
ковиќ Срѓан од Скопје 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 18.10, 
18.21, 18.22, 18,23, 18.30, 19.10, 19.20, 19,30, 20.10, 
20.20, 20,30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14 , 36.15, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 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, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63 , 74.84, 
74.12,74.13,74.15, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надвор 2шна трговија со непрехранбени про-
изводи, застапување и посредување во надворешно-
трговскиот промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Стојановска Жаклина, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13951/ 
99. (4191) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.. 13834/99, на регистарска влошка бр. 
020223747-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „КЛАС" Снежана ДООЕЛ увоз-извоз, Него-
тино. 

Николова Снежана од Неготино основа друштво за 
производство, трговија и услуги „КЛАС" Снежана ДО-
ОЕЛ увоз-извоз, Неготино, ул. „Дојранска" бр. 1. 

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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/2, 55.30, 55.30/2, 55.30/1, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.23, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
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51.64, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 15.81, 
15.91, 15.93, 15.96, 15.98/2, 01.11/1, 01.11/3, 01.11/2, 
01.21,01.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со соседните земји, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, посредување, застапување, комисиони ра-
боти, консигнациони работи, реекспорт на стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Упавител е Николова Снежана од Неготино. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13834/ 

99. (4192) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14254/99, на регистарска влошка бр. 
020239857-8-03-000, го заниша-во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за Производство, трговија и 
услуги „КАСТОР-ЛУКС" Борис ДООЕЛ увоз-извоз, 
ул. „Ордан Чопела" бр. 142, Скопје. 

Содружник: Костов Борис со Изјава од 15.10.1999 г. 
Дејности: 18̂ .10, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 

33.10/2, 3^50, 56.61, 36.62, 36.63 , 50.10, 50,20, 50.30/1, 
50.20/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.10, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, комисиона и консигна-
циона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународен превоз на патници и стоки, застапување 
странски фирми и посредување во надворешно-тргов-
скиот промет, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет, 
друштвото ќе го претставува и застапува како прв упра-
вител лицето Костов Борис, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14254/ 
(4193) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14781/99, на регистарска влошка бр. 
020231627-8-01-000, го запиша во трговскиот 
основање на трговско друштво Друштво за трк.,^ијо 
услуги „КУЛТ" Драгиша ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
„Б. Тоска" бр. 47/4 Тетово. 

Основач: Драгиша Ласковски од Тетово. 
Дејности: 15.81, 15.98/2, 20.40, 20.51, 21.22, 21.25, 

22.14, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 
25.24 , 28.72 , 36.30, 36.63, 50.10, 5Q.20, 50.30, 51.19, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 55.30, 55,30, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84. 

Друштво во прави ЖУТ промет истапува во свое име и 
за своја сметка. 

Друштвото за обврските во правниот промет со 
трети лица превземени во текот на работењето одго-
вара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се одредува лицето Дра-
гиша Лаковски од Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14781/ 
99. (4194) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр: 14483/99, на регистарска влошка бр. 
020229007-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за креација, ди-
зајн, производство и трговија „ПОСТМОДО" Елиза-
бета ДООЕЛ ул. „Петар Дељан" бр. 3-2/4 Скопје. 

Содружник: Папучкоска Елизабета со стан на ул. 
Маркс и Енгелс 1/6-15 Скопје, со изјава за основање. 

Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.24, 
15.11, 15,12, 15,13, 15,20, 15.32, 15,33, 15.51, 15.52, 
15.81, 15,85, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17,54/1, 15.54/2, 17,71, 17.72. 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 36.63, 
45,25 , 45,31, 45,32, 45,33 , 45,34, 45,41, 45,42 , 45,43, 
45,44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 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, 5l!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, 51.21, 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, 52,72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 63.30, 63.40, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 
72.60, 74.12, 74.14; 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 
80,42, 93,01, 93.02, 93.04, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување во 
надворешнотрговскиот промет, реекспорт, снабдување 
и продажба на стоки од консигнациони складишта, пре-
воз на патници во меѓународниот сообраќај, тури-
стички агенции, малограничен промет со: Грција, Буга-
рија, Албанија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Папучкоска Елизабета, управител без ограни-
чува! be. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14483/ 
99. (4195) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
\ j бр 11^0/99, на регистарска влошка бр. 
02(L ииО, го запиг v трговскиот регистар 
3annui)LaibCTo на ТП ИВО-1рговија на мало со стоки 
на тезги и пазари на Блажевска Атанас Васка ул. 
„Ратко Митровиќ" бб, Пазарче нас. Драчево Скопје. 

Дејности 52.62, трговија на мало со стоки на тезги и 
пазари (бижутерија). 

Управител на трговецот поединец ќе биде Блажев-
ска Васка од Скопје. 

Одговорност на трговец поединец. 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14839/ 

99. (4197) 

Основниот суд Скопје I - Скопје-, со решението 
Трег. бр. 14779/99, на регистарска влошка бр. 
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020229017-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство 
трговија и услуги „ТРГОМЕТАЛ" Лазе и друг ДОО 
увоз-извоз ул. „Александар Македонски" бр. 5 Скопје. 

Основач: Лазе Касапинов од Скопје, Катерина Ра-
девска од Скопје. 

Основачки влог: 5.200 ДЕМ или 161.200.00 ден. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.41, 13.20/1, 13.20/2, 
13.20/3, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 
15.41, 15.42, 15.51, 15,61, 15.81/1, 15.81/2, 15,91, 15,92, 
15.93, 15.95, 15,98, 17.40/1, 17.40/1, 17.51, 17.52, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.23, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40 , 21.11, 21.12, 21.22, 23.10, 23.20, 24.11, 24.15, 
24.16 , 24.17, 24.62, 25.11, 25.13, 25.22, 26.23 , 27.10, 
27.21; 27.22, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45 , 28.11, 
28.12, 28.71, 28.73 , 28.75 , 29.51, 37.10, 37.20 , 50.10, 
50.20, 50.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.19, 51,21, 51.22, 
51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51,43, 
51.45, 51.51, 51.52, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.65 , 51.70, 52,11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24 , 52.25; 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 55,И,а 55,12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20/2, 
74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

За управител на друштвото се определува Лазе Ка-
сапинов од Скопје, ул. „Јане Сандански" бр. 64/2-20. 

Управителот ќе го застапува друштвото и во надво-
решното трговско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14779/ 
99. (4198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14022/99, на регистарска влошка бр. 
020229487-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, услуги и 
организирање на разновидни курсеви „САРАСВАТИ" 
Јулијана ДООЕЛ извоз-увоз, бул. „Октомвриска рево-
луција" бр. 10/2-50, Скопје. 

Управител - Јулијана Савиќ, основање на ДООЕЛ. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 

15.51,15.52, 15.61, 15.62,15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/ 
2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.%, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24 , 22.31, 22.32, 22.33, 24.30, 24.62, 24.63 , 36.61, 
36.62, 26.63, 37.20, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 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, 51.65, 51.70, 52.11, 
52.21, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47 , 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.73, 52.74, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 51.71, 71.10, 71.20, 71.33, 71.34, 
71.40 , 72.10, 72.20, 72.30, 72.40 , 72.50, 72.60, 73.10/1, 
73.10/2, 73.20, 73.30, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.30, 
74.40, 74.50, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 90.00, 92.11, 
92.12,92.13, 92.20, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.51, 
92.53, 92.62, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, застапување и посре-
дување во прометот со стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто; 
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 

Бр. 31 - Стр. 1849 

Јулијана Савиќ - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14022/ 

99. (4199) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10265/98, на регистарска влошка бр. 
020241107-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за трговија, услуги и 
производство „КОМ КОМЕРЦ 3" Методија и др. ДОО, 
ул. „Иван Козаров" бр. 64, Скопје. 

Оснивачи на Друштвото се Стефановска Анета и 
Кочоски Методија. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.94, 15.98, 45.31, 45.32, 
45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10, 
50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 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, 52.11, 52., 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, 65.12/3, 74.20, 74.40, 74.83, 93.02, 
93.04, 93.05. 

Одговорност на Друштвото со целосна одговорност. 
По проценка на овластен проценител основни сред-

ства, влог по основачи и тоа Кочоски Методија 2.650 
дем. или 82.100 ден. и Стефановска Анета 2.650 дем., 
или 82.100 ден. Влогот е 50:50. Одговорноста на основа 
чите не одговараат. 

Управител на Друштвото е Кочоски Методија, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 7, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10265/ 
98. (4200) 

Основнио,т суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2592/98, на регистарска влошка бр. 020036747-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за производство, трговија и услуги „ЗОКИ-96" Дејан и 
др. ДОО, с. Сопиште, Скопје. 

Фирмата на ТД гласи: Друштвото за производство,, 
трговија и услуги „ЗОКИ-96" Дејан и др. ДОО, Скопје, 
с. Сопиште. 

Содружници на ТД се: Дејан Бабунски од Скопје с. 
Сениште и Јасмина Бабунска од Скопје, с. Сопиште. 
Седиштето на ТД е во Скопје, с. Сопиште. 

Дејности: 15.71, 15.72, 01.11, 01.11/1, 01.11/3, 01.41, 
01.41/3, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 
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, 51.11, 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, 51.26, 
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, 5Ј1.53, 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, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/2, 
55.40 60.21, 60.22, 60,23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
74.20 , 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 7,4.20/4, 74.20/5 , 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и лица и шпедиција, уго-
стителски и туристички услуги, реекспорт, посреду-
вање и застапување на прометот со стоки и услуги, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југосла-
вија и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
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рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Управител и засгаиник на ТД во надворешен промет 
е Јасмина Бабунска - управител без ограничување во 
овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2592/ 
98. (4201) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7452/99, на регистарска влошка бр. 0201718З7-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговецот-поединец ТП Авто такси „ИВАЈ1" Дичо 
Милорад Илиев ул. „Бел Камен" бр. 67 - Скопје. 

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

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

Управител е Дичо Илиев, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7452/ 

99. (4202) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14336/99, на регистарска влошка бр. 
020221997-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за меѓународен 
транспорт, шпедиција и трговија „ДС ТРЕЈД" Димче 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Маџари-6" бр. 21 - Скопје. 
' Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.З0/З, 
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, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52,26, 52.27 , 52.33, 
55.41, 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, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 71.31, 74.12, 74.84., надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување, кон-
сигнација, реекспорт, малограничен промет со Југосла-
вија, Албанија, Бугарија и Грција, меѓународен превоз 
на стока, застапување и посредување, меѓународиа 
шпедиција. 

Ј1ице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот лррмет е Димче Спасовски управител 
без ограничување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14ЗЗ6/ 
99. (4203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14338/99, на регистарска влошка бр. 
020223797-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за меѓународен 
транспорт, шпедиција и трговија „ВИ-ГО ТРАНС" Ва-
сил ДООЕЛ увоз-извоз Бул. ,Јане Сандански" бр. 109/ 
З-З5 - Скопје. 

Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.З0/З, 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, 51.61, 51.65, 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, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 52.47, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 71.21, 74.12, 74.84., надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување, кон-
сигнација, реекспорт, малограничен промет со Југосла-

вија, Албанија, Бугарија и Грција, меѓународен превоз 
на стока, меѓународна шпедиција. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Васил Кузмановски управител 
без ограничување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14ЗЗ8/ 
99. (4204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13305/99, на регистарска влошка бр. 
020231567-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство трговија и 
услуги ,,ПОПРЃ' Илија ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
„Кирил и Методија" бр. 2 - Гевгелија. 

Основач е Илија Поп-Илиев од Гевгелија. 
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 

15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64 , 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 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, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 92.34, 93.02, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт, меѓународиа шпедиција, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
консигиација, малограничен промет со сите соседните 
земји Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

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

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

Роза Поп-Илиева управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1ЗЗ05/ 
99. (4205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6092/99, на регистарска влошка бр. 02023070?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „ВИКТОРИЈА" Тони ДООЕЛ експорт-импорт, 
ул. „Никола Карев" бр. 37, Гевгелија. 

Минов Тони - основач. 
Дејности: 15.81,15.81/1,15.81/2,15.98,15.98/1,15.98/ 

2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37 , 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 
92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
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Тони Минов управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6092/ 
99. (4206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14414/99, на регистарска влошка бр. 0222954?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија и услуги „ДЕШ" Дејан ДОО 
увоз-извоз, ул. „Лазо Москов" бр. 4-4/17, Скопје. 

Дејности: 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, 52.33, 
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, 52.30, 52.63, 52.62, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 74.12, 74.84, 93.03 , 93.05, 65.12/3, 93.02, 
93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шп,едиција, превоз на стоки во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, превоз на патици во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, реекспорт. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Тодорка Димовска, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14414/ 
99. (4207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11708/99, на регистарска влошка бр. 
02019864?-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство и 
трговија „ТИДИ" Ацо ДООЕЛ експорт-импорт, с. 
Крњево - Конопиште. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.34 , 51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.64, 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, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.10, 
50.20, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 74.84, 63.40, 55.30/2, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.71, 20.10/1, 20.51, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
продажба на стоки од консигиациони складови, мало-
граничен промет со соседните земји: СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП 
е Атанасов Ацо, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11708/ 
99. (4208) 

Л И К В И Д А Ц 1 П 1 

Основниот суд Скопје I - С копје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1426/2000 од 07 02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за Tpi овиЈаЈ на'големо и мало "ТАХИ-
ТРЕЈД" ц о експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал 

Тито" бр. 14 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
199131. 

За ликвидатор се определува лицето Андреева Ма-
рика од Скопје, ул "29 Ноември" бр. 8. 

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 долгови-
те 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. (15776) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1264/99 од 20 12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "КАМЕКС" Кенан 
и др. увоз-извоз од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 
87-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-73223. 

За ликвидатор се определува лицето Камурдн Вели 
од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр 87-а. 

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 долгови-
те 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. (15777) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1368/2000 од 24.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало "БУТИК 
КЛЕОПАТРА" ц.о. од Велес, ул. "Марксова." бр. 4/1 од 
Велес, со жиро сметка 41600-601-41315. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Мирчев 
од Велес, ул. "Марксова" бр. 4/1. 

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 долгови-
те 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. (15778) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1685/2000 е отворена ликви-
дациона постапка над должникот Производно, тргов-
ско претпријатие "ПЕПИНО" ц.о. увоз-извоз од Скоп-
је, ул. "Јане Сандански" бр. 78/2-14 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-312287. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44. 

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. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долговн-
ите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. х 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (15785) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1327/99 од 16.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ФЛАШ КОМПАНИ" експорт-импорт д.о.о. од 
Скопје, ул. "16 Македонска бригада" бр. 18 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-340495. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44. 

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 долгови-
те 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. (15786) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1443/2000 од 16.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуга "АУ-
ТО-МЕГАЛИ" ц.о. увоз-извоз од Скопје, с.Блаце од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-328198. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44. 

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 примерока4со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (15787) 
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 1323/99 од 31.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "СА-
ВА ТРЕЈД" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "516" бр. 10 
од Скопје, со жиро сметка 40110-601-85205. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109. 

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 долгови-
те 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. (15797) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1542/2000 од 03.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за трговија "ТАМЕКС" експорт-импорт 
д.о.о. од Скопје, ул. "Кратовска" бр. 20 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-239766. 

За ликвидатор се определува лицето Николов Мар-
јан од Скопје, ул. "И.Р.Лола" бр. 81-а. 

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 долгови-
те 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. (15800) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1515/2000 од 09.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "АЛЕКС-
ГРАНДОРИОН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Ог-
њан Прица" бр. 8 од Скопје, со жиро сметка 40100-601 -
319787. 

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорго-
новски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2. 

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 долгови-
те 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. (15806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1451/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Услужно, прометно претпријатие "ИНТЕР-МАК" 
д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Анри Барбис" бр. 20/2 -
1 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-214693. 

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорго-
новски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2. 

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 долгови-
те 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. (15807) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1439/2000 од 23.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и графички услуги "РОТА-
ПРИНТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ДТЦ Мав-
ровка бр. 2/15 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
292278. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски 
од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
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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 долгови-
те 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. (15900) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1441/2000 од 14.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Услужно, трговско претпријатие "ВРЕЛА-КОМЕРЦ 
96" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, с.Моране од Скопје, со 
жиро, сметка 40100-601-370325. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски 
од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоциа во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (15902) 

Основниот суд Скопје I - Скопје; објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1478/2000 од 01.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие Софтвер и телекомуникации "МИКРО-
КОМ" д.о.о. од Скопје, ул. "Козара" бр. 64/2-16 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-431082. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски 
од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоциа во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (15903) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1471/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало "ЦВЕТАЛ" увоз-извоз ц.о. од Куманово, 
ул. "Страшко Симонов" бр. бб од Куманово, со жиро 
сметка 40900-601 -43741. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски 
од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот rta по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (15904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1617/2000 од 23.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско, услужно претпријатие "СКУ-
ПИ-САН" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, Хотел 
"Сарај" во Скопје, со жиро сметка 40120-601-289858. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски 
од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

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 долгови-
те 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. (15905) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1419/2000 од 04.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство услуги и трговија на го-
лемо и мало "УМИТ-КАН" ц.о. од Скопје, ул. "Коста 
Абрашевиќ" бр. 65 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-338710. 

За ликвидатор се определува лицето Мустафовски 
Аднан од Скопје, ул. "Кемал Сејфула" бр. 11. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава.k 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (15910) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1570/2000 од 14.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, трговија на големо и мало 
експорт-импорт од Скопје ДОО "МА-ЛЕ" од Скопје, 
ул. "Козле" бр. 130-а од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-222746. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

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 долгови-
те 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. (15922) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1500/2000 од 07.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, услуги и шпе-
диција "АНЕНА" Д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Краишка" бр. 28 од Скопје. 
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За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

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 долгови-
те 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. (15925) 

Основниот суд Скопје Is - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1522/2000 од 28.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ФУЕРО" д.о.о. увоз-
извоз од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 28-б од Скопје, 
со жиро сметка 40120-601-332855. 

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Ма-
рика од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15/3-5. 

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 долгови-
те 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. (15931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1424/2000 од 17.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за градежништво, трговија и услуги "ДА-
КИА" Илми ДООЕЛ од Скопје, с.Света Петка - Со-
пиште од Скопје, со жиро сметка 40100-601-424824. 

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Ма-
рика од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15/3-5. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдо1ф^во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (15934) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1422/2000 од 15.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за трговија и градежништво "ФУН-
ДАМЕНТ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Славејко Арсов" бр. 17 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-425239. 

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Ма-
рика од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15/3-5. 

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 последцата,објар^ 

Се задолжуваат должниците да, ги емират; до,дгр^-
те 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. (15938) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1377/2000 од 02.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие "БАЦ-
БИРО" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Димче Мирчев" 
бр. 4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-95801. 

За ликвидатор се определува лицето Љубовчевиќ 
Благуна од Скопје, ул. "Димче Мирчев'' бр. 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 носледната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (15959) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1417/2000 од 23.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за книговодство, електроника и тргови-
ја "КЕТ КОМЕРЦ" ц.о. од Скопје, ул. "Пекљане 2" бр. 
5 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-107336. 

За ликвидатор се определува лицето Стратијев Ми-
ладин од Скопје, ул. "Георги Казепов" бр. 16/1/2. 

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 долгови-
те 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. (16072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1555/2000 од 13.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за агенциски, деловно, технички услуги, 
инжинеринг и трговија надзор на работењето во земјо-
делството, градежништвото, индустријата, мало сто-
панство, услужни дејности и туризам "АГРИКОН-
САЛТИНГ" ДОО од Скопје, ул. "Партизански одреди" 
бр. 70-б од Скопје, со жиро сметка 40120-601-382492. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Траја-
новски од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (16080) 

Основниов dyfl' Скопје I^ Скопје; објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1626/2000 од 28.03.2000 годи-
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на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет на го-
лемо и мало "ЛИСКА" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. 
"Драчевска" бр. 131 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-86452. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. ''Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (16352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1409/2000 од 06.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ВЕ-
РОНА-НН" ексцорт-импорт од Скопје, ул. "Малешев-
ска" бр. од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
150822. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (16353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1482/2000 од 07.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, туризам и услуги "НАСТО 
БУС" п.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Езерце" бр. 22/74 
од Скопје, со жиро сметка 40120-601-374030. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (16354) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 1398/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постава над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИОН-
КОМЕРЦ" д.оо експорт-импорт од Скопје, ул. "Да-
маска" бр 18 од ('копје, со жиро сметка 40120-601 -
94227. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (16355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1423/2000 од 06.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало увоз-извоз "УНИЈА МАК" д.о.о. од 
Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 54/2-6 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601 -360171. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, б^л. "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 долгови-
те 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. (16356) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1348/99 од 03.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"РАН КОМЕРЦ""уќбз-извоз од Куманово, ул. "Народ-
на Револуција" бр. 174 од Куманово, со жиро сметка 
40900-601-31707. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јо-
сиф од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те 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. (16349) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1349/99 од 21.03.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ЗОКО-КОМЕРЦ ДА-96" д.о.о. увоз-извоз од Кумано-
во, ул. "Киро Антевски" бр. 5 од Куманово, со жиро 
сметка 40900-601 -48160. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јо-
сиф од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16350) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 1370/2000 од 24.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
ПТГМ со увоз-извоз "ИН АЛБАТРОС" д.о.о. од Скоп-
је, бул. "ЈНА" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
153936. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 
од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54. 

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 долгови-
те 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. (16523) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1266/99 од 01.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало "ТЕХНО-
ИМПЕКС" експорт-импорт од Скопје, ул. "Анкарска" 
бр. 4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-219593. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 
од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54. 

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 ФО два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-, 
те 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. (16526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1396/2000 од 17.02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "АЛ-
ЕИ" експорт-импорт д.о.о. од Куманово, ул. "Ристо-
вац" бр. 24 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-
42648. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул "Октомвриска Револуција" 
бр. 26/2-8. 

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 долгови-
те 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. И 6562) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1393/2000 е отворена ликви-
дациона постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија, угостителство и туризам 
"ГИМ-ПРОМ" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "11 Ок-

20 април 2000 

томври" бр. 27 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-
26224. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" 
бр. 26/2-8. 

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 долгови-
те 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. (16563) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1263/99 од 25.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "АРЏИНА КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скоп-
је, ул. ,тВидое Смилевски Бато" бр. 69/8 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-193255. 

За ликвидатор се определува лицето Агрон Сулејман 
од Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 10-а и лицето Наравци 
Аргтим од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 3/3/14. 

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 долгови-
те 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. (16477) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште - нива 5/12 пет 
идеални дванаестинки од КП бр. 7702/2 на м.в. "Кљуко-
во", нива 4 класа во површина од 8497 м2, План Уп.бр. 
1103-1405/1 од 07.04.2000 година, опишана по ПЛ бр. 
11401 на КО Тетово, сопственост на Мемеди Ферат 
Хаким од Тетово, ул. "И.Р.Лола" бр. 27, за вкупна цена 
од 601 800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите,за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (15578) 

Се продава земјоделско земјиште - нива 16/48 
шеснаесет идеални четириесетосминки од КП бр. 
1218/2 на м.в. "Зиморка", нива 5 класа во површина од 
12764 м2, План Уп.бр. 1103-1370/1 од 05.04.2000 година, 
опишана по ПЛ бр. 8 на КО Нераште, сопственост на 
Муареми Назмије од с.Нераште за вкупна цена од 
468.013,30 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
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вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата Во спротивно го губат правото на првен-
ство 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, 
Тетово (15708) 

Димоска Милан Лилјана, со живеалиште на ул. "Кру-
ме Волнароски" бр. 172, Прилеп, продава идеална тре-
тина од ливада, класа 3, со површина од 10732 м2, во 
КО с.Беровци, на м.в. "Дерилисица", со КП бр. 541. 

(16673) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.584214 на име Бакиу Мефаил,с.калиште, 
Гостивар. (16330) 
Пасош бр.0492384 на име Јанковска Љубица, ул "8-ми 
Октомври" бр.34,Крива Паланка (16335) 
Пасош бр.0825188/96, издаден од УВР -Тетово на име 
Бајрами Мухамед,с.Мала Речица,ул "178"бр 19,Тетово 
Пасош бр. 1065962/98 на име Далипи Авни, с Коро-
шишта,Струга. (16534) 
Пасош бр.800591/96, издаден од УВР - Куманово на име 
Шабан Љетфије,с. Ваксинце, Куманово. (15950) 
Пасош бр. 1245159/99, издаден од УВР - Скопје на име 
Бекири Муфлис, с. Радуша, Скопје (16073) 
Пасиш бр. 422868/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Мемети Бејтуш, ул."Т Мендол" бр 36, Куманово 
Оглсот за пасош бр.0154756, објавен во "Службен 

весник на РМ" бр 55/99 на име Шуле Шабовиќ, бул 
"Ј.Сандански" бр.72/71, Скопје се сторнира (16085) 
Пасош бр 1000272/97, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Фистик Метуш, ул."Ѓ.Капчев" бр 8.20, Скопје. (16088) 
Пасош бр.752072/95, издаден од УВР - Куманово на име 
Зендели Бурим, с. Марејче, Куманово (16089) 
Пасош бр. 1199149/99, издаден од УВР - Тетово на име 
Елези Муамед, с. Стримница, Тетово (16090) 
Пасош бр. 791254/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Шабан Љамалари, ул."Кримска" бр.87 а, Скопје.(16094) 
Пасош бр. 874779/96, издаден од УВР - Скопје на име 

Љупчо Митрушев, ул."Коперникова" бр 15/2-3,Скопје. 
Пасош бр. 267613/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Бакији Исмет, с. Матејче, Куманово. (16176) 
Пасош бр 1066266/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Андревски Љупчо, бул "АСНОМ" бр 56/2-23, 
Скопје (16204) 
Пасош бр. 684932/95, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Андревска Вукица, бул "АСНОМ" бр 56/2-23, Скопје 
Пасош бр 562652/95, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Љубовчевски Горан,ул "Пушкинова"бр 11/3-28, Скопје. 
Пасош бр. 720770/95, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Нофитоска Виолета, ул "В.Влаховиќ" бр. 23/2, Скопје 
Пасош бр. 1300862, издаден од УВР - Кратово на име 

Андреева Јулијана, ул "Планинска" бр. 38-г,Кратово 
Пасош бр. 990366, издаден од УВР - Кратово на име 

Андреев Илија, ул "Планинска" бр 38-г, Кратово 
Пасош бр. 126348/93, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ивановски Марјан, с. Идризово, Скопје. (16559) 
Пасош бр. 072229/98, издаден од УВР - Велес на име 

Лазаревска Ристова Снежана, ул."Неретва" бр. 1-б, 
Велес. (16561) 
Пасош бр. 86420/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Мухабере Арифи, с Неготино, Гостивар (16594) 

Работна книшка на име Нухи Демаили,Куманово. 16272 
Работна книшка на име Благоевски Виктор,с. Младо 
Нагоричане,Куманово. (16276) 
Работна книшка на име Бајрам Адеми,Куманово. 16281 
Работна книшка на име Јаворка Стоилова,с. Караор-
ман,Штип. (16312) 
Работна книшка на име Прцев Горге,Богданци.(16321) 
Работна книшка на име Јанков Димче,Струмица. 16322 
Работна книшка на име Геновски Веле,с. Смилево, 
Битола (16324) 
Работна книшка на име Селими Хекурим,с Беловиште 
Гостивар. (16346) 
Работна книшка на име Фатиме Шабани,Гостивар. 
Свидетелство на име Стајковски Ванчо,с. Двориште, 

Берово. (16264) 
Свидетелство за 8 одделение на име Садбере Азизов-

ски, на адреса, с. Лопате,Куманово. (16283) 
Свидетелство за 7 одделение на име Лулвере Ајет, с. 

Делогожда,Струга. (16287) 
Свидетелство за 8 одделение на име Нефи Насер 

Каба, с Велешта,Струга. (16290) 
Свидетелство за 8 одделение на име Насер Купа, с 

Велешта,Струга. (16293) 
Свидетелство за 7 одделение на име Имет Власи, с 

Велешта,Струга. (16296) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мадрит Теки 

Жута,Струга. (16299)' 
Свидетелство за 7 одделение на име Флорета Шеху, с. 

Велешта,Струга. (16303) 
Свидетелство на име Теута Вренези, с Велешта, 

Струга. ( 16305) 
Свидетелство за 7 одделение на име Флорим Истрефи, 

Струга (16308) 
Свидетелств,о за 5 одделение на име Богдански Вла-

димир,ул "Карпош"бр,41/3,Штип (16317) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фазлиоска Јув-

сенка,с. Дебреште,Прилеп. (16326) 
Свидетелство од 1 до 3 година на име Михајловска 

Надица,Карпош,Тетово (16327) 
Свидетелство на име Гарванска Зоре,Берово. (16337) 
Свидетелство за 8 одделение на име Казмоски Есат, 
с.Лабуношта,Струга. " (16338) 
Свидетелство од на име Кадриса Емини, с.Заграчани, 

Струга. (16339) 
Свидетелство на име Исмаили Прамвера, с Франгово, 

Струга (16340) 
Свидетелство за 8 одделение на име Филиповски Дејан 

ул."Балканка" бр.95,Штип. (16342) 
Свидетелство за 7 одделение на име Грковски Славе, 

с Рудник, Велес. (16343) 
Свидетелство на име Узремоска Кадрије,Прилеп 16344 
Диплома за завршен фризер за мажи и жени -курс, 
издаден-а од на име Ресул Апоше, на адреса ул.Боро 
Шаинбр 4 ,Струга. (16341) 
Книшка на име Тања Илиевска, Каменица Македо-
нска. (16268) 
Книшка на име Мухарем Хирије,с.Топлица,Гостивар 
Карта на име Лазаров Петре,Штип (16331) 
Книшка на име Ајдарпашиќ Ризо,с.Горно Оризари 
,Велес (16334) 
Возачка дозвола на име Крстов Петар, ул Охридска 
бр 14 ,Кочани. (16336) 
Лична карта на име Адили Себрит Мекал, 
ул. "М. Тито ",Струга. (16284) 
Чекови од тековна сметка број бр. 10877/10 на име 
Горан Манев,Штип. (15897) 
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Работна книшка на име Горгиев Гоце,Кочани. (15814) 
Работна книшка на име Љубе Постолов,Виница.15816 
Работна книшка на име Соњица Крстевска,с. Шопско 

Рударе,Кратово. (15819) 
Работна книшка на име Мустава Јусуф, с.Радање, 
Штип. (15822) 
Работна книшка на име Таневски Тане,Штип. (15823) 
Работна книшка на имеТанев Ристо,Гевгелија. (15824) 
Работна книшка на име Бошевска Жана,Битола. 15825 
Работна книшка на име Максути Рецеп,с.Туин,Кичево. 
Работна книшка на име Таири Вередат,с. Радолишта, 
Струга. (15890) 
Работна книшка на име Дејанчо Мицевски,с.Новаци, 
Битола. (15893) 
Работна книшка на име Јовановски Славе,Прилеп. 
Воена книшка бр.Б 684939 на име Немјалов Кенан, 
ул."Љ.Сантов"бр.81 ,Кочани. (15865) 
Свидетелство за 4 степен,издадено од ЕМАУЦТошо 

ВикентиевмКочани на име Данев Слободан Благоје, с. 
Зрновци ,Кочани. (15815) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ситноски Никол-
чо,с.Разловци,Делчево. (15818) 
Свидетелство на име Дудуш Кемал,ул."С.Планина" бр. 

6,Струга. (15820) 
Свидетелство за 8 одделение на име Грба Сабира, 
с. Десово,Прилеп. (15828) 
Свидетелство за 8 одделение на име Толеска Горица, 
с. Пресил,Прилеп. (15829) 
Свидетелство на име Дацев Јован,Тетово. (15830) 

„Свидетелство на име Дацев Јован,ул."Благоја Тоска"-
бр.214,Тетово. (15832) 
Свидетелство на име Дацев Јован,ул."Благоја Тоска" 

бр.214,Тетово. (15835) 
Свидетелство на име Јамин Фејзули,с.Гермо ,Тетово. 
Свидетелство на име Несеше Калош, ул."И.Р.Лола" 
бб.Тетово. / (15841) 
Свидетелство за 1 година на име Драганчо Петров, 
ул. "Браќа Миладинови"бр.4,Кочани. (15873) 
Свидетелство за 8 одделение на име Сашо Велинов, 

с. Цера,Маке донска Каменица. (15878) 
Свидетелства'за 5,6 оддел ение,издадени од О.У."Крсте 
Мисирков" на име Скутревска Фросина,ул. "О. Рево-
луција" бр. 13/2/7 ,Куманово. (15889) 
Свидетелство за 8 одделение на име Димитров Марјан, 
с. Злетово,Штип. (15891) 
Свидетелства издадено од ОУ "Климент Охридски" 
Прилеп на им^ Милошески Сашо, ул."Егејска"бр.41, 
Прилеп. " (15895) 
Свидетелство на име Нухи Фикнете,с.Радуша,Скопје. 
Свидетелство на име Сабедин Рамадани,с. Студенича-

ни, Скопје. (16050) 
Свидетелство на име Пупалевска Јорданка,ул."11 Ок-

томври'^ . 82 ,Ресен. (16051) 
Свидетелство за 3 година на име Ангеловски Тони, 
с.Ранковци,Крива Паланка. (16052) 
Индекс бр.36994 на име Истава Јулија, ул."Партизан-
ска" бр. 35,Радовиш. (15813) 
Диплома за завршена општа гимназија на име Димов-
ска Светлана,ул."Моша Пијаде"бр.289/7,Прилеп.(15827) 
Диплома за средно училиште на име Христов Коста-
дин,с.Мојанци,Кочани. (15869) 
Диплома на име Гоце Тодор Василев,ул."14 Бригада" 
бр.69,Кочани. (15876) 
Диплома за стручно образование електровинклер на 
име Јовче Лазаровски,ул."11-ти Септември"бр.70/4, 
Кичево. (15894) 

Чекови од бр.2405451 до 2905454, од тековна сметка 
бр.716146, на име Митиќ Слободан,ул."Б.И.Гуне" бр. 
16/2/5,Куманово. (15885) 
Ч.екови од 02766904 до 02766906, од тековна сметка 
бр. 01109217,издадени од Комерцијално - инвестициона 
банка Куманово на име Илиевски Јовица, ул."Борко 
t анев"бр. 11 ,Куманово. (16070) 
Книшка на име Маркоска Валентина,с. Врбоец, 
,Крушево. (15821) 
Книшка на име Саитоски Мевмед,Македонски Брод. 
Решение бр.306 од на име Зелили Нурдин, ул."Д.То-

дороски" бр.ЗОЈостивар. 1 (15892) 
Пасош 1бр.5) 7521 /95 издаден од УВР - Тетово, ма име 

Дика МамуДије ул,"Илинденска" бр. 214/20, Тетово. 
(16847) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за 

јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98 Коми-
сијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Ма-
кедонска Радиодифузија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е Јавното 

претпријатие македонска Радиодифузија Скопје, со 
седиште во Скопје, Република Македонија, бул. Гоце 
Делчев" бб."' 

1.2. Предмет на набавката е: 
- Телевизиски и УКБ предавателни и репетитор-

ски уреди, 
- ТВ и УКБ антенска опрема, 
1.3. Видот и количината, како и техничките карак-

теристики се презентирани во техничката документа-
ција. 

Техничката документација може да се подигие во 
Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија 
Скопје. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет и технички карактеристики 50 бода 
- цена, услови и начин на плаќање 30 бода 
- рок на испорака, обука и пуштање во 
работа 15 бода 

- референци, техничка опременост, 
гаранција, понудени услови на подршка 
и одржување 5 бода 

1.5. Рок за поднесување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето во јавно гласило. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 
просториите на Ј.П. Македонска Редиодифузија бул. 
Тоце Делчев" бб, Скопје, на ден 26.05.2000 со поче-
ток во 11 часот. 

1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

1.8. Постапката се спроведува со Отворен повик 
согласно Законот за јавните набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Во понудата треба да бидат содржани: 
- поединечна цена и вкупна цена за секоја позиција 

од спецификацијата, 
- начин и рок на плаќање, 
- начин и рок на испорака, 
- гарантен рок, 
- рок и важност на понудата, 
2.3. Во понудата треба да бидат наведени докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки), како гаранција на 
квалитетно работење. 

2.4. Понудата може да се однесува за сите позиции 
според спецификацијата, но може да се поднесе и за 
дел од неа. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата да се достави во еден оригинален 
примерок потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот, согласно член 54 од Законот за јавните 
набавки. 

3.2. Понудите да се достават на адреса: Ј.П. Маке-
донска Радиодифузија бул. Тоце Делчев" бб, Скопје, 
по пошта или преку архивата на набавувачот. 

3.3. Придружната документација се доставува сог-
ласно член 22 и 24 од Законот за јавните набавки (до-
кумент за бонитет од носителот на платниот промет, 
доказ дека не се наоѓа под стечај или вр процес на ли-
квидација и дека не му се суспендирани деловните ак-
тивности во согласност со Закон, како и дека не му е 
изречена мерка за безбедиост - забрана за вршење на 
дејност). 

Понудата и придружната документација се испра-
ќаат во затворен плик. На предната страна од пликот 
во горниот лев агол треба да биде назначено "не отво-
рај", како и бројот на повикот. Истиот не треба да со-

држи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
адресата на набавувачот. Во пликот има уште два зат-
ворени плика во кои едниот ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

4.3. Набавувачот изборот може да го изврши по-
себно по позиции според приложената спецификација, 
или во целина, од еден или повеќе понудувачи. 

4.4. За дополнителни информации понудувачите 
може да контактираат на тел. ++389 91 119-107, ++389 
91 225-603, ++389 91 224-573. 

Комисија за јавни набавки 

Based on Article 14 and 48 of the Law on Public Procurement (Official Gazette of 
R.Macedonia no.26/98),the Commission for Public Procurement at the Public Enterprise 
"Makedonska Radiodifuzija" announces the following: 

OPEN CALL no.2/2000 
for compilation of bids 

1.GENERAL PROVISIONS 

1.1 The Open Call announced by Public Enterprise "Makedonska Radiodifuzija" with a 
seat in Blvd. GoceDelcev'bb, Skopje, R.Macedonia. 

1.2.The subject of procurement is: 

-TV and VHF(FM) transmitter and transposer device 

-TV and VHF(FM) antenna equipment 

1.3 The type and quantity as well as all the technical characteristics are presented in the 
technical documentation 
The technical documentation is available at the Public Enterprise " Makedonska 
Radiodifuzija-Skopje". 

% 

1.4. Criteria for selection of the most successful bidder. 

-quality and technical characteristics 50 points 

-price,conditioons and mode of payment 30 points 

-period of delivery,training and putting into opieration 15 points 

-references,technical equipment of the bidder,guarantee, 
condition offered as to support and maintenance 5 points 

1.5.The dead line for the submittal of the bids' is 15 days from the day of publishing the 
C)pen call in the public media. 
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The public opening of the bids shall take place in the premises of the Public Enterprise 
"Makedonska Radiodifuzija" Blvd."Goce Delcev bb "Skopje, on the day of 26.o5.2000, 
at 11:00a.m. 

1.6.The validity of the bids is 30 days from the day of acceptance of the bid. 

1.7.The Call is public,open and anonymous, with the right of participation of all 
domestic and foreign juridical and physical persons. 

1.8.The procedure is conducted by an Open Call, in accordance with the Law on Public 
Procurement. 

ECONTENTS OF THE BID 

2.1.The bid should contain: the title,the address and the seat of the bidder. 

2.2..The bid should contain: 

-unit price and total price as for each item of the specification as well as the 
total price 

-mode and terms of payment 

-warranty period 

-period of validity of the bid 

2.3.The bidder should provide evidence on his technical abilities in his bid (in 
accordance with Article 23 of the Law on Public Procurements. 

2.4. The bids may refer to the whole equipment but also to a part of it. 

3.SUBMITTAL OF BIDS 

3.1.The original Bid should be submitted signed by the person appointed by the Bidder 
in accordance with Article 54 of the Law on Public Procurement. 

3.2 The Bids shall be submitted by mail or handed to the Archive of the Public 
Enterprise "Makedonska Radiodifuzija", Blvd. Goce Delcev bb , Skopje, 

3.3. The attached documentation should be submitted in accordance with Articles 22 
and 24 of the Law on Public Procurement (Documentation on the financial reliability of 
the Bidder,evidence that the Bidder is not under bankruptcy procedure or his business 
activities are suspended in accordance with the Law nor that hi is sentenced to 
prohibition of his activities) 

The bids and the attached documentation shall be submitted in a sealed 
envelope.The front part of the envelope,i.e., its upper left corner should read "do not 
open" as well as the number of the Call. It should not contain any designation 
revealing the Bidder.The middle part of the envelop should read the address of the 
enterprise that announces the call. 
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The envelop should contain another two sealed envelopes: the one with the bid and the 
attached financial documentation designated by "Bid" and the other with the attached 
documentation designated by "Documentation ". 
4.F1NAL PROVISIONS 

4.1.The bids not submitted within the anticipated period as well as those that do not 
conform to the requirement of the Open Call and the Law on Public Procurement, shall 
not be considered valid and hence shall not be taken into account. 

4.2. Each bidder is entitled to participation the call with only one bid. 

4.3.The Buyer can select separate items from the bids of one or more bidders 
according to the specification attached, or can select the bids as a whole. 

4.4.For all additional data, bidders can contact : tel.++ 389 91 119-107,++389 91 225-
6o3 ,++389 91 224-573. C o m m i s s i o n for Public Procurement 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) Комисија-
та за јавни набавки на Јавното претпријатие Македон-
ска Радиодифузија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е Јавното 

претпријатие Македонска Радиодифузија Скопје, со 
седиште во Скопје, Република Македонија, бул. Тоце 
Делчев" бб. 

1.2. Предмет на набавката е набавка на електрон-
ски лампи според приложена спецификација. 

1.3. Видот и количината, како и техничките карак-
теристики се презентирани во спецификацијата. 

Спецификацијата може да се подигне во Јавното 
претпријатие Македонска Радиодифузија Скопје. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет и технички карактеристики, 
- цена, 
- начин и рок на плаќање, 
- начин и рок на испорака. 
1.5. Рок за поднесување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето во јавно гласило. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

просториите на Ј.П. Македонска Радиодифузија бул. 
Тоце делчев" бб, Скопје, на ден 26.05.2000 со поче-
ток во 11 часот. 

1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

1.8. Постапката се спроведува со Отворен повик 
согласно Законот за јавните набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Во понудата треба да бидат содржани: 
- поединачна цена и вкупна цена за секоја позиција 

од спецификацијата, 
- начин и рок на плаќање, 
- начин и рок на испорака, 
- гарантен рок, 
- рок и важност на понудата. 
2.3. Во понудата треба да бидат наведени докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 

23 од Законот за јавните набавки), како гаранција на 
квалитетно работење. 

2.4. Понудата може да се однесува за сите позиции 
според спецификацијата, но може да се поднесе и за 
дел од неа. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата да се достави во еден оригинален 
примерок потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот, согласно член 54 од Законот за јавните 
набавки. 

3.2. Понудите да се достават на адреса: Ј.П. Маке-
донска Радиодифузија бул. Тоце Делчев" бб, Скопје, 
по пошта или преку архивата на набавувачот. 

3.3. Придружната документација се доставува сог-
ласно член 22 и 24 од Законот за јавните набавки (до-
кумент за бонитет од носителот на платниот промет, 
доказ дека не се наоѓа под стечај или во процес на 
ликвидација и дека не му се суспендирани деловните 
активности во согласност со Закон, како и дека не му 
изречена мерка за безбеднцрт - забрана за вршење на 
дејност). 

Понудата и придружната документација се испра-
ќаат во затворен плик. На предната страна од пликот 
во горниот лев агол треба да биде назначено "не от-
ворај , како и бројот на повикот. Истиот не треба да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
адресата на набавувачот. Во пликот има уште два зат-
ворени плика во кои едниот ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

4.3. Набавувачот изборот може да го изврши по-
себно по позиции според приложената спецификација, 
или во целина, од еден или повеќе понудувачи. 

4.4. За дополнителни информации понудувачите 
може да контактираат на тел. ++389 91 119-107, ++389 
91 225-603, ++389 91 225-545. 

Комисија за јавни набавки 
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Based on Article 14 and 48 of the Law on Public Procurement (Official Gazette of 
R.Macedonia no.26/98),the Commission for Public Procurement at the Public Enterprise 
"Makedonska Radiodifuzija"announces the following: 

OPEN CALL no.3/2000 
for compilation of bids 

1.GENERAL PROVISIONS 

1.1 The Open Call announced by Public Enterprise "Makedonska Radiodifuzija" with a 
seat in Blvd. GoceDelcev bb, Skopje, R.Macedonia. 

1.2.The subject of procurement is elektronic tubes according to an attached specification. 

1.3 The type and quantity as well as all the technical characteristics are presented in the 
specification. 
The specification is available at the Public Enterprise " Makedonska Radiodifuzija-
Skopje". 
1.4. Criteria for selection of the most successful bidder: 

-quality and technical characteristics 
-price 
-mode and terms of payment 
-mode and terms of delivery 

1.5.The dead line for the submittal of the bids is 15 days from the day of publishing the 
Open call in the public media. 
The public opening of the bids shall take place in the premises of the Public Enterprise 
"Makedonska Radiodifuzija" Bui. Goce Delcev bbSkopje,on the day of 26.05.2000,at 
11:00 a.m.. 
1.6.The validity of the bids is 30 days from the day of acceptance of the bid. 

1.7.The Call is public,open and anonymous, with the right of participation of all 
domestic and foreign juridical and physical persons. 

1.8.The procedure is conducted by an Open Call, in accordance with the Law on Public 
Procurement. 

2.CONTENTS OF THE BID 

2.1.The bid should contain : the address and the seat of the bidder. 

2.2..The bid should contain: 
-unit price and total price as for each item of the specification as well as the 
total price 
-mode and terms of payment 
-warranty period 
-period of validity of the bid 

2.3..The bidder should provide evidence on his technical abilities in his bid (in 
accordance with Article 23 of the Law on Public Procurements. 
2.4. The bids may refer to the whole equipment but also to a part of it. 
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3.SUBMITTAL OF BIDS 

3.1.The original Bid should be submitted signed by the person appointed by the Bidder 
in accordance with Article 54 of the Law on Public Procurement. 

3.2 The Bids shall be submitted by mail or handed to the Archive of the Public 
Enterprise "Makedonska Radiodifuzija",Blvd. Goce Delcev bb, Skopje, 

3.3. The attached documentation should be submitted in accordance with Articles 22 
and 24 of the Law on Public Procurement (Documentation on the financial, reliability of 
the Bidder,evidence that the Bidder is not under bankruptcy procedure or his business 
activities are suspended in accordance with the Law: nor that hi is sentenced to 
prohibition of his activities) 

The bids and the attached documentation shall be submitted in a sealed 
envelope.The front part of the envelope,i.e.,its upper left corner should read "do not 
open"as well as the number of the Call .It should not contain any designation revealing 
the Bidder.The middle part of the envelop should read the address of the enterprise that 
announces the call. 
The envelop should contain another two sealed envelopes: the one with the bid and the 
attached fin^icial documentation designated by "Bid" and the other with the attached 
documentation designated by "Documentation ". 

4.FINAL PROVISIONS 

4.1.The bids not submitted within the anticipated period as well as those that do not 
conform to the requirement of the Open Call and the Law on Public Procurement,shall 
not be considered valid and hence shall not be taken into account. 
4.2. Each bidder is entitled to participatein the call with only one bid. 
4.3.The Buer cann select separate items from the bids of one or more bidders according 
to the specification attached,or canselect the bid as a whole. 
4.4.For all additional data, bidders can contact : tel.++ 389 91 119-107, ++389 91 225-

Commission for public procurement 6o3 389 91 225-545. 
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Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Д.О. СКОПЈЕ 
излегоа од печат 

^ПРИРАЧНИК 
ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Автор: Јордан Марковски. 
Прирачникот содржи: 
- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, по глави и примери за практична примена на 
одредбите од законот, 
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ" 
бр. 65/99), 
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на 
додадена вредност (ДДВ-Одлука) („Службен весник на РМ" бр, 65/99), 
- Правилник за формата и содржината на аконтативна-годишна пријава на данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ" бр. 17/2000). 
Цена на прирачникот: 690,00 денари. 

ЗБИРКА 
НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО 

Збирката содржи: 
- Конвенции за трансфер на осудени лица, 
- Конвенции за екстрадиција, и 
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната материја. 
Цена на збирката: 420,00 денари. 

Порачки се примаат во ЈП Службен весник на РМ, Пошт. фах 51, или на телефоните: 129-036,117-460, 
телефакс 112-267. 
Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална 
банка, АД - Скопје. 

- к -
Понуда - Сметка бр. 24/, 

Шифра Назив Примероци Цена Износ 

Прирачник за примена на Законот за данокот на додадена вредност 

Данок на промет 5% 

1 657.00 657.00 

33.00 

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката. 
ВКУПНО 690.00 

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката. 

\ л Понуда - Сметка бр. 25/ 

Шифра Назив Примероци Цена Износ 

Збирка на Меѓународни конвенции од областа на кривичното право 

Данок на промет 5% 

1 400.00 400.00 

20.00 

ВКУПНО 420.00 

X 
I 
X 

X 

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката. 
х 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц. о. - Скопје, бул. „Партизански одреди" бр. 29 

Директор и одговорен уредник Марија Лељохин. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП „Нова Македонија" - АД - Скопје. 


