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1939. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ-
НОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВА ЗА ИСПЛАТА НА ИСПРАТНИНИ ПО ДО-
ГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА ИТНА 

СОЦИЈАЛНА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за начинот и условите за 
користење на средства за исплата на испратнини по 
Договорот за кредит по Проектот за итна социјална 
помош на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на .16 декември 1999 година. 

Број 07-4605/1 л Претседател 
16 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д~р Саво Климовски, с.р. 
З А К О Н 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА ИСПРАТНИНИ ПО 
ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА 
ИТНА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат начинот и условите за 
користење на средства за исплата на испратнини по 
Договорот за кредит по Проектот за итна социјална 
помош на Република Македонија. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат за 

исплата на еднократен надомест во вид на испратнина 
на работниците во друштвата со доминантна државна 
сопственост утврдени со овој закон на кои ќе им пре-
стане работниот однос поради економски, технолошки, 
структурални и слични промени. 

Средствата од член 1 на овој закон не можат да се 
користат за исплата на заостанатите плати и придонеси 
на работниците. 

Член 3 
Под друштва со доминантна државна сопственост во 

смисла на член 2 од овој закон се сметаат оние друштва 
во кои Република Македонија, Агенцијата на Репу-
блика Македонија за приватизација и Фондот за пензи-
ско и инвалидско осигурување на Македонија заедно 
поседуваат мнозински пакет на акции. 

Член 4 
Како корисници на средствата за намените од член 2 

на овој закон можат да се јават работници во друштвата 
со доминантна државна сопственост кои во своето ра-
ботење искажуваат загуба, а на кои поради економски, 

технолошки, структурални и слични промени ќе им 
престане работниот однос. 

Друштвата од став 1 на овој член ги определува 
Владата на Република Македонија согласно со Проек-
тот за итна социјална помош финансиран од Меѓуна-
родното здружение за развој. 

Член 5 
За користење на средствата од член 2 став 1 на овој 

закон, друштвата се должни да изготват соодветна 
Програма за преструктуирање, која ќе биде доставена 
за одобрување до Агенцијата на Република Македонија 
за приватизација. 

Член 6 
Во врска со остварувањето на правата на работни-

ците по овој закон на кои ќе им престане работниот 
однос нема да се применуваат одредбите од член 127 
став 1, член 129 и член 130 точки 1 и 2 од Законот за 
работните односи. 

Член 7 
Испратнината од член 2 на овој закон се исплатува 

во висина и на начин утврден со Законот за работните 
односи. 

Испратницата од став 1 на овој член се исплатува со 
денот на престанокот на работниот однос. 

Член 8 
Проектот за социјална помош финансиран од Меѓу-

народното здружение за развој ја спроведува Агенци-
јата на Република Македонија за приватизација и за тоа 
редовно ја известува Владата на Република Македони-
ја. Ј Член 9 

Владата на Република Македонија по потреба ќе 
донесе поблиски прописи за спроведување на 
овој закон. 

Член 10 -
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето : 

во „Службен весник на Република Македонија". 

1940. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛА-
СТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА 

НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 
Се прогласува Законот за овластување на организа-

ција за изработка на пригодни ковани пари, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 декември 1999 година. 
Број 07-4607/1 Претседател 

16 декември 1999 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 
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З А К О Н • 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 
\ 

Член 1 
Се овластува АД „ГОЛДМАК" Радовиш да изра-

боти пригодни ковани пари во сребро и во злато по 
повод 2000 години од почетоците на христијанството. 

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

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 
1941. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО 

ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за ^трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 декември 1999 година. 

Број 07-4600/1 „ Претседател 
16 декември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонка, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИ-

ЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
Член 1 

Во Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал („Службен весник на Република 
Македонија" број 38/93, 48/93, 21/98, 25/99 и 39/99), во 
член 1 став 2 зборовите: „Законот за претпријатијата" 
се бришат. 

Член 2 
Во член 28 ставовите 4 и 5 се заменуваат со пет нови 

става, кои гласат: 
„Корисникот на попустот од член 25 на овој закон го 

губи правото на отплата на рати на запишаните акции, 
односно удели со попуст, доколку не уплати две рати 
едно по друго или три рати со прекин во текот на шест 
месеци. 

Во случаите предвидени во став 1 на овој член ко-
рисникот на попустот има право веднаш, но не подолго 
од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон да го 
исплати целиот остаток од продажната цена на акци-
ите, односно уделите. 

Ако корисникот на попустот го искористи правото 
за исплата на остатокот од продажната цена на акци-
ите, односно уделите се стекнува со правото на допол-
нителен попуст од член 26 став 3 на овој закон. 

Ако корисникот на попустот не го користи правото 
од став 5 на овој член има право на сопственост на 

акциите, односно уделите сразмерно на износот што го 
отплатил. 

Акциите, односно уделите врз кои корисникот на 
попустот го изгубил правото на сопственост, Агенци-
јата за приватизација веднаш ги нуди на продажба на 
начин и под услови предвидени со овој закон." 

Член 3 
Член 28-а се менува и гласи: 
„По барање на Агенцијата за приватизација, акци-

онерското друштво, односно друштвото со ограничена 
одговорност во кое согласно со одредбите од член 28 на 
овој закон дошло до промена на сопственичката струк-
тура на акциите, односно уделите, е должно во рок од 
15 дена од денот на пристигнатото барање од Агенци-
јата да ја усогласи акционерската книга, односно кни-
гата за удели со новонастанатата сопственичка структу-
ра." 

Член 4 
Во член 100-а ставот 4 се брише. 

Член 5 
По член 47 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал („Службен весник на Република 
Македонија" број 25/99), се додава нов член 47-а, кој 
гласи: 

„Член 47-а 

Кога ќе се спроведе постапката за трансформација, 
а акциите односно уделите според избраниот модел, не 
се продадат или избраниот модел се смета дека не е 
успешен согласно со овој закон, постапката за транс-
формација не се повторува. Агенцијата ги става на про-
дажба непродадените акции, односно удели, а претпри-
јатието се организира како акционерско друштво, од-
носно друштво со ограничена одговорност. Доколку 
претпријатието било во мешовита сопственост се усо-
гласува со Законот за трговските друштва. 

Општествениот капитал на друштвото од став 1 на 
овој член ќе биде изразен согласно со Законот за тргов-
ските друштва." 

Член 6 
Членовите 48, 49, 50 и 51 од Законот за изменувале 

и дополнување на Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал („Службен весник 
на Република Македонија" број 25/99), ќе бришат. 

Член 7 
Актите и преземените дејствија што настанале со 

примената на одредбите од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал („Службен весник 
на Република Македонија" број 25/99), а кои со влегува-
њето во сила на овој закон престануваат да важат, над-
лежните правни субјекти ќе ги усогласат со овој закон 
во рок од 30 дена од неговото влегување во сила. 

Член 8 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 
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1942. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ЗАДРУГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ КОИ 

СТОПАНИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за трансформација на претпријатијата 
и задругите со општествен капитал, кои стопанисуваат 
со земјоделско земјиште, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 декември 1999 година. 

Број 07-4601/1 Претседател 
16 декември 1999 година на Република Македонка, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛЈ*УВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПА ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈАТА И ЗАДРУГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИ-
ТАЛ КОИ СТОПАНИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за трансформација на претпријатијата и задругите 
со општествен капитал кои стопанисуваат со земјодел-
ско земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија" број 25/99),членовите 5, 6, 7 и 8 се бришат. 

Член 2 
Актите и преземените дејствија што настанале со 

примената на одредбите од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за трансформација на прет-
пријатијата и задругите со општествен капитал кои сто-
панисуваат со земјоделско земјиште („Службен ресник 
на Република Македонија" број 25/99), а кои со влегува-
њето во сила на овој закон престануваат да важат, над-
лежните правни субјекти ќе ги усогласат со овој закон 
во рок од 30 дена од неговото влегување во сила. 

Член 3 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за трансформација на претприја-
тијата и задругите со општествен капитал кои стопани-
суваат со земјоделско земјиште. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 

1943. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-

ВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за приватизација на државниот капи-
тал, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 декември 1999 година. 

Број 07-4602/1 Претседател 
16 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ 
КАПИТАЛ 

Член 1 
Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за приватизација на државниот капитал („Службен 
весник на Република Македонија44 број 25/99), во член 5 
став 3 алинеја 4 после зборот „капитал44 запирката се 
заменува со точка и запирка, а зборовите: „како и акци-
ите и уделите издадени на Агенцијата и44 се бришат. 

Член 2 
Актите и преземените дејствија што настанале со 

примена на дрлот од одредбата на член 5 став 3 алинеја 
4 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за приватизација на државниот капитал („Службен вес-
ник на Република Македонија44 број 25/99), а кои со 
влегување во сила на овој закон престанува да важи, 
надлежните правни субјекти ќе ги усогласат со оцој 
закон во рок од 30 дена од неговото влегување во сила. 

Член 3 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за приватизација на државниот 
капитал. Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија". 
1944. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ Ц ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за трговските друштва, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 декември 1999 година. 

Број 07-4603/1 Претседател 
16 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, , 

д•р Саво Климовски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

Член 1 
Во Законот за трговските друштва („Службен вес-

ник на Република Македонија" број 28/96, .7/97, 21/98, 
37/98, 63/98 и 39/99), во членот 292 ставот 1 зборовите: 
„но не подолго од пет години" се бришат. 

Во ставот 2 втората реченица се брише. 
Член 2 

Насловот „Трговско друштво во , сопственост на 
странско лице" и членот 573 се бришат. 

Член 3 
Во членот 692 став 1 после зборот „седиште" се 

става точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Член 4 
Во членот 696 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако друштвото кое ја основало подружницата е 

запишано во Регистарот на државата во која има се-
диште помалку од две години од денот на поднесеното 
барање за основање подружница, до истекот на две 
години од денот на основањето, за обврските настанати 
со работењето на подружницата, покрај одговорноста 
од став 1 на овој член, солидарно и неограничено со 
сиот свој имот одговараат основачите на странското 
друштво, односно странскиот трговец-поединец." 

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

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 
1945. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТ §А* 
ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за цивилни инвалиди од војната, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 декември 1999 година. 

Број 07-4604/1 Претседател 
16 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Б°РИ С Трајовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 
Член 1 

Во Законот за цивилни инвалиди од војната („Служ-
бен весник на СРМ" број 33/76, 25/79, 11/81, 4/85,12/89, 
17/91 и „Службен весник на Република Македонија" 
број 38/91) членот 9 се менува и гласи: 

„Висината на цивилната инвалиднина за цивилните 
инвалиди од војната се утврдува според личната инва-
лиднина на воените инвалиди од 1-та група која изне-

сува 1,80% просечна месечна плата остварена во Репу-
блика Македонија за тековниот месец. Податоците за 
просечната месечна плата за тековниот месец ги утвр-
дува Заводот за статистика на Република Македонија. 

Висината на цивилната инвалиднина за цивилните 
инвалиди од војната се утврдува за: 

- I-та група - 50% од личната инвалиднина на 1-та 
х група воени инвалиди кои користат нега и помош од 

друго лице; 
- II-та група - 73% од цивилната инвалиднина на 1-та 

група цивилни инвалиди од војната; 
- III-та група - 55% од цивилната инвалиднина на I-

та група цивилни инвалиди од војната; 
- IV-та група - 40% од цивилната инвалиднина на I-

та група цивилни инвалиди од војната; и 
- V-та група - 30% од цивилната инвалиднина на 1-та 

група цивилни инвалиди од војната." 
Член 2 

Во член 10 став 1 по зборовите: „воените инвалиди" 
точката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „а во висина од 50% од ова право на воените 
инвалиди". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Цивилната инвалиднина од член 9 став 1 на овој 

закон и додатокот за помош и нега од друго лице од 
став 1 на овој член се валоризираат на ист начин како и 
за воените инвалиди, а во процент утврден во член 9 
став 1 на овој член." 

Член 3 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за цивилни инвалиди од војната. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 година. 
1946. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУ-

ВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за издавање и тргување со хартии од вредност, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 декември 1999 година. 

Број 07-4606/1 Претседател 
16 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ И ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Во Законот за издавање и тргување со хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија" 
број 7/97 и 11/99), во членот 173 по ставот 4 се додаваат 
три нови става 5, 6 и 7, кои гласат: 
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„Централниот регистар на хартии од вредност е цен-
трална информациона база на податоци во Република 
Македонија за издадените емисии на хартии од вред-
ност и за новите емисии на хартии од вредност. 

Во Централниот регистар евиденцијата за издаде-
ните хартии од вредност се води исклучително во нема-
теријализиран облик како електронски запис. 

Сите акционерски друштва во Република Македо-
нија кои имаат повеќе од 20 акционери, сите банки и 
осигурителни друштва, акционерските книги задолжи-
телно ги водат во Централниот регистар во нематерија-
лна иран облик. Акционерските друштва се должни да 
ги пренесат своите акционерски книги во Централниот 
регистар во рок од три месеци од добивањето на овла-
стувањето од Комисијата за хартии од вредност и реги-
страцијата на Централниот регистар во трговскиот ре-
гистар." 

Во ставот 5 кој станува став 8 по зборот „водењето44 

се става запирка и се додава зборот „пренесувањето44. 
Член 2 

Во членот 175 став 1 по точката 7 се додава нова 
точка 8, која гласи: 

„8. Не ги пренесе акционерските книги во рокот 
утврден во член 173 став 7 на овој закон.44 

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

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1947. 
Врз основа на член 64 став 2 од Законот за локал-

ните избори („Службен весник на Република Македо-
нија44 број 46/96,48/96 и 56/96), претседателот на Собра-
нието на Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ 

ИЗБОРИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА 
ЖЕЛИНО 

I 

Се распишуваат предвремени избори за градоначал-
ник на општина Желино. 

II 

Предвремените избори ќе се одржат на 20 февруари 
2000-та година. 

III 

^ Роковите за извршување на изборните дејствија поч-
нуваат да течат од денот на објавувањето на ова реше-
ние во „Службен весник на Република Македонија44. 

IV 

Предвремените избори ќе ги спроведе Изборната 
комисија на општината Желино. 

V 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија44. 

Број 08-4646/1 Претседател 
20 декември 1999 година н а Собранието на Република 

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

1948. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност („Службен весник на Република Маке-
донија44 бр. 20/97), Владата на Република Македонија на 
предлог на Советот за радиодифузија, на седницата 
одржана на 14.12.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ-
ФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И 
ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата -
населбите кои не се покриени со квалитетен телевизи-
ски сигнал и тоа: 
- с. Нежилово (општина Богомила) 32 домаќинства и 
- с. Групчин (општина Желино) НО домаќинства 

Вкупно- 142 домаќинства 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр 23-5596/1 Претседател на Владата 
14 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1949. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија44 бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата Одржана на 06.12.1999 година, 
Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На АД „Охис - Преспапласт44 Ресен се дава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност -
трета емисија на акции во вредност од 200.000 герман-
ски марки или во денарска противвредност по среден 
курс на Народна Банка на Република Македонија на 
ден 06.12.1999 година ва износ од 6.196.498,00 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 начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

4. Ова решение ќе се објави во Службен весник на 
Република Македонија44. 

Бр. 01-445/1 Претседател на Комисијата, 
7 декември 1999 година М"Р Борис Стојменов, с.р. 

Скопје 
1950. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македо-
нија и членовите 56 и 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонка“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 10 ноември 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се одбива барањето на Дешевски Зоран од 

Скопје за заштита на правата од работен однос од дис-
криминација по основ на национална припадност. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Пешевски Зоран од Скопје, на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе барање за заштита 
на слободите и правата на човекот и граѓанинот со-
гласно член 110 алинеја 3 од Уставот на Република 
Македонија, односно за заштита од дискриминација 
што се вршела во однос на него при засновање на рабо-
тен однос. Според наводите во барањето, подносителот 
бил дискриминиран на тој начин што не бил примен на 
работното место физико-хемичар во Министерството 
за одбрана на Република Македонија за кое конкурирал 
и ги имал исполнето предвидените услови. 

Имено, подносителот на барањето наведува дека во 
периодот од 14.05.1997 година до 04.02.1999 година, а 
врз основа на претходно склучени три договори за ра-
бота на определено време, во Министерството за од-
брана на Република Македонија работел како физико-
хемичар во отсекот за физикохемиски Испитувања во 
Воената пошта 9833. 

По конкурсот објавен на 13 мај 1999 година од 
страна на Министерството, подносителот се пријавил, 
но не бил примен, поради, според наводите во бара-
њето, неговата национална припадност. 

Оттука, подносителот на барањето смета дека е сто-
рена повреда на правата од работен однос по основ 
дискриминација според национална припадност. 

4. На седницата Судот утврди дека подносителот на 
барањето, врз основа на склучените три договори за 
работа на определено време, во периодот од 14.05.1997 
година до 04.02.1999 година работел како физико-хеми-
чар во Министерството за одбрана на Република Маке-
донија. 

На 13 мај 1999 година Министерството распишува 
конкурс и објавува оглас за прием на еден извршител -
физико-хемичар на неопределено време. 

Врз основа на огласот биле пријавени 5 (пет) канди-
дати кои ги исполнувале условите за прием дадени во 
огласот. Врз основа на изготвениот преглед бил извр-
шен прием на еден од пријавените кандидати, по што со 
акт бр.14-2980/5 од 16.07.1999 година, на пријавените по 
огласот им биле вратени документите. 

5. Согласно член 9 од Уставот на Република Маке-
донија граѓаните на Република Македонија се еднакви 
во слободите и правата независно од полот, расата, 
бојата на кожата, националното и социјалното поте-
кло, политичкото и верското уверување, имотната и 
општествената положба. ^ 

Според член 32 од Уставотсекој има право на ра-
бота, слободен избор на вработување, како и тоа дека 
секому, под еднакви услови му е достапно секое ра-
ботно место. 

Начинот и постапката за засновање на работен од-
нос се уредени со Законот за работните односи, а за во 
органите на државната управа некои од овие прашања 
се уредени со Законот за органите на управата 

' („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90; 63/94,63/98), како 
1ех ѕреааНѕ. Согласно член 22 од Законот за работните 
односи, работен однос се заснова на време чие траехве 
не е однапред определено. 

Согласно член 7, работен однос може да заснова 
секое лице кое ги исполнува општите 'урдови утврдени 
со овој и друг закон и посебните услови утврдени со 
закон, колективен договор и акт на работодавецот, а 
додека според членѓ9-а во јавна установа, јавно прет-
пријатие и др. правно лице што врши дејност на јавна 
служба, државен орган и орган на општината, односно 
градот Скопје, потреба од работник се обезбедува со 
об јавува ј на јавен оглас во дневниот печат. 

Согласно член 9-в избор од пријавените или упате-
ните кандидати врши работодавецот, органот или ра-
ботник кого тој ќе го овласти. 

Според член 190 од Законот за органите на упра-
вата, за потребата од нови работници одлучува функци-
онерот кој раководи со органот на управата во рамките 
на општиот акт за систематизација на работите и зада-, 
чите под услов да се обезбедени финансиски средства. 

Изборот на кандидатите го врши функционерот кој 
раководи со органот на управата (член 187). 

Од наведените уставни и законски одредби произле-
гува дека со Уставот на сите граѓани на Република 
Македонија им се гарантира еднаквост пред Уставот и 
законите како и еднаквост во поглед на слободите и 
правата, а додека начелото на еднаквост на граѓаните 
во сферата на трудот се реализира на начин и постапка 
утврдени со закон. 

Имено, подн' чтелот на барањ,ето конкурирал за 
работното место физико-хемичар, п^и што претходно 
склучените три договори на определено време не го 
обврзуваат работодавецот и не создаваат обврска да го 
прими во работен однос на неопределено време. 
Имено, дискреционо право е на министерот, како 
функционер кој раководи со органот на управата, да 
изврши прием на кандидатите кои ги исполнуваат усло-
вите за соодветното работно место. 

6. Со оглед на тоа што во конкретниот случај не би 
можело да се идентификуваат елементи на дискримина-
ција по национална основа, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 143/99 Претседател 
10 ноември 1999 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, д-р Милан Недков, с.р. 

1951. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и 
членот 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 8 декември 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништува Одлуката бр. 0303/3-1, донесена од 
Управниот одбор на Нотарската комора на Република 
Македонија на 19 јуни 1999 година. 

2. Се укинува решението со кое се запираат од извр-
шување поединечните акти и дејствија донесени, од-
носно преземени врз основа на оспорената одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавува!вето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Марковски Данчо и Секулов Славко од 
Скопје, со решение У.бр. 135/99 од 3 ноември 1999 
година поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината 
согласност со Уставот и со закон. 

5. Судот на седницата утврди дека согласно членот 1 
од Одлуката при изготвување на нотарски акт, солем-
низација-потврдуваше на приватна исправа, со која се 
заснова заложно право врз подвижни предмети и права, 
надлежен за постапување е нотар на чие службено по-
драчје залогодавачот има седиште, доколку е правно 
лице. Ако залогодавачот е физичко лице, според него-
вото место на живеење. 
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Во членот 2 од Одлуката е предвидено дека при 
изготвување на нотарски акт или потврдување на при-
ватна исправа (солемнизација) со кое се засновува за-
ложно право врз недвижен имот - хипотека, надлежен 
за постапување е нотар на чие службено подрачје се 
наоѓа недвижноста. 

Согласно ставот 2 на овој член од Одлуката, до-
колку предметот на залог-хипотеката се повеќе нед-
вижности и истите се наоѓаат на различни подрачја за 
кои се надлежни повеќе нотари, надлежен за постапу-
вање е нотар на чие службено подрачје се наоѓа било 
која од недвижностите врз кои се засновува заложното 
право - хипотека. 

Според членот 3 од Одлуката, во случаите кога се 
врши потврда на приватна исправа (солемнизација) на 
анекс на договор со кој се врши промена во цената на 
недвижниот имот - предмет на договорот, нотарската 
награда ќе се определува согласно член 12 став 1 од 
ПИТ. 

Доколку со анексот се решаваат други прашања (на-
чин на плаќање и слично), согласно ставот 2 на овој 
член од Одлуката, во тој случај нотарската награда ќе 
се определува според член 13 од ПИТ. 

Согласно членот 4 од Одлуката, при изготвувањето 
на нотарски акт или потврда на приватна исправа, заве-
рени прилози треба да се користат само кај изворниот 
примерок. 

Според ставот 2 на овој член од Одлуката изводите 
не треба да се оптоваруваат со заверени преписи на 
прилозите освен кога странката инсистира, а според 
ставот 3 на истиот член од Одлуката, кога приватната 
исправа содржи клаузула интабуланди или извршна 
клаузула, во такви случаи заверените прилози треба да 
ги содржат и изводите кои се наменети за органот кој го 
врши уписот на товарот и изводот наменет за доверите-
лот, а доколку странките тоа го бараат, сите изводи 
може да бидат обезбедни со заверени прилози. 

Согласно членот 5 од Одлуката, нотарот не смее да 
презема службени дејствија и активности надвор од сво-
ето службено подрачје. 

Во членот 6 од Одлуката, е предвидено дека нотарот 
не може да состави во форма на нотарски акт договор 
за засновање на заложно право - хипотека, ниту да 
потврди таква приватна исправа доколку хипотеката се 

, засновува врз времен објект. 
Времен објект, според ставот 2 на овој член од Од-

луката, може да биде предмет на договор за залог на 
подвижни предмети само доколку времениот објект 
има такво својство да може да се одвои од земјиштето, а 
притоа да не бидат нарушени неговите својства - функ-
ција (монтажен објект). 

6. Согласно член 68 алинеја 2 од Уставот Собрани-
ето на Репубика Македонија донесува закони и дава 
автентично толкување на законите. 

Од содржината на овој член се гледа дека Уставот 
содржи генерална одредба со која се регулира надлеж-
носта на Собранието на Република Македонија, што 
значи дека Собранието на Република Македонија, како 
носител на законодавната власт, е овластено со соодве-
тен закон да уреди прашања од определена област. 

Имајќи го предвид изнесеното наспроти одредбите 
од член 1 од Одлуката која ја определува месната над-
лежност на нотарот при изготвувањето на нотарскиот 
акт со кој се заснова заложно право врз подвижни пред-
мети во смисла што потврдувањето на таквата при-
ватна исправа е ставено во надлежност на нотарот на 
чие службено подрачје залогодавачот има свое седиште 
(ако е правно лице), а доклку е физичко лице надлеж-
носта на нотарот се определува според местото на него-
вото живеење, Судот оцени дека станува збор за засно-
вање на заложно право врз подвижни предмети, при 
што, за определување на надлежниот нотар одлучу-

вачки фактори се местото на седиштето на залогодава-
чот (ако е правно лице), односно местото на живеењето 
на залогодавачот (ако е физичко лице). 

Од друга страна, пак, одредбата од член 2 од Одлу-
ката го регулира прашањето за месната надлежност на 
нотарот кога се изготвува нотарски акт со кој се засно-
вува заложно право врз недвижен имот - хипотека, во 
смисла што како месно надлежен се определува нота-
рот на чие службено подрачје се наоѓа недвижноста. 

Согласно член 7 од Законот за вршење на нотар-
ските работи нотарот има свое седиште и подрачје на 
кое ја врши својата должност. 

<Зд содржината на текстот произлегува дека Зако-
нот со генерална одредба го регулира прашањето на 
службеното седиште на нотарот и подрачјето на кое ја 
врши својата должност без притоа службеното седиште 
и подрачјето да ги поврзува со видот на издавањето на 
нотарските исправи. 

Исто така, согласно членот 24 од овој закон, служ-
беното подрачје на нотарот е подрачјето на основниот 
суд на кое тој има свое седиште, а според членот 44а од 
Законот исправите за правните работи врз основа на 
кои се врши пренос на правото на сопственост односно 
размена на недвижности, ги потврдува нотарот (со-
гласно со одредбите од овој закон само ако претходно 
утврдил дека се исполнети условите и постапката пред-
видена со посебни закони) на чие подрачје се наоѓа 
недвижноста. 

Од изнесеното произлегува дека одредбите од чле-
новите 1 и 2 од оспорената одлука го регулираат праша-
њето на месната надлежност на нотарот кога станува 
збор за заведување на заложно право врз подвижни 
предмети, односно врз недвижен имот; дека членот 24 
од Законот за глобална одредба ја определува месната 
надлежност, односно го определува службеното по-
драчје на нотарот сврзувајќи го истото со подрачјето на 
основниот суд каде тој има свое седиште и дека членот 
44а го регулира прашањето за пренос на правото на 
сопственост, предвидувајќи дека тоа може да го врши 
нотар на чие подрачје се наоѓа недвижноста. 

Исто така, од изнесеното произлегува дека членот 
24 и членот 44а не се однесуваат на определувањето на 
месната недвижност на нотарите при засновувањето на 
заложно право врз подвижни предмети, односно недви-
жен имот, туку го определуваат службеното подрачје 
на нотарот и надлежноста на нотарот при вршење пре-
нос на правото на сопственост, поради што Судот 
утврди дека Законот за вршење на нотарските работи 
не содржи одредби со кои се определува месната над-
лежност на нотарите, и дека, оспорената-одлука со 
одредбите од членовите 1 и 2 излегува надвор од рам-
ките на Законот за вршење на нотарските работи. 

Проучувајќи го Законот за залог на подвижни пред-
мети и права, Судот утврди дека со Него се уредува 
начинот, условите и постапката за залажување на под-
вижни предмети и права врз основа на договор кој го 
составува нотар во форма на нотарски акт што го обвр-
зува нотарот да го пријави во Заложниот регистар за 
територијата на Република Македонија, односно дека 
овој закон не содржи одредба со која се определува 
месната или територијалната надлежност на нотарот 
што ги заверува исправите врз основа на кои се врши 
уписот на заложно право врз предмети и права во за-
ложниот регистар, ниту одредба за засновување на за-
ложно право врз недвижен имот - хипотека, поради 
што утврди дека одредбите од членовите 1 и 2 од Одлу-
ката излегуваат надвор од рамките и на овој закон. 

Согласно членот 61 од Законот за основните соп-
ственосно правни односи, право на залог може да по-
стои на подвижни предмети, недвижности и на права, а 
настанува врз основа на правна работа, судска одлука и 
на закон. 
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Членот 63 од Законот предвидува дека заради обез-
бедување на определено побарување, недвижен пред-
мет може да биде оптоварен со право на залог во ко-
рист на доверителот (хипотека), кој е овластен, на на-
чин предвиден со закон, да бара намирувал>е на своето 
побарување од вредноста на таа недвижност пред дове-
рителите кои на неа немаат хипотека, како и пред дове-
рителите кои хипотека на неа стекнале по него, без 
оглед на промената на сопственоста на оптоварената 
недвижност. 

Според членот 64 став 1 од овој закон, врз основа на 
правна работа или судска одлука, хипотека се стекнува 
со упис во јавната книга или на друг соодветен начин 
определен со закон, а согласно ставот 2 на овој член од 
Законот хипотеката се стекнува во моментот кога се 
исполнети условите определени со закон. 

Имајќи ги предвид наведените одредби Судот утврди 
дека овој закон не содржи одредби со кои се определува 
месната или територијалната надлежност за засновање 
на заложно право врз основа на правна работа, туку 
само се определува дека правото на залог настанува врз 
основа на правна работа, судска одлука и на закон. 

А, правна работа (договор постигнат со слободно 
изразена волја меѓу залогодавачот и залогопримачот), 
врз основа на која може да настане заложно право врз 
недвижност, според законските прописи што важат во 
Република Македонија е: спогодба на странките по-
стигната пред суд во смисла на член 247 од Законот за 
изврш ната постапка и нотарскиот акт или приватна 
исправа потврдена од нотар, во смисла на член 42 од 
Законот за вршење на нотарските работи. 

Така, доколку заложното право врз недвижност се 
стекнува врз основа на спогодба постигната пред суд, 
според одредбите од Законот за извршната постапка, 
законодавецот определил ќој суд ќе биде месно надле-
жен да о длучува по предлогот: за обезбедување на па-
рично побарување со засновање на заложно право над 
недвижности врз основа на спогодба, во смисла што во 
членот 247 од овој закон определил дека за одлучување 
по предлогот ќе биде надлежен судот на чие подрачје се 
води јавната книга во која треба да се изврши запишу-
ваното, а доколку предлогот се однесува за обезбеду-
вање на парично побарување со засновање на заложно 
право врз недвижности кое треба да се запише во јавни 
книги од подрачјата на повеќе судови, надлежен е секој 
од тие судови кај кој странките ќе го поднесат предло-
гот. 

Доколку, пак, залржното право врз недвижност се 
востановува врз основа на нотарски акт или приватна 
исправа (договор или спогодба меѓу странките) потвр-
дена од нотар, согласно член 42 од Законот за вршење 
на нотарските работи, законодавецот не предвидел 
ограничувања во смисла на месната надлежност, која 
како институт постои само за судовите (не и за нота-
рите), ниту пак предвидел било каква територијална 
надлежност или ограничување. 

Имајќи ги предвид наведените законски одредби Су-
дот утврди дека Нотарската комора не е овластена со 
свои акти да ја востановува месната надлежност на но-
тарите, поради што Одлуката, така како што гласи, 
има ограничувачки карактер. 

Ова дотолку повеќе што согласно Законот за 
вршење на нотарските работи граѓаните можат да на-
прават нотарски акт или договор за залог на недвиж-
ност како основ на стекнуван>е на заложното право кај 
нотар според своја определба, со тоа што правото на 
залог ќе го запишат во јавните книги според територи-
јалната припадност на недвижноста согласно закон-
ските прописи што го регулираат уписот на стварните 
товари врз недвижностите (Закон за премер и катастар 
кој во членот 50, меѓу другото, предвидува дека во 
катастарот• на недвижностите се запишуваат товари и 

ограничувања кои согласно член 51 се: реалните то-
вари, правото на залог (хипотека) и личните ограничу-
ван>а). 

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека Зако-
нот за вршење на нотарските работи, Законот за залог 
врз подвижни предмети и права и Законот за основните 
сопственосно правни односи, не содржат одредби за 
определување, односно за ограничување на месната 
надлежност на нотарите ниту, пак, содржат одредба 
која би упатувала тоа прашање да се уреди со акт на 
Нотарската комора. 

Што се однесува до одредбите од членовите 3, 4, 5 и 
6 од Одлуката, независно од тоа што содржат одредби 
од процедурална природа, Судот смета дека основано 
може да се постави прашањето и за нивната уставност 
од причина што се донесени од ненадлежен орган. 

Имено, согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 
Собранието на Република Македонија донесува закони 
и дава автентично толкување на законите. 

Имајќи ги предвид овие одредби од Уставот, Судот 
смета дека Собранието на Република Македонија е 
овластено со закон, да ги уреди прашањата сврзани со 
месната надлежност на нотарите, и дека овие прашања 
не спаѓаат во доменот на надлежноста на Управниот 
одбор на Комората. 

Исто така, согласно член 52 став 1 и став 2 од Уста-
вот, законите и другите прописи, пред да влезат во 
сила, се објавуваат во „Службен весник на Република 
Македонија", најдоцна во рок од седум дена од нивното 
донесување. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука не содржи 
одредби за нејзино објавување, пред да влезе во сила, 
Судот оцени дека истата е несогласна со членот 52 од 
Уставот на Република Македонија. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како в~о 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

8. Оваа одлука судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д•р Милан Недков и судијата Бахри 
Исл>ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д•р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д•р Јосиф Талевски и д•р Тодор Џунов. 

У бр 135/99 Претседател, 
8 декември 1999 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д•р Милан Недков, с.р. 

1952. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девиз-

ното работење („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 30/93 и 40/96) и врз основа на член 29 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96 
- пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна 
банка на Република Македонија на својата ГЈСХУ1 сед-
ница, одржана на 16.12.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗ-
НОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 
ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МО-
РААТ, ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА 
СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.01.2000 ДО 

31.03.2000 ГОДИНА 

1. На банките кои добиле овластување за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со 
странство до влегување во сила на оваа одлука, им се 
утврдува износот од УСД 61.204.000 како најмал износ 
на девизи кој мораат да го држат на сметките во стран-
ство и УСД 122.408.000 како најголем износ кој можат 
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да го држат на сметките во странство од 01.01.2000 до 
31.03.2000 година. 

Поединечните износи за најмалиот, односно најго-
лемиот износ на девизи кој овластените банки за 
вршење платен промет со странство и кредитни работи 
со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките востранство, гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за се-
која банка поодделно. 4 

Одлуките на гувернерот од претходниот став се 
обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за 
девизното работење. 

2. Банката што ќе добие овластување за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со 
странство, по влегувањето во сила на оваа одлука мора 
да држи 25% од капиталот потребен за добивање овла-
стување за вршење платен промет со странство и кре-
дитни работи со странство, како најмал износ на девизи 
на сметките во странство. 

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да 
го достигне во рок од 30 (триесет) дена рд денот на 
добивање на овластувањето за вршење платен промет 
со странство и кредитни работи со странство. 

Поимот износ на девизи кој овластените банки за 
вршење платен промет со странство и кредитни работи 
со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство согласно оваа одлука, претста-
вува износот на девизни средства во позиција пресметан 
според Одлуката за начинот и условите на купопро-
дажба на девизи меѓу правните лица во Република Ма-
кедонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 01.01.2000 година. 

О.бр. 02-15/LXXVI-1/99 Претседател " 
16 декември 1999 година na Сoветот на Народна банка 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, 

Огласен дел 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2553/99, на регистарска влошка бр. 030064537-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за производство, услуги и трговија „ГАВРОВ-
СКИ" увоз-извоз, ДООЕЛ, Босилово бр. 275. 

Единствен содружник е Гавровски Никола. 
Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 

15.13, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.32, 51.31, 
51.33, 52.11, 52:12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 
52.44/4, 52.45, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, посредување. 

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 целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Гавровски Никола, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2553/99. 
(40840) 

го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за угостителство, трговија и 
услуги „ЗИМ-ТРЕЈД" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Мла-
динска" бр. 199-1/14, Струмица. 

Единствен содружник: Митров Мирко од Струми-
ца. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 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.^2, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 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, 51138, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51:45 , 51.47, 
51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.64, 51.66, 51.70, 74.14, 74.40, 74.82, 60.22 , 60.23, 
60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реек- • 
спорт, застапување на странски фирми. 

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

Митров Мирко, управител на Друштвото и застап-
ник во надворешниот трговски промет без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2527/99. 
(40841) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2626/99, на регистарска влошка бр. 030065267-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за трговија, производство и услуги „ВИГО" 
ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Киро Абрашев" бр. 16, 
Струмица. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.24, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 21.21, 25.22, 50.10, 50.20, 51.11, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.41, 52.42, 52.44, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63 , 55.11, 
55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот на стоки и услу-
ги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, туристички услуги, услуги во меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

Тодоров Кирил, управител со неограничени овла-
стувања. 

Тодоров Кирил, застапник со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2626/99. 
(40844) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2501/99, на регистарска влошка бр. 030064017-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија на увоз-извоз „МАНМЕТАЛ" ДООЕЛ, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 185, Струмица. 

Содружник: Ристоман Атанасов од Струмица. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.42, 15.51, 15.71, 20.30, 

20.40, 25.22, 25.23 , 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 31.50, 
45.22, 45.31, 45.33, 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51:32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22. 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2501/99. 
(40845) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2527/99, на регистарска влошка бр. 030064277-8-09-000, 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
3126/98, на регистарска влошка бр. 030038447-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со 
ЗТД на Друштвото за трговија „ДАНИТА-НИК^" 
ДООЕЛ, ул. „Ленинова" бр. 8, Св. Николе. 

Дејности: 01.41/3, 01.42, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот про-
мет ќе го застапува Лозановски Никола, управител 
без ограничување. 

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

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3126/98. 
(40727) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2094/98, на регистарска влошка бр. 030028027-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Трговското друштво „ТАР-
ЗАН" ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „И Октомври" бр. 33, 
Свети Николе. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
15:11, 15.12, 15.13, 15.20, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 
28.21, 28.46, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 
31.40, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 36.63, 50.10, $0.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, "55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.21, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.^0, 72.40, 74.84, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

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

Управител на друштвото е Зоран Васев, без огра-
ничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2094/98. 
(40728) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1873/98, на регистарска влошка бр. 030025817-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Јавното трговско друштво „КОБРА-
ШЕХЕРЗАДА" Саид Велиов и др. за трговија, прои-
зводство и услуги, ЈТД, Кочани. 

Основачи: Велиов Саид и Велиов Сунеј од Кочани. 
Дејности: 17,30, 17.40, 17.52, 18.21, 18.22, 18.23, 

19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.23 , 25.24, 
28.52, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.42, 45.44, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.40, 51.23, 51.24, 51.31, 51.41, 51.42, 
51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.62, 52.72, 52.74, 
60.21, 60.22, 60.24, 93.05, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, надворешна трговија со пре-
хранбени производи. 

Друштвото во правниот промет• со трети лица на-
стапува во свое име и за да>ја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара неограничено и солидарно со сиот свој имот. 

Лице овластено за) застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Велиов Саид, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1873/98. 
(40729) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
3048/98, на регистарска влошка бр. 030037657-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услу-
ги „ЕВРО" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Маршал Тито" 
бр. 188/11, Отру мица. 

Содружник: Спасо Божинов од Струмица. 
Дејности: 52.11, -52.12, 52.21* 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, '52.27, 52.32, 52.41, 52.43, 52.42, 52.46, 
52.45, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 50.10, 50.40, 50.40/1, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.39, 51.41, 51.46, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55 , 51.70 , 65.12/3, 74.84 , 63.40 , 60.21, 60.22, 
60.24, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 15.71, 37.10, 55.30, 
55.40, 55.51, 55.52, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Грција и Бугари-
ја, меѓународен транспорт на стоки и патници, коми-
сиона продажба, застапување странски фирми, меѓуна-
родна шпедиција. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските спрема трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Спасо Божинов, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3048/98. 
(40730) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2297/99, на регистарска влошка бр. 030030057-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги на големо и мало, увоз-извоз „АГРОМАКЕ-
ДОНИЈА" Борис Цунев и др. ЈТД, ул. „Герас Цунев" 
бр. 5, Отру мица. ] 

Приватното трговско претпријатие на големо и ма-
ло „АГРОМАКЕДОНИЈА" ПО, ул. „Герас Цунев" 
бр. 5, Отру мица, со одлука на содружниците Цунев 
Борис и Цунева Ефимија, се претвора во Јавно тргов-
ско друштво под фирма: Друштво за производство, 
трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз „А-
ГРОМАКЕДОНИЈА" Борис Цунев и др. ЈТД, ул. „Ге-
рас Цунев" бр. 5, Струмица. 

Дејности: 15.81, 15.87, 15.98/1, 25.22, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 50.21, 51.52, 51.31, 51.34, 51.36, 51.39, 
51.51, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.21, 52*25, 52.41, 
51.42, 52.44/4, 52.47, 52.45, 52.48, 52.62, 60.24, 71.10, 
71.21, 74.12, 74.20, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија ро непрехранбени производи, малограничен 
промет со* Грција и Бугарија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени спрема трети лица друштвото не одговара. 

За обврските сторени спрема трети лица во прав-
ниот промет одговараат содружниците лично и соли-
дарно со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Цунев Борис, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2297/98. 
,(40731) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
3183/98, на регистарска влошка бр. 030039017-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
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гласувањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „ПОП-ЕЛЕКТРОНИК" ДООЕЛ, увоз-извоз, 
ул. „Прилепска" бр. 10, Отру мица. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56,' 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
5^.65, 51.66, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 50,30/2, 50.40/ 
2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 55.30/1, 55.30/2, 
55.51, 55.52, 55.40, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 29.24, 
29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.50, 31.62 , 32.10, 
32.30, 36.63, 37.10, 37.20, 02.01. 

Дејноста во надворешно-трговскиот промет се про-
ширува со: продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, комисиони работи, малограничен промет со 
Бугарија и Грција, услуги на меѓународен транспорт 
на стоки и патници, реекспорт, посредување. 

Пречистен текст на дејностите во надворешно-
трговскиот промет гласи: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, продажба на стоки од консигна-
циони складишта, комисиони работи, малограничен 
промет со Бугарија и Грција, услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и патници, реекспорт, посредува-
ње. 

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

Поп-Иванов Митко, управител со неограничени 
овластувања. 

Поп-Иванов Митко, управител, застапник во на-
дворешно-трговскиот промет со неограничени овла-
стувања. 

Единствен содружник на друштвото е Поп-Иванов 
Митко од Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3183/98. 
(40732) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 243/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-14-0, го запиша во 
судскиот регистар усогласувањето со Законот за средно 
образование на Државно средно училиште Гимназија 
„Славчо Стојменски" Ц.О. Штип, ул. „Васил Глави-
нов" бр. 4. 

Усогласување на организација, работа, Статут на 
Гимназија „Славчо Стојменски" Ц.О. Штип со Законот 
за средно образование. 

Сегашниот назив на училиштето е: Државно средно 
училиште Гимназија „Славчо Стојменски" П.О. Штип, 
ул. „Васил Главинов" бр. 4. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 243/99. (40734) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
3159/98, на регистарска влошка бр. 030038777-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претвора!вето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трго-
вија и услуги „СОНА" ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Јанко 
Цветинов" бр. 8/17. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25 , 36.11, 
36.12, 36.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 

'51.37, 51.42, 51.47, 51.70, 52.11, -'52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 55.3, 55.30, 55.30/1, '55.30/2, 74.12,'74.40. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; про-
дажба на стоки од консигнациони складишта; комиси-

они работи; меѓународна шпедиција; меѓународен тран-
спорт на стоки и патници; реекспорт; малограничен 
промет; посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги. 

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

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице одговорно и овластено за застапување во вна-
трешниот и надворешниот промет е Цветкова Бранка, 
управител без ограничување, 51.42/1, 51.42/2. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3159/98. (40735) 

Основниот суд во Штип, ЈСО решението Трег. бр. 
1661/98, на регистарска влошка бр. 030023697-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со 
законот за трговски друштва и претворање на претпри-
јатие во приватна сопственост на Трговското друштво 
за услуги и промет ТРОПИК - Гаврил Миовски ДО-
ОЕЛ со седиште во Пехчево ул. „Првомајска" 17. 

Дејности: 51.17, 51.19, 51.47, 52.22, 52.25, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ма-
лограничен промет со Р. Бугарија, Р. Грција и СР Југо-
славија. 

ДООЕЛ во правниот промет Истапува во свое име и 
за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица ДО-
ОЕЈ1 одговара со сиот свој имот. 

Управител на ДООЕЛ - Гаврил Миовски без огра-
ничување. 

Застапник во надворешно трговскиот промет на 
ДООЕЛ Гаврил Миовски, без ограничување. 

Единствен содружник е Гаврил Миовски од Пех-
чево, ул. „Првомајска" бр. 17. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1661/98. (40736) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2657/98, на регистарска влошка бр. 030033657-3-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и 
претворањето на Друштвото за производство, услуги и 
трговија „ОРПЕ КОМЕРЦ" Фазлијевиќ ДОО увоз-из-
воз Радовиш, Кеј „8 Септември" 50. 

Основачи: Фазлијевиќ Орхан и Фазлијевиќ Сефе-
дин. 

Дејности: 17.1,17.11,17.12,17.13,17.14, 17.15,17.16, 
17.17, 17.3, 17.30, 17.40, .17.40/1, 17.40/2, 17.5, 17.42, 
17.43, 17.54, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 
51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; по-
средување и застапување во прометот на стоки и 
услуги; услуги во меѓународниот транспорт и шпеди-
ција. 

Одговорност: неограничени овластувања, целосна 
одговорност. 

Управител без ограничувања Фазлијевиќ Орхан. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2657/98. (40737) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1582/98, на регистарска влошка бр. 030022967-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштвото за производство, трговија 
на големо и мало и услуги, увоз-извоз Самара Киро 
ДООЕЛ с. Еднокуќево општина с. Босилово. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.21, 18.10, 17140/1, 
28/1, 50.20, 51.11, 51.12, 51.41, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22/ 
52.23, 52.24, 52.25, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.44, 52.44/4, 52.45, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22. 
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Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ре-
експорт; малограничен промет со соседните земји; ме-
ѓународен транспорт; застапување и посредување со 
стоки и услуги. 

Единствен содружник: Ѓеоргиев Киро с. Едноку-
ќево, општина с. Босилово. < 

Управител без ограничување и застапник на Друш-
твото во внатрешниот и надворешниот промет со трети 
лица без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица, Друштвото иста-
пув во свое име и за своја сметка, за обврските сторени 
во тој промет одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1582/98. (40738) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1856/98, на регистарска влошка бр. 030025647-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето во ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија на големо и мало и услуги, увоз-извоз „РИВА-
ПРОМ“ Иљчо ДООЕЛ Струмица, ул. „Жртви на фа-
шизмот" 18/4. 

Дејности: 01.12, 01.12/2, 01.30, 01.41, 50.50, 50.51, 
51.11, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 
51.38, 51.39, 51.54, 51.57, 51.41, 51.43, 51.44, 51.51, 
51.53, 50.10, 50.30, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33,52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/ 
1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 55.30/1, 60.22, 74.12, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ре-
експорт; малограничен промет со соседните земји; ме-
ѓународен транспорт; овластување и посредување со 
стоки и услуги. / 

ѕ Единствен содружник: Ристов Ил»чо од Струмица, 
ул. „Жртви на фашизмот" бр. 18/4. 

Во правниот промет со трети лица, Друштвото на; 
стапува во свое име и за своја сметка и За обврските 
сторени во тој промет одговара со целокупниот свој 
имот. 

Лице за застапување на Друштвото во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е управителот Ристов 
Иљчо, застапник без ограничувања. 
' Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1856/98. (40739) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2618/98 на регистарска влошка бр. 030034257-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
пртпријатието со ЗТД на Друштвото за производство, 
услуги и промет „ЕУРО САН" дооел ул. „Шриок дол" 
бр. 17/9, Штип. 

Дејности:• 01.11/1, 01.11/2, 01.1/3, 01.12, 01.13, 01.21, 
01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.98/2, 18.22, 18.23, 
25.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 
52.12, 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, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.3042, 55.40, 60.22, 
60.24, 65.12/3, 70.31, 74.70, 74.84, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во промет со стоки и услуги, агенциски ус-
луги во транспортот, меѓународен транспрот и шпеди-
ција, застапување на странски правни и физички лица, 
консигнациона продажба, малограничен промет со со-
седните земји, реекспорт. 

За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица во земјата и во надворешниот трговски 
промет друштвото одговара Со сиот свој имот. 

Друштвото во надворешниот и внатрешниот про-
мет ќе го застапува Соња Анчева, управител без огра-
ничување. 

Единствениот содружник не одговара за обврските 
на друштвото. 

Од Основниот суд во Штип, Трфг. бр. 2618/98. 
(40740) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
997/99 на регистарска влошка бр. 030048987-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето исо ЗТД на Друштвото за производство, 
транспорт, услуги и трговија „ДИМ - БИЗНИС" 
дооел увоз-извоз бул. „ЈНА" бр. 10/17, Штип. 

Основач: Драганчо Филиповски од Штип, за обв-
рските не одговара. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.1144, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.98/1, 
18.21, 18.22, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/3, 50.40/4, 55.30/1,-
55.30/2, 60.21% 60.22, 60.23, 65.12/3, 71.10, 50.20, 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, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 52.3, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2,. 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 50.30/1, 50.40/1, 60.24, 74.84, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.30, 63.40г 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи и превоз на стоки во меѓуна-
родниот друмски сообраќај. 

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

Драганчо Фил иловски, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 997/99. 
(40741) 

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег. бр. 
87/99 на регистарска влошка бр. 030039887-8-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето и пре-
творањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „СИМЕХ" дооел ул. „Јане Сандански" бр. 36, 
Св. Николе. 

Новото друштво го задржува правниот континуи-
тет на претпријатието што се усогласува. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 51.16, 51.1, 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, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

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

Основач и управител е Марија Христовска со нео-
граничени овластувања во застапувањето на друштво-
то во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 87/99. (40742) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
935/99 на регистарска влошка бр. 030048367-3-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услу-
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ги „ЕКО-ТТЕНД" доо увоз-извоз ул. „Браќа Милади-
нови" 37-1-6, Струмица. 

Содружници се: Горге Ѓоргиев, Нада Ѓоргиева, То-
ме Ѓоргиев, Струмица. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.4042, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.4242, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43 , 52.44/1, 52.44/2, 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, 
45.22 , 45.31, 45.32 , 45.33, 45.34 , 45.45 , 50.20 , 60.21, 
60.2-2, 60.23, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Бугарија и Грци-
ја. 

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

Горге Ѓоргиев, управител и застапник во надворе-
шно трговскиот промет, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 935/99. 
(40743) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
178/99 на регистарска влошка бр. 030040797-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги „КАЛИБРА" дооел ул. „Питу Гули" 
77/12, Св. Николе. 

Новото друштво го задржува правниот континуи-
тет на претпријатието што се усогласува и претвора 
во дооел. 

Основач: Витомир Митков со акт за основање од 
7.10.1993 година. 

Основна главнина: 316.447,00 денари од кои стар 
влог во износ од 2.000,00 денари и зголемување на 
основна главнина износ од 314.000,00 денари. 

За обврските на друштвото основачот не одговара. 
Дејности: 55.30, 93.05, 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, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.34, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.74, 
01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 60.22, 60.23, 60.24, 15.86, 
50.20, 50.30/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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

Управител е Витомир Митков со неограничени 
овластувања во застапувањето на друштвото во вна-
трешниот и надворешно-трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 178/99. 
(40744) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1039/99, на регистарска влошка бр. 030049407-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
претпријатие во ДООЕЛ и усогласување на Друштво-
л> за производство, услуги и трговија „ГОСПА" екс-
порт-импорт, ДООЕЛ, ул. „Маршал Тито" бр. 23, 
Сгрумица. 

Единствен содружник: Борис Костаќев од Струми-
ца. 

Дејности: 18.10, 18.21, 18.12, 18.23, 18.24, 19.20, 
19.30, 25.13, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 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, 55.40, 
ба.22, 60.24, 63.40, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет, посредување, реекспорт, комисиона продажба, 
консигнациона продажба. 

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

Борис Костаќев, управител на Друштвото и застап-
ник во надворешно-трговскиот промет без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1039/99. 
(40745) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
831/99, на регистарска влошка бр. 030047327-3-12-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и 
претворањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „ПАМЕДИ" ДОО, ул. „Македонска" бр* 16, 
Кочани. 

Усогласување и претворање на претпријатието со 
ЗТД во Друштво за производство, трговија и услуги 
„ПАМЕДИ" ДОО, ул. „Македонска" бр. 16, Кочани. 

Содружници: Панте Анастасов, Дилбера Анастасо-
ва и Методи Анастасов, сите од Кочани. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12," 
01.12/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23 , 01.24, 
01.25, 01.41, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.86/ 
15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 15.98/2, 17.52, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.31, 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 28.11, 28.12, 28.73, 28.74, 29.71, 
29.72, 33.10/2, 36.11, 3^.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.30, 
36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22 , 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45 , 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, ,51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47 , 52.48 , 52.63 , 52.62, 52.72, 52.72/2, 52.74, 
55.21, 55:21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12, 65.12/3, 70.20, 74.70, 74.82, 74.84, 92.20, 92.33, 
92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.04/ 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и заг 
стапување во прометот со стоки и услуги, услуги и 
превоз во меѓународниот транспорт на стоки, реек-
спорт, малограничен промет со соседните земји, меѓу-
народен транспорт со стоки и патници. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сиот свој имот. 
, Досегашниот директор Методи Анастасов се бри-

ше. 
Се запишува Методи Анастасов, управител без 

ограничување во застапувањето во внатрешниот и на-
дворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 831/99. 
(40746) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1057/99, на регистарска влошка бр. 030049587-8-01-000, 
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го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и 
претворањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „ДАН-КРИС" ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Пар-
тизанска" бр. 36, Штип. 

Дејности: 15.32, 15.52, 15.61, 15.84, 15.85, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 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, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52', $1.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи* посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, 
продажба на стоки од консигнациони складови, мало-
граничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Стојан Станисавов, 
управител без ограничувале. 

Управителот е и овластен потписник на друштвото. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1057/99. 

(40747) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

249/99, на регистарска влошка бр. 030041507-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштвото за трговија „РЕКА-ЖА-
БАРНИК" ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Маврово" бр. 26, 
Струмица. 

Содружник: Виолета Стојанова. 
Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25 , 52.11, 

52.27, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52,44/2, 
52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.48, 
52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.35, 
51.21, 51.30/1, 51.47, 51.44, 51.57, 18.10, 18.30, 19.10, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 74.12, 74.14, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Виолета Стојанова, управител 
•без ограничување. 

• Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 249/99. 
(40748) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
808/99, на регистарска влошка бр. 030047097-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласување на претпријатие со ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги „ЕМ-ПРОМЕТ" увоз-
извоз, ДООЕЛ, ул. „Караман Атанас" бр. 51, Струми-
ца. . , 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23^ 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 
01.41/3, 02.01, 02.02, 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, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 
17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.21, 24.16, 24.17, 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, .25.24, 26.21, 26.22, 26.25 , 26.40, 28.21, 
28.40, 28.52, 28.75 , 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 
31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 
\ 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, 51.25, 
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 '3, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12, 65.12/3, 65.21, 71.10, 71.21, 71.31, 74.70, 74.81, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, 92.33, 92.34, 92.72. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. 

Управител и застапник со неограничено овластува-
ње е Фасулева Елица. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 808/99. 
(40749) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 616/ 
99, на регистарска влошка бр. 030045177-8-12-000, го 
запиша во трговскиот регистар претварање и усогласу-
вање на Друштвото за градежен инженеринг и трговија 
„АСТИНГ" ДООЕЛ Кочани, ул. „Маршал Тито" бр. 

, 42. 
Претворање на претпријатие во приватна сопстве-

ност во друштво со ограничена одговорност основано 
од едно лице, Снегово усогласување со ЗТД. 

Основач - единствен содружник Тодосиев Стојче. 
Дејности: 11.20, 36.63, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 

45.22, .45.23, 45.24, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50,40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
5Г.62, 51.64, 51.65, 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, 52.63, 74.20, 74.20/5. 

Изградба на градежни објекти во странство, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапувала во прометот со стоки и услуги, превоз на 
стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет на стоки и услуги со 
Република Бугарија, реекспорт. 

Друштвото настапува во свое име и за своја сметка 
со неограничени овластувања. 

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

Тодосиев Стојче, управител и застапник со неогра-
ничени овластувања во управувањето и застапувањето 
во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 616/99. (40750) 
/ 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 496/ 
99* на регистарска влошка бр. 030043977-8-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар^согласување и претва-
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рање на Друштвото за производство, трговија и услуга 
„НИК-КОМЕРЦ" ДООЕЛ експорт-импорт Пробиш-
тип ул. „Илинденска" бр. 52. 

Усогласување и претварање на претпријатието во 
друштво со ограничена одговорност основано од едно 
лице. Единствен содружник е Кијајева Богоротка од 
Пробиштип, ул. „Илинденска" бр. 52, л.к. бр. 34131 и 
ембг. 2206957499001 - УВР Пробиштип. 

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

Кијајева Богоротка - управител со неограничени 
овластувања во застапувањето во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
02.01, 02.02, 50.10, 50,30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50,50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47 , 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 673.30, 63.40, 
74.13, 74.14, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 
92.72, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговијава) непрехранбени производи, по-
средување и застапувала во прометот на стоки и 
услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните 

•земји, меѓународен транспорт на стока. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 496/99. (40751) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 732/ 
99, на регистарска влошка бр. 030046337-3-09-000, го 
запиша во трговскиот регистар претварање и усогласу-
ва]^ на Друштво за трговија, градежништво и услуги 
„КОЛЕКТОР" ДОО увоз-извоз ул. „Маршал тито" бр. 
182/16 Струмица. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 
51.37 , 51.42, 51.47, 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 , 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33 , 45.34, 45.341, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 74.12, 74.40. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, про-
дажба на стоки од консигнациони складишта, комиси-
они работи, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки патници, реекспорт, малограничен про-
мет, посредувај и застапуваа во прометот на стоки и 
услуги. 

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

За обврските спрема трети лица, друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
Надворешниот промет е Лачева Јасминка - Управител 
без ограничување. 

' Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 732/99. (40752) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 30/ 
99, на регистарска влошка бр. 030039317-4-03-000, го 
запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на 
Акционерското друштво Печатница „МЛАДОСТ" -
Кочани ул. „Енгелсова" бр. 2 Кочани. 

Усогласува! 1>е со Стаутот на Акционерското друш-
тво. 

Дејности: 22.22/1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.2, 22.21, 22.22,22.23, 22.24, 22.25 , 22.3, 22.31, 22.32, 
51.1, 51.11, 51.17, 51.19, 51.2, 51.21, 51.3, 51.31, 51.34, 
51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 

51.57, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.3, 52.33, 
52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45,. 52.46, 
52.47, 52.48, 52.7, 52.72, 52.71/1, 52.74, 52.26,52.27, 52.3, 
52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52143, 52.44, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.7, 52.72, 52.71/1, 52.74. 

Надворешно трговски промет, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со цело-
купниот свој имот - целосна одговорност Благој Посто-
лов - претседател на Управниот одбор - директор на 
друштвото со~неограничени овластувања с овластен да 
го застапува друштвото. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 30/99. (40753) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1147/99, на регистарска влошка бр. 030050487-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претварање и усогла-
сување со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги „ВЕ-
КО", Верица Наунова и др. ЈТД Кочани, ул. „Карл 
Маркс" 48. 

Содружници на претпријатието во приватна соп-
ственост за трговија на големо и мало „ВЕ КО" П. О. 
Кочани кое се претвара во Друштво за трговија и 
услуги „ВЕ-КО" Верица Наунова и др. ЈТД Кочани, се 
Наунова Верица и Наунов Петар од Кочани, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 18/а. 

За управител на друштвото со неограничени овла-
стувања се именува Верица Наунова од Кочани, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 18/а. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За превземените обврски во правниот 
промет друштвото одговара со целокупниот имот. 

За обврските на друштвото4 содружниците одгова-
раат со својот имот солидарно. 

Дејности: 50,30, 50,30/1, 50,30/2, 50,50, 51.11, 52.12, 
51ДЗ, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.31, 
51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 
51.51, 51.53, 51.55, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.26, 52.47, 52.72, 52.72/ 
2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2,63.12, 63.40, 72.30, 70.31, 71.40, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 28.51, 
28.52. 

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

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1147/99. (40754) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1049/99, на регистарска влошка бр. 030049507-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворана и усогла-
сување на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало „ЌИС-КОМЕРЦ" Коле Велков и 
др. ЈТД Виница ул. „Партизанска" бр. 34. 

Основачи: Коле Велков и Елизабета Белкова од 
Оризари. 

Дејности: 01.11/1, 01.22/1, 02.01, 15.33,15.51, 15.81/1, 
15.91, 15.93, 50.10, 50,30/2, 50,50, 51.21, 51.23, 51.24, 

, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.43, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.33 , 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.50, 
52.63, 55.30/1, 60,22, 93.05, 52.11. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапувал>е во промет со стоки и услуги, 
малограничен промет со стоки и услуги со Р. Бугарија, 
реекспорт. 
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Основачите одговараат лично и неограничено со це-
лиот свој имот и солидарно. 

Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе настапува 
во свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. 

За обврските на ЈТД секој содружник одговара пред 
доверителите непосредно со целиот свој имот и соли-
дарно со другите содружници. 

Управител на Јавното трговско друштво без ограни-
чувања на неопределено време е Коле Велков кој е и 
застапник во надворешно трговскиот промет на ЈТД 
без ограничувања на неопределено време. 

Во новонастанатото Јавно трговско друштво осни-
вачите вложуваат по 50,00 ден., а основниот влог од 
14.020,00 ден. на Приватното претпријатие преминува 
во ЈТД. Сега основниот влог изнесува на основачот 
Коле Велкор 14.070,00 ден. а на основачот Елизабета 
Белкова 50,00 ден. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1049/99. (40755) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

2552/98, на регистарска влошка бр. 030032607-8-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар претварање и усогла-
сување на Друштвото за транспорт и трговија увоз-
извоз „ХИФ" ДООЕЛ ул. „Младинска" бр. 112/4 Стру-
мица. 

Дејности: 60.24, 63.21, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 5.54, 51.56, 63.20, 93.02. 

Меѓународен превоз во друмскиот сообраќај, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, посредување, 
застапување на странски фирми. 

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 
Донев Зоран со лк. бр. 162052 и ЕМБГ 2512964460009 
издадена од УВР Отру мица - застапник на друштвото 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2552/98. (40761) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
3013/98, на регистарска влошка бр. 030037217-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворање и усогла-
суване на Друштвото за трговија на големо и мало 
„ГОЧО ПРОКОМ" ДООЕЛ увоз-извоз - Берово „Мар-
шал Тито" 38. 

Единствен содружник е лицето Весна Боболинска од 
Берово, ул. „Маршал Тито" 38. 

Дејности: 50.10, 50,20, 50,30, 50,30/1, 50,30/2, 50,30/3, 
50.40, 50.40/1, 50,40/2, 50,40/3, 50,40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.41, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34 , 51.35 , 51.36, 51.37 , 51.38 , 51.39, 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, 522.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72,52.71/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.40, 74.40, 93.05. 

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

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

Весна Боболинска од Берово, ул. „Маршал Тито" 38 
управител на друштвото со неогрнаичени овластувања 
во внатрешниот и надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3013/99. (40762) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2491/99, на регистарска влошка бр. 030063917-8-01-000, 

/ го запиша во трговскиот регистар претварана и усогла-
сување со ЗТД на Друштвото за производство, услуга и 
трговија „МАРШ" ДООЕЛ ул. „Скопска" бр. 23 Све. 
Николе. 

Основач: Јанжев Гоце ул. „Скопска" бр. 23 Св. Ни-
коле. 

Дејности: 01.30, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 15.98, 
50.10, 50,20, 50.30, 50.30/1, 50,30/2, 50,30/3, 50,40, 50,40/ 
3, 50,50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51,34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.41, 51.4е2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.532, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60,23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.40, 74.84, 
93.02, 93.05. 

Работи во надворешно-трговски промет, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото на-
стапува 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 
надворешно-трговскиот промет: Коцева Борјанка 
Управител, со неограничени овластуваа. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2491/99. (40763) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2835/98, на регистарска влошка бр. 030035437-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претварање и усогла-
сување с<о ЗТД на Друштвото за производство трговија 
и услуги „ЕЛЕКТРОАС" ДООЕЛ ул. „Ленинова" бр. 
84-2/10 Струмица. 

Дејности: 36.63, 31.10, 31.20, 45.31, 45.32 , 52.72/1, 
01.12/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 
51.47 , 51.70, 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, 55.40, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
60,23, 60.24, 65.12/3, 74.84, 93.05., 

Меѓународен транспорт на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај, услуги во меѓународниот промет, ме-
ѓународна шпедиција, продажба на странска стока од 
консигнациони складишта, малограничен промет, ре-
експорт. 

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

За обврските спреца трети лица, друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице одговорно и овластено за застапување во вна-
трешниот и надворешниот промет е Александар Стој-
менов - Управител на друштвото без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2835/99. 
(40764) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1139/99, на регистарска влошка бр. 030050407-3-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претварање и усогла-
сување со ЗТД на Друштвото за производство и трго-
вија „ТИПТЕКС" ДОО, Штип, ул. „Железничка" бб. 

Содружници: Тодор Улански од Штип, ул. „Хо Ши 
Мин" бр. 10 л.к. 124021 и м. бр. 1009946490009 УВР 
Штип, основачки влог од 17.097 ДЕМ или 530.000,00 
ден. основни средства - не одговара. 

Душко Зенделов од Штип, ул. „Хо Ши Мин" бр. 8, 
л.к. 123953 и м.бр. 2006953490000 УВР Штип, основачки 
влог од 14.516 ДЕМ или 450.000,00 денари основни сред-
ства - не одговара. 

Тодор Улански - управител со неограничени овла-
стувања. 
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Дејност: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/3, 52.48, 
52.47, 52.26, 50,10, 50,30/2, 50,40/2, 50,50, 51.21, 51.31, 
51.34 , 51.23, 51.39 , 51.41, 51.42 , 51.42/1, 51.42/2 , 51.24, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50,40/1, 51.51, 
51.57, 50.20, 74.84, 17.40, 17,40/1, 17,40/2, 17.51, 17.52, 
17.53, 17.54, 17,54/1, 17,54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24 и 18.30. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
услуги на внатрешната и меѓународната шпедиција, по-
средување и застапување, консигнациони работи, коми-
сиони работи, малограничен промет со Република Бу-
гарија. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1139/99. 
(40765) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1790/99, на регистарска влошка бр. 030056917-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворана и усогла-
сување на Друштвото за производство, трговија и 
услуги, „БЕБЕ" ДООЕЈ1 увоз-извоз ул. „1-ви Мај" бб. 
Струмица. 

Дејности: 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51,57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 52.48, 52.50 , 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24. 

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

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 
Иванова Виолета со лк. бр. 159915 и ЕМБГ 
1202959465040 издадена од УВР Стр ум ица - застапник 
на друштвото со неограничени овластувања. Единствен 
содружник е Иванова Виолета - Струмица. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1790/99. 
(40766) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 636/ 
99, на регистарска влошка бр. 030045377-1-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето и усогла-
сувањето на Јавното трговско друштво за производ-
ство, трговија и услуги „СПЕД-КОМЕРЦ" Сејат Јаку-
бов и др. ЈТД, увоз-извоз, ул. „Славчо Стојменов" бр. 
67, Кочани. \ 

Со договор од 11.03.1999 претворање и усогласу-
вање. 

Содружници се: Сејат Јакубов и Периша Јакубова 
од Кочани 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.51, 
15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 51.31, 51.33, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.42/2, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43 , 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30, 60.22, 93.02,93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе настапува 
во свое име и за своја сметка, со неограничени овласту-
вања. 

Сејат Јакубов управител на ЈТД со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 636/99. (40767) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1275/99, на регистарска влошка бр. 030051767-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштвото за производство, трговија, 

транспорт и услуги „МАТ ПРОМЕТ" ДООЕЛ, увоз-
извоз, ул. „Мито Хаџивасилев" бр. 69, Струмица. 

Дејности: 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21 21.22. 
21.25, 26.70, 15.11,15.12,15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.40/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 
52.21 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52:26, 52.27, 52.33, 
52.41, ,42, 52.43, 52.44, ,44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40 , 74.12, 
74.13, 74.84, 93.01, 93.02, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/2, 
19.20, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.75, 01.41, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, продажба на 
стоки на консигнациони складишта, комисиони работи, 
малограничен промет со Бугарија и Грција, услуги на 
меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, 
посредување. 

•Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства. 

За Управител се наименува: - со неограничени овла-
стувања Саганов Атанас од Струмица. 

Единствен содружник на друштвото е Саганов Ата-
нас од Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр.1275/99. (40768) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 447/ 
99, на регистарска влошка 030043487-8-03-000, го за-
пиша во трговскиот регистар претворање и усогласу-
вање Друштво за производство и трговија на големо и 
мало „ЖАНЕТ-ЕКСПОРТ" ДООЕЛ увоз-извоз Ко-
чани ул. „Охридска" бр.35. 

Дејности: 15.8, 15.86, 15.89, 17.1, 17.11, 17,12, 17,13, 
17,14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 
17,25, 17.3, 17.30, 17.4, 17,40, 17.5, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.54, 17.6, 17,60, 17.7, 17.71, 17.72, 18.1, 18.10/18.2, 
18.21, 18,22, 18.24, 18.3, 18.30, 25.2, 25.22, 25.24, 36.1, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.-15, 51.1, 51.2, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.3, 51.31, 51.31, 51.33, 51.34, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.34, 51.47, 51.5, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.6, 51.63, 51.66, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.2Г, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 
52.62, 70.1, 70.12, 70.20 , 71.1, 71.10, 71.2, 71.21, 51.1, 
51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51,3, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.6, 51.63, 51.66, 51.42/1, 51.42/2, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, услуги и 
превоз во меѓународниот транспорт на стоки и пат-
ници, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји, меѓународен транспорт на стока. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Бранко Накашев - управител 
без ограничување. 

Единствен содружник Бранко Накашев. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 447/99. (40769) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 505/ 
99, на регистарска влошка бр. 030044067-8-03-000, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето и усогла-
сувањето на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија увоз-извоз „МАЛЕШ-ДРВО" ДООЕЛ, ул. „Плач-
ковица" бр. 206, Радовиш. 

Дејноста: 01.11/, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30 , 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15,61, 
15.81/1,15.81/2,15.86,15.87,15.89, 15.91,15.93,15.98/1, 
17.40/2, 17.54/1, 167.54/2, 18,10, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.30, 20.10/1, 20,1002, 20,30, 20,40, 20.51, 20.52, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.61, 26.25 , 26.30, 
26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28,11, 28,12, 
28,51, 28,52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36,14, 36.63, 
45.11, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
540.40/2, 50.40/1, 50,40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1,- 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52Д2, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74 , 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 51:60, 60.22, 70.24, 
63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 
91.01,93.02,93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, меѓународен транспорт на патници и стоки, ме-
ѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигна-
циони складови, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. Во правниот промет со трети лица за пре-
земените обврски друштвото одговара со целиот свој 
имот и средства. Основачите не одговараат. 

За управител без ограничување во надворешно 
трговското работење се именува и се запишува Марја-
новиќ Винко. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 505/99. (40770) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1279/99, на регистарска влошка бр. 030051807-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со 
ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија 
„БИВА - 97" Велика ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Борис 
Крајгер" бр. 8/17, Штип. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.44, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2/ 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60,24, 
60.30, 63,40, 74.40,74.84, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
фирми, констатација, комисиона продажба, реекспорт, 
меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот 
сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет со сите соседни земји, над-' 
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

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 сите свои средства. 

Единствен содружник е Хаџиева Велика од Штип. 

Лице овластено за застапување во внатрепдшот и 
надворешниот промет е: Панов Благоја - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1279/99. (40771) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 226/ 
99, на регистарска влошка бр. 030041677-1-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето и усогла-
сувањето на Друштвото за трговија „АСТРА-КО-
МЕРЦ" Златев Зоранчо и др. ЈТД експорт-импорт Ра-
довиш, ул. „Гоце Делчев" бр. 13. 

Содружници се: Златев Зоранчо и Златева Вален-
тина и двајцата од Радовиш. 

Управител е: Златев Зоранчо со неограничени овла-
стувања. 

Дејности: 51.12, 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, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 01.11/1, 01.11/ 
2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.30, 02.01, 02.02, 20.10/1, 20.30, 20.40, 30.51,. 356.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 
63.30, 63.40, 70.31, 93.01, 93.02. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ко-
мисиона продажба, конспирација; застапување на 
странски фирми; посредувал>е и рекспорт; малограни-
чен промет со НР Бугарија; услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и патници; меѓународна шпедиција. 

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

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 226/99. (40772) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 674/ 
99, на регистарска влошка бр. 030045757-6-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар претворањ>ето и усогла-
сувањето на ППС во ТП Трговец-поединец Дајас Дрина 
Ристо Стојанова ТП с. Василево бр. 248: 

Како трговец поединец се запишува лицето Дрина., 
Стојанова од с. Василе во. 

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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63. 

Во правниот промет со трети лица трговецот-поедн-
нец настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот-|1оединец одговара со целиот свој имот. 

Дрина Стојанова, овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 674/99. (40773) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1157/99, на регистарска влошка бр. 030050587-8-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворал>е и усогла-
сувањето на Друштвото за производство, транспорт, 
услуги и трговија „П1ИЗИК-ТРАНС" експорт-импорт 
ДООЕЛ с. Добрејци бр. 21 Струмица. 

Единствен содружник: Ѓорѓиев Васил од с. Добрејци 
бр. 21 Струмица. 

Дејности: 15.98/2, 15.71, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.12/1, 01.13/2, 01.12/2, 01.21, 01.2201, 01.23, 
01.24 , 01.25, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 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 , 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24 , 51.25, 
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51.31, 51.32, 51:33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57у 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.20, 52.72, 52.71/1, 52.72/2, 
52.74 , 20.10, 20,20, 20.30, 20.40, 20.51, 74.40 , 74.84, 
74.12,72.30. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ко-
мисиона продажба; конотација; застапување на 
странски фирми, посредувате и реекспорт; малограни-
чен промет со Р. Бугарија и Р. Грција; меѓународен 
транспрот на стоки и патници; меѓународна шпедиција; 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во тој промет од-
говара со целокупниот свој имот. 

Ѓорѓиев Васил од с. Добрејци Струмица - управител 
на Друштвото и застапник во надворешно трговскиот 
промет без ограничување. 

Од Основниот суд*во Штип, Трег. бр. 1157/99. (40774) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1205/99, на регистарска влошка бр. 030051067-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштвото за производство и промет 
„ШЕКЕРЏИЕВ" експорт-импорт ДООЕЛ Струмица 
ул. „Јанко Цветанов14 бр. 46. 

Единствен содрдужник: Шекерџив Драган од Стру-
мица, ул. „Јанчо Цветинов" бр. 46. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 ; 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.44/1, 52.44/2 , 52.44/3 , 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31,. 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01Л2/1, 01.21, 
01.22/1, 01.23 , 01.24 , 01.25 , 01.41, 01.42, 02.01, 02.02, 
15.32, 15.33, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 74.40, 
74.13, 74.14, 74.84, 72.30, 60.24, 71.10. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ма-
лограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција; реек-
спорт; продажба на стоки од консигнациони:складови; 
комисиона продажба; услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници; застапување на странски 
фирми. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во тој промет од-
говара со целокупниот свој имот. ; < 

Шексрџиев Драган од Струмица, управител на 
Друштвото и застапник во надворешно трговскиот про-
мет без ограничува!ве. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1205/99. (40775) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2554/99, на регистарска влошка бр. 030064547-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за трговија и услуги „АВТО-ТЕКС" ДООЕЛ, ул. 
»Ленинова" бр. 22, Струмица. 

Единствен содружник: Партинов Ангел од Струми-
ца. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 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, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 60.30, 
71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 93.02, 93.05, на-

дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Бугарија и Грција, превоз на стоки и 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, посредништво и вршење комисиони 
работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот 
и сл., реекспорт. 

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. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Партенова Иванка, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2554/99. 
(40842) 

Основниот суд во Битола, со решението П.трег. бр. 
583/99 на регистарска влошка бр. 003828, го запира во 
трговскиот регистар објавувањето на план за припоју-
вање на Друштво за промет на големо и мало, посред-
ништво и услуги "Биохем-комерц" увоз-извоз, Битола 
Ѓорѓиевски Владимир ДООЕЛ, ул. "Иво Лола Рибар" 
бр. 31 А, Битола. 

Објавување на план за припојување на Друштво за 
промет на големо и мало, посредништво и услуги 
"Биохем-комерц" увоз-извоз, битола Ѓорѓиевски Вла-
димир ДООЕЛ кон Друштво за производство, дора-
ботка и промет со семенска стока, репродукциона и 
останата стока, увоз-извоз "Агросеме" Ѓорѓиевски 
Илија ДООЕЛ Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (4208У) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Со решението Згф. бр. 105/99 од 26.11.99 година во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 105 за 
1999 година се запишува: 

- Сојуз на инвалиди на трудот на РМ, Здружение на 
граѓани инвалиди на трудот, Трудбеник -- Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Градски 
Пазар" бб во Пробиштип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (42644) 

Со решението Згф. бр. 23/99 од 24.05.99 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 23 за 
1999 година се запишува: 

- Боречки клуб Балканец - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Противно-, 

жарен дом во Штип, а здружението. ќе дејствува на 
територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип! (42645) 

Со решението Згф. бр. 108/99 од 26.11.99 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 108 за 
1999 година се запишува: 

- Здружение на одгледувачи на овци <сточар - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Кирил и 

Методи" бр. 44, а здружението ќе дејствува на терито-
ријата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (42646) 

Со решението Згф. бр. 102/99 од 4.11.99 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 102 за 
1999 година се запишува: 



Стр. 5000-Бр. 81 - СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 декември 1999 

- Кикбокс клуб Оаза - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Вита 

Поп Јорданова" бр. 51, во Штип, а здружението ќе 
дејствува на територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (42647) 

Со решението Згф. бр. 94/99 од 29.11.99 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 94 за 
1999 година се запишува: 

- Сојуз на студенти на Рударско геолошкиот факул-
тет - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Гоце 
Делчев" 89, во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (42648) 

Со решението Згф. бр. 93/99 од 14.09.99 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 93 за 
1999 година се запишува: 

- Карате клуб Оцука - Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Јаким 

Стојковски" бр. 108 во Пробиштип, а здружението ќе 
дејствува на територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (42649) 

Основниот суд во Кичево со решение Згф. бр. 38/99 
од 25.11.1999 година, го запишува основањето на Здру-
жението на граѓани - Здружение на Албанската жена 
во Македонија во регистарот на Здружението на гра-
ѓани и фондации. Во регистарот на Здружението на 
граѓани и фондации се запишува Здружението на гра-
ѓани, Здружение на Албанската жена на Македонија од 
Кичево со седиште во Кичево на ул. „Прилепска" бр. 5. 

Лице овластено да го застапува здружението е Миде 
Неџипи од Кичево. 

Здружението ќе се ангажира за еманципација на же-
ната Албанка во сите области на животот, подигање на 
културно образовното ниво на жената Албанка, подо-
брување на материјалната состојба, поголемо активи-
рање и присаство во политичкиот живот во Општината 
и Републиката, заложба за поголема заштита на же-
ната Албанка и нејзините деца, заложба за потполна 
рамноправност на жената Албанка со мажот, организи-
рање активности за заштита на здравствената состојба, 
сузбивање на неписменоста и други. 

Здружението се стекнува во својство на правно лице. 
и може да започне со работа од 25.11.1999 год. 

Од Основниот суд во Кичево. (42650) 

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ бр. 
'33/99 од 07.12.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува запишување во регистарот здруженија 
на граѓани и фондации на Организацијата на жени на 
Општина Лозово, кое е основано заради создавање на 
поволни услови за остварување организиран пристап за 
постојана активност на жените во Општината и Репу-
бликата. 

Здружението ќе дејствува на територија на Опш-
тина Лозово со седиште во Лозово. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (42618) 

Основниот суд во Дебар со решението Згф. бр. 31/99 
од 15.12.1999 година, во судскиот регистар на здруже-
нија на граѓани и фондации, го запиша основањето на 
здружението - Организација на жените на Општина 
Дебар. 

Здружението ќе се залага за организирање наме-
ните и остварување на правата и обврските согласно 
Уставот и законот, еманципација на жената, за економ-
ски и социјал<ен развој изразени преку активности и 
акции, ширење на здружението во земјата, организи-
рање на мировни, еколошки активности и акции со 
хуманитарни цели. 

Седиштето на здружението е на ул. „В. Влаховиќ" 
бр. 13. 

Од Основниот суд во Дебар. (42619) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 126 за 1999 година се запишува основање 
на Здруженија т . :раѓани со име „Здружение на полјо-
делци Прилеп" од Прилеп. 

Основни цели и задачи на Здружението се: обезбе-
дување на репроматеријали за земјоделско производ-
ство, подобрување на условите за работење, пласман на 
нивното производство, склучување на договори со пре-
работувачките капацитети, стручна и друга помош за 
зголемување на вкупниот приход и друго. 

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. „Ле-
нин" бр. 127. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е СИМОН ЈАНЧЕСКИ од Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. , (42620) 

Здружението на граѓаните - Организација на жени 
на Општина Неготино - Вардар е запишано во Региста-
рот на здруженијата на граѓаните и фондациите што се 
води во Основниот суд Неготино под Рег. бр. 36/99 со 
седиште во Неготино. Здружението ќе го застапува и 
претставува,во правниот промет Пиштолова Емилија 
од Неготино..Здружението е регистрирано заради соз-
давање поволни услови за остварување на организиран 
пристап за постојаната активност на жените во Општи-
ната и Републиката. 

Од Основниот суд во Неготино. (42408) 

Во Регистарот на здруженија на граѓаните и фонда-
циите при Основниот суд Неготино под Рег. бр. 6/99 се 
запишува Кошаркарски клуб „Неготино" од Неготино. 
Кошаркарскиот клуб „Неготино" од Неготино се ос-
нова поради популаризирање и развој на кошаркар-
скиот спорт меѓу младината во Општина Неготино со 
активности на кошаркарската школа, кадетска, мла-
динска сениорска селекција во машка и женска конку-
ренција, покренување иницијативи и давање предлози 
во Кошаркарскиот сојуз на Македонија, за решавање 
проблеми од Областа на кошарката како и давање ми-
слења, предлози и сугестии по материјалите за кои се 
расправа во органите и телата на Кошаркарскиот сојуз 
на Македонија. 

Седиштето на Кошаркарскиот клуб е во Неготино. 
Ова здружение ќе делува на територијата на Општина 
Неготино, а овластено лице за засгапуван>е на овој 
клуб е Христов Драган од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. (42410) 

Во Регистарот на здруженија на граѓаните и фонда-
циите при Основниот суд Неготино под Рег. бр. 13/99 се 
запишува Планинарско спортско друштво „Просек" од 
Неготино. Планинарското спортско друштво „Просек" 
од Неготино се основа поради активирање на своите 
членови како и сите граѓани, а особено младината за 
престој и снаоѓање во природа, запознавање на своите 
членови и граѓани со природните убавини на нашата 
земја, а особено со планините и нивното богатство, да 
развива и негува натпреварувачки дух во рекреатив-
ните и врвните спортови, ориентации, алпинизам, пеш-
терништво, прва помош, спасување во планина, зимско 
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планинарење. Седиштето на друштвото е во Неготино. 
' Од Основниот суд во Неготино. (42413) 

Здружението на граѓани Општински фудбалски 
клуб Неготино е запишано во регистарот на здружени-
ето на граѓаните и фондациите што се води при Основ-
ниот суд Неготино под рег. бр. 29/99 со седиште во 
Неготино на ул. „М.Тито" бб. Овластено лице за заста-
пување и претставување на Здружението во правниот 
промет е лицето Крстев Стојанчо од Неготино. Здру-
жението е регистрирано заради опфаќање на пионери, 
кадети, младинци, сениори и граѓани во организира-
ниот систем на натпревари и други форми на делување 
заради унапредување на фудбалскиот спорт. 

Од Основниот суд во Неготино. (42415) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. 
зг.бр. 75/99 од 30.08.1999 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженијата на 
граѓани и фондации, што се води во Основниот суд 
Скопје И- Скопје на шаховски клуб „МЛАДИНЕЦ" 
нас. Драчево - Скопје под ред.бр. I Рег. зг.бр.75/99 од 
30.08.1999 година. 

Седиштето на Шаховскиот клуб „МЛАДИНЕЦ" 
нас. Драчево Скопје е во нас. Драчево, ул. „Димитрија 
Чуновски бр. 5, а подрачјето на дејствување на Клубот 
во Република Македонија е за развој на шаховската 
игра, организација на шаховски натпревари, првен-
ствени, пријателски, и шаховски турнири, подготовки 
на екипите за натпреварување, соработка со средствата 
за јавно информирање и запознавање со целите и зада-
чите на клубот, создавање на услови за унапредување 
на стручната работа на клубот соработка со разни спон-
зори и Министерството за спорт за решавање на одре-
дени прашања од областа на спортот и соработка со 
клубови надвор од земјата. 

Со денот на запишувањето во регистарот Шахов-
скиот клуб „МЛАДИНЕЦ" нас. Драчево - Скопје се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (41844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
248/98 од 14.04.1999 година во Регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Форум на млади екологисти на Ма-
кедонија со скратено име „ФОМЕК" со седиште во 
Скопје со својство на правно лице од 16.06.1992 год. се 
во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

И. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-, 
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
157 се запишува здружението на граѓани ФОРУМ НА 
МЛАДИ ЕКОЛОГИСТИ НА МАКЕДОНИЈА со скра-
тено име „ФОМАК" со седиште во Скопје, на ул. Крсте 
Мисирков бб кое го застапува неговиот претседател 
Анита Војновска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41911) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението З.Г. 
бр. 112/98 од 14.10.1999 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Железничко спортско друштво 
„Работнички" Атлетски клуб со седиште во Скопје со 
својство на правно лице од 24.09.1984 год. се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

И. Во регистарот ра здруж*енија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
516 се запишува здружението на граѓани Железничко 
спортско друштво „Работнички" Атлетски клуб со се-
диште во Скопје, во салата на КК „Работнички" - Град-

ски парк кое го застапува неговиот претседател Ристо 
Л>апчев. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41912) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението З.Г. 
бр, 111/98 од 15.10.1999 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Железничко спортско друштво -
Мечувалечки клуб „РАБОТНИЧКИ" - Скопје со се-
диште во Скопје со својство на . правно лице од 
31.01.1977 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
517 се запишува здружението на граѓани Железничко 
спортско друштво - Мечувалечки клуб „РАБОТНИ-
ЧКИ" - Скопје со седиште во Скопје при Кошаркар-
ската сала на „Работнички" во градски парк, кое го 
застапува неговиот претседател Радовановиќ Брани-
слав од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41913) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л. бр. 461/99 од 02.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот за 
промет на стоки на големо и мало и обавување увоз-
извоз на стоки „БОТОС" ц.о. Скопје, од Скопје, ул. 
„Партизански одреди" бр. 64 б од Скопје, со жиро-
~сметка 40120-601-30832. 

За ликвидатор се определува лицето Борче Тодо-
ров, со стан на ул. „Крсте Мисирков" број 17/18 тел: 
231-023. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41890) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1185/99 од 16.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
„ЕКОМ-З-В" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Шума-
динска" бр. 3 со жиро-сметка 40100^601-181390.^ 

За ликвидатор се определува лицето Владимирка 
Бунаровска. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија," до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41907) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 748/99 од 25.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и трговија на големо и мало 
„ХАРБИН ПРОМЕТ" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. 
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„Лазе Москов" бр. 2/4-12 со жиро-сметка 40100-6011 

286910. 
За ликвидатор се определува лицето Ѓеорги Божи-

новски, со стан на ул. „Ленинова" број 63-2-7. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41926) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 836/99 од 04.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, транспорт, услуги и трговија 
на големо и мало „КРИСТАЛ-ЕКСИМПОРТ" д.о.о. 
од Скопје, ул. „Никола Вапцаров" бр. 9 со жиро-
-сметка 40100-601-346597. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова" број 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази», а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41927) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 873/99 од 13.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија, маркетинг, услуги и инженеринг 
„ЛОГОС-ИНГ" д.о.о. екјрорт-импорт од Скопје, ул. 
„Ленинова" бр. 63/II - 7\ со жиро-сметка 40100-601-
69507. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова" број 63-2-7. < 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41928) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд>Л. бр. 1040/99 од 20.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и 
услуги „АЛАТ КОМЕРЦ" ц.о. Скопје, ул. „Козле 6" 
бр. 11, со жиро-сметка 40120-601-171051. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова" број 63-2-7, тел: 132-
289. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1137/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„АЛАН" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Јане Сандан-
ски" бр. 36/1-12, со жиро-сметка 40100-601-220692. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова" бр., 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонка" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41930) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1145/99 од 03.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Транспортно, трговско претпријатие „ФРИТИ" извоз-
увоз ц.о. Скопје, с. Долно Свиларе, со жиро-сметка 
40120-601-344335. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова" бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 111/99 од 22.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за проектирање инвестиции и промет „М.Г. 
ИНЖИНЕРИНГ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. 
„Љубљанска" бр. 1/2-1 со жиро-сметка 40120-601-
278280. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Дими-
тровска, со стан на ул. „Јани Лукровски" број 10/44. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонка" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42142) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 900/99 од 13.09.1999 година е 
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отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие „ГЕРМАТЕКС" Д . О . О . Скопје, ул. „Ј.М. Бри-
гада" бр. 62-6, со жиро-сметка 40110-601-333938. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана, со стан на ул. „Ј. Лукровски" број 10/44. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со доказа, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42143) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1174/99 од 17.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за трговија и'услуги „ЈАСТРА" Ја-
смина ДООЕЛ Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 42/8, 
со жиро-сметка 40100-601-282168. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Џилви-
џиева, со стан на ул. „Сава Ковачевиќ" број 42/8. 

Се покануваат доверителите на должников да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1097/99 од 23.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инжинеринг, маркетинг, проектирање 
и промет „ЕМАГ ИНВЕСТ ИНЖИНЕРИНГ" увоз-из-
воз ц.о. Скопје, бул. „Кочо Рацин" бр. 18/15 со жиро-
-сметка 40100-601-331975. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова" број 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42207) 

Основниот суд Скопје Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1128/99 од 04.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија „БИГОР" увоз-извоз 
д.о.о. Скопје, ул. „Козле", со жиро-сметка 40120-601-
143436. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска Ели-
савета, со стан на ул. „Народен фронт" број 27/28. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1227/99 од 06.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „АНИ-
ТЕКС" д.о.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Жорж Бизе" бр. 
2-а, со жиро-сметка 40100-601-3849$. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
коски, со стан на ул. „Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на оглас ј во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42214) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1221/99 од 06.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за економски-комерцијален сервис 
„КОНТОР-АС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
1469/10/4-6, со жиро-сметка 40110-601-366908. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
евски, со стан на ул. „Крсте Мисирков" број 9/10. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со првава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. / 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок одЗ месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42216) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1052/99 од 20.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „ТРГО-
-КИД" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „Кумровец" бр. 
4 со жиро-сметка 40100-601-272427. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
евски, со стан на ул. „Крсте Мисирков" број 9/10, тел: 
237-754. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со првава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1077/99 од 23.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за издавачка дејност „МЕНОРА" д.о.о. 
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Скопје, бул. ,Дане Сандански" бр. 35/4-13 со жиро-
-сметка 40100-603-19595. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Бибоски, 
со стан на кеј „Братство Единство" број З>а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I -Скопје. (42241) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1219/99 од 30.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „ПАВКЕ" 
увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „Коста Новаковиќ" бр. 1а-1/ 
6 со жиро-сметка 40100-601-78095. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито, со стан на ул. „Петар Манцуков" бр. 236. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42248) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1062/99 од 04.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско, угостистелско и услужно претприја-
тие „РОЗЕТА КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Тетово, 
ул. „Андреја Стојановиќ" бр. 8, со жиро~сметка 41500-
601-40729. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски, со стан на ул. „Благоја Тоска" бр. 222, тел: 094/22-
025 од Тетово. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците , да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42402) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1139/99 од 26.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие „ЕВРО-МАК КОМПА-
НИ" ц.о. увоз-извоз Скопје ул. „Гоце Делчев" бр. 25 со 
жиро сметка 401101-601-393409. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на бул. „АВНОЈ" бр. 68/4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према преторијатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42530) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1146/99 од 18.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „СКО ТЕТ ИМ-
ПОРТ" ц.о. увоз-извоз Скопје ул. „Орце Николов" бр. 
178 со жиро сметка 40120-601-128366. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на бул. „АВНОЈ" бр. 68/4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42531) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
. решение на овој суд Л.бр. 1214/99 од 07.12.1999 година е 

отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и трговија на големо и мало 
„РАПИД КОМЕРЦ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје с. Виз-
бегово со жиро сметка 40100-601-113538. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на бул. „АВЦОЈ" бр. 68/4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 Месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42532) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1112/99 од 15.12.1999 година, 
се запира постапката за ликвидација на претпријатието 
„ЈОМА ТРАДЕ ИНЖЕН>ЕРИНГ" производно, тргов-
ско и услужно претпријатие експорт-импорт д.о.о. 
Скопје, ул. „Владимир Комаров" бр. 29Л-14 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-391168 отворена со решение 
на овој суд, Л.бр. 112/99 од 04.11.1999 година. 

Решението на Основниот суд Скопје I - Скопје Л .бр. 
1112/99 од 15.12.1999 година се става вон сила. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42549) 

Основниот суд Скопје I ~ Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 844/99 од 08.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие „СА-ТИ КОМПАНИ" 
ц.о. експорт-импорт Скопје ул. „Јуриј Гагарин"^бр. 54/ 
7-5 со жиро сметка 40120-601-187422. 

За ликвидатор се определува лицето Митко Попо-
ски, со стан на ул. „Леринска" бр. 456 тел: 362-363. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42557) 

^Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1101/99 од 03.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало услуги, застапу-
вање и посредување „Д.К.Г." експорт-импорт д.о.о. 
Скопје ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 47/4/9 со жиро сметка 
40100-601-402251. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
со стан на бул. „Јане Сандански" број 50/3-4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42560) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште во КО-Сирково, 

Кавадарци, К П - 2 2 2 7 , п л а н - 6 4 , с к и ц а - 5 0 6 , в. место -
„Под село", култура-нива, класа-4 со површина од 
2402М2 , сопственост на Миле Нациќ од с. Сирково, Ка-
вадарци, видно од Поседовен лист бр. 745, за цена од 
22.200,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат, понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(42429) 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
кое се наоѓа на КП. бр. 525 /3 , пл/ск 8/18, на место 
викано „Меризиигга", нива, класа 5, пов. 720 м2, еви-
дентиран во поседовен лист бр. 330 за КО-Осој, а про-
давач е Дамјаноски Алексадар, за цена од 3 0 . 0 0 0 , 0 0 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве: 

ниците и* соседите чија недвижност граничи со недвиж-
носта што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ". 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на 
депозитот во висина на износот на продажната цена да 
ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде 
Штерјоски" бр. 13-Кичево., (42432) 

Се продава 2/8 идеален дел недвижен имот-земјо-
делско земјиште кое се наоѓа на КП. бр. 447, скица 8/ 
18, на место викано „Крива нива", пасиште, класа 4, 
пов. 3097 м2, евидентиран во поседовен лист бр. 385 за 
КО-Осој, а продавач е Дамјаноски Влада, за цена од 
20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чија недвижност граничи со недвиж-

носта што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање ца 
депозитот во висина на износот на продажната цена да 
ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде 
Штерјоски" бр. 13-Кичево. (42434) 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
кој се наоѓа на КП. бр. 1377, пл/ск 9/23, на место викано 
„Зајачица", шума, класа4, во пов, 6 2 5 м2, к п . 1 3 7 8 , пл/ск 
9/23 , на мв. „Зајачица", нива, к л . 2 , во пов. 4401М 2 , 
к п . 1 3 7 9 , пл/ск 9 /23 на мв. „Зајачица", нива, к л . 2 , во нов. 
1921, кп. 1380, пл/ск 9/23, на мв. „Зајачица", шума, кл.4, 
во ПОВ.655М2, КП.1371М2 , п л / с к 9 / 2 3 на мв. „Ј1аг", ливада, 
к л . 1 в о п о в . 1600 м 2 , к п . б р . 1 3 7 2 , п л / с к 9 /23 , н а м в . „ З а ј а -
чица", нива, к л . 2 , во п о в . 4 6 8 2 м2. Недвижниот имот е 
евидентиран во поседовен лист б р . 6 6 и 6 7 за КО~Б игор 
Доленци, а продавачи се Зулбеароски Нурхан Раиф, 
Ариф, Рецеп и Сервет, на по 1/4 идеален дел, за купо-
продажна цена од 180.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чија недвижност граничи со недвиж-
носта што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на 
депозитот во висина на износот на продажната цена да 
ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде 
Штерјоски" бр. 13-Кичево. (42435) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сирково, 
Кавадарци, КП-448, план-55, скица-478, в.месго - „Кру-
шевичка река", култура-нива, класа-2 со површина од 
1533 м2 и КП-448, план-55, скица-478, в. место - „Кру-
шевичка Река", култура-лозје, класа - 1 со површина од 
1400 м2 во сопственост на Трајанка Начева од с. Сир-
ково, Квадарци, видно поседовен лист бр. 581, за цена 
од 85.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ". 

Во спротивно, го губат правото на првенство. 
(42437) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 23 на 
м.в. „Виногради", нива 5 класа, со површина од 2077 м2, 
на КО Голема Речица, опишано по ПЛ. бр. 452, за цена 
од 152.000,00 денари, сопственост на Јајаи Селим Даут 
од с. М. Речица - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта граничат со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(42439) 

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 331, план 
2,скица 7, во в.м. „Река", нива од 1 класа во површина 
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Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

. (42445) 

од 1722 м2, заведена во поседовен лист бр. 698 за КО 
Доброшане, сопственост на Трајковски Александар од 
Куманово, ул. „Треска" бр. 10. 

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште 
граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на оваа понуда, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" бб. (42441) 

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 5944, план 
13, во в.м. „Орман", ливада од 3 класа во површина од 
874 м2, заведена во поседовен лист бр. 723 за КО Мл. 
Нагоричане, сопственост на Стојчевски Стојчо од с. 
Мл. Нагоричане Куманово. 

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште 
граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на оваа понуда, во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" бб. (42442) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Даб-
нипгге, Кавадарци, КП-351, план-005, скица-006, в. ме-
сто - „Мострт", култура - пасиште, класа - 4 со повр-
шина од 1636 м2 и КП-352, дел-1, план-005, скица-006, в. 
место - „Мостот", култура - лозје, класа-5 со површина 
од 2285 м2 во сопственост на Зоран Камчев од Кава-
дарци, видно од имотен лист бр. 174, за цена од 
64.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(42443) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Даб-
нипгге, Кавадарци, КП-352, дел-2, план-005, скица-006, 
в. место - „Мостот", култура - лозје, класа - 5 со 
површина од 1945 м2, сопственост на Тодор Камчев од 
Кавадарци, видно од имотен лист бр. 173, за цена од 
32.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(42444) 
Се продава земјоделско земјиште во КО - Де-

бриште, Кавадарци, КП-674, план-5, ^кица-16, в. место 
- „Петочни лозја", култура - пасиште, класа - 3 со 
површина од 1682 м2 и КП-675, план-5, скица-16, в. 
место - „Петочни лозја", култура - нива, класа 5 со 
површина од 2724 м2, сопственост на Илија Станоев од 
Кавадарци, видно од поседовен лист бр. 140, за цена од 
32.000,00 денари/ 

Се продава земјоделско земјиште дел од идеални 50/ . 
68 во површина од 300 м2 од КП број 18/1, план 7 скица 
6, место викано Бабин Дол, култура нива, класа 5, 
заведена во поседовен лист 816 за Ќ р Бељановце, Ку-
маново, сопственост на Асани Џ. Ќамил ул. „К. Мисир-
ков" бр. 9А, Куманово, за вкупна цена од 10.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите прифаќање на понудата да се достават со 
нотарот Драган Ѓеоргиев, ул. „11 Октомври" бр. 1а, во 
Куманово. (42446) 

Се продава земјоделско земјиште нива, К•П. 11 план 
02, скица 8, во м.в. „Сараклија", во површина од 2295 
м2, заведена во ПЛ бр. 25 за КО Агино село, на име 
Крстевски Стоје од Куманово. Имотот се продава за 
вкупна купопродажна цена од 100.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски од Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр. 4. (42354) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Марена, 
Кавадарци КП-1971, дел-3, план-010, скица-006, в.место 
- „Порои", култура-нива, класа-6, со површина од 1134 
м , во сопственост на Димитар Јованов од с. Марена, 
Кавадарци видно од ИЛ бр. 396 за цена од 15.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседи (чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата 
писмено да се изјаснат со доставување на истата до 
нотарот Ристо Самарџиев,ул. Блажо Алексов" бб Ка-

Се продава земјоделско земјиште-нива на К•П. 121/ 
2, план 2, скица 3, во К.О. Глумово, место викано 
„Драчје", нива петта класа, со вкупна површина од 1900 
м2, сопственост на Скуки Гани, од Скопје, според ПЛ 
број 240, на К.О. Глумово за цена од 300,00 денари за 
кг. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
)до нотарот Мери Весова, ул. „Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (42584) 
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вадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Р. Македонија". Во спротивно, го 
губат правото на првенство. (42622) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Возарци, 
Кавадарци, КП-778, дел-1, план-005, скица-012, в.ме-
сто-„Тисовац", култура-лозје, класа-4, со површина од 
1910 м2, во сопственост на Трајче Паковски од Кава-
дарци, видно од Имотен лист бр. 230 за цена од 
64.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседи (чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата 
писмено да *се изјаснат со доставување на истата до 
нотарот Ристо Самарџиев,ул. „Блажо Алексов" бб Ка-
вадарци^ во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Р. Македонија". Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

. . (42623) 
Се продава земјоделско земјиште во КО-Марена, 

Кавадарци, КП-1971, дел-1, план-010, скица-006, в.ме-
сто-„Порои", култура-нива, класа-6, со површина од 
899 м2, во сопственост на Љупчо Јованов од с. Марена, 
Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 84 за цена од 
12.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседи (чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата 
писмено да се изјаснат со доставување на истата до 
нотарот Ристо Самарџиев,ул. „Блажо Алексов" бб Ка-
вадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Р. Македонија". Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

. (42624) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Шивец, 
Кавадарци, КП-491, план-004, скица-002, в.место-„Ра-
стот", култура-нива, класа-3, со површина од 8801 м2, 
во сопственост на Роска Матеска од Кавадарци, видно 
од Имотен лист бр. 410 за ценаод 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседи (чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата 
писмено да се изјаснат со доставување на истата до -
нотарот Ристо Самарџиев,ул. „Блажо Алексов" бб Ка-
вадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Р. Македонија". Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

- (42625) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 70/1157 
идеални делови и 69/1157 идеални делови од парцела 
КП 699, нива класа 4, чија вкупна површина изнесува 
3.686 м2 на м.в. "Ушици" заведени во ПЛ бр. 339 за КО 
Раштани, сопственост на лицата Ванчо Илиевски од 
Битола, ул. "Мирче Ацев" бр. 35 и тоа 70/1157 идеални 
делови, и Илија Котевски од Битола, ул. "Сутјеска" бр. 
8 и тоа 69/1157 идеални делови, за вкупна цена на 
земјиштето што се продава од 80.000?00 денари. 

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-
јоделско земјиште полагаат првенствено право на ку-
пување на земјиштето што се продава, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат" за прифаќањето 
ќа понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
продавачот Ванчо Илиевски и Илија Котевски или Ве-
селинка Деребанова-Крстевска, ГРОЗД Л-5 Битола. 

(42690) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под мазив:"Претпријатие 
"за услуги градежништво и трговија "Елита, промет", 
Скопје". (42581) 
Тркалезен печат и штембил под~ назив:"Трговско 

друштво за консалтинг, и маркетинг "Фил-Мак" Димит-
р а дооел Скопје". (42582) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 

за производство услуги и трговија "А М - биро" д.о.о. 
Скопје". (42583) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 

за надворешна и надворешна трговија на големо и 
мало "Минерва" ц о експорт импорт Скопје". (42641) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.0834779,издаден од УВР - Скопје на име 

Хабит Буши,Скопје. (42548) 
Пасош бр.0654801/95,издаден од УВР - Велес на име 

Лазаров Славче, ул ."С. Ѓорѓиев" бр. 13/2-12,Велес. 
Пасош бр.564024/у5, издаден од УВР - <Скопје на име 

Мемедова Наџие,Скопје. (42552) 
Пасош бр.700416/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Мемед Руфа,Скопје. (42553) 
Пасош бр.836900/96, издаден од УВР - Скопје на име 

Илаз Мамути, ул."376" бр. 136,Скопје. ч (42558) 
Пасош бр.0385916, издаден од УВР - Скопје на име 

Бесим Алиов, с. Кондово, ул. "100" бр.1,Скопје. (42561) 
Пасош бр.458616,издаден од УбР г Тетово на име 

Јонузи Авди, с. Боговиње,Тетово. (42562) 
Пасош бр.285735/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Сопа Мурат, ул."Дижонска" бр. 103,Скопје. (42566) 
Пасош бр. 1144046/98 на име Ферати Ферат, с. Жеров-

ј ане,Тетово. \ (42587) 
Пасош бр.885538, издаден од УВР - Охрид на име 

Билбил Рашид, ул."Трајче Трајчески"бр. 16,Охрид. 
Пасош бр.0714292 на име Горан Кранќаев, с. Богоро-

дица,Гевгел иј а. (42589) 
Пасош бр.198594/93 на име Билали Медине, ул."178" 

бр.23,Тетово. (42592) 
Пасош бр.745720/95,издаден од УВР - Скопје ца• име 

Фејзула Шабан, ул."50" бр.82, с. Арачиново »Скопје. 
Пасош бр. 1184445/99, издаден од УВР - Скопје на име 

Ѓуниќ Мишо, бул. "Ј. Сандански" бр.68/2-12,Скопје. 
Пасош бр.540296/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Џеладин Бељули, ул. "О. Чопела" бр.109,Сќопје.(42607) 
Пасош бр. 1022594/97,издаден од УВР - Тетово на име 

Алити Алит, с. Богавиње,Тетово. (42640) 
Пасош бр.0911950/96,издаден од ОВР - Св. Николе на 

име Панајотов Јорго, ул. "Ј. Глигоров" бр.2 а,Свети 
Николе. (42660) 
Пасош бр.329635/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Петковски Илин, ул." А. Караманов" бр. 14,Скопје. 
Пасош бр.329636/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Петковска лина, ул."А. Караманов" бр. 14,Скопје. 
Пасош бр.793557, издаден од УВР - Скопје на име 

Димитрова Александра, ул."А. Гуларот"бр. 16,Скопје. 
Дипломатски пасош бр.0001508/98, издаден од Минис-

терство за надворешни работи на име Земри Елези, 
Гостивар. (42692) 
Пасош бр. 1207432,издаден од ОВР - Кичево на име 

Билали Мехмед, с.^Грешница,Кичево. (42693) 
Пасош бр.193301, на име Кук,ул. "Мухамет" с. Урвич, 

Тетово. (42694) 
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Пасош бр.1211842/99»издаден од ОВР - •Крива Паланка 
на име Стојчевски Тони, с. Жидилово»Крива Паланка. 
Пасош бр.1250757/99 на име Исл>ами Рефет, с. Равен, 

-Гостивар. (42696) 
Пасош бр,885538,издаден од УВР - Охрид на име 

Билбил Рашид, ул."Трајче Трајчески" бр. 16,Охрид. 
Пасош бр. 1277948,на име Камбероски Љуан,Дебар. 
Пасош бр. 1292992,издаден од УВР-Струмица на име 

Бридевски Јордан, ул."Невена Стојкова" бр. 21, Стру-
иш^. (42703) 
Чекови од бр.3615166 до 3615175, 2493248, 2493249 и 

2493250, од тековна сметка бр.22283 51,издаден# од 
Поштанска штедилница-Скопје на име Тодоровски 
Тодор, Скопје» (42555) 
Чекови од бр.3657421 до 3657425, од тековна сметка 

бр.3093255, издадени од Поштанска штедилница Скопје 
на име Зоран Налетоски,Скопје. (42556) 
Чекови од бр.4540281 до 4540284,од тековна сметка бр. 

35633-94,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јовчевска Благица,Скопје. (42586) 
Чекови бр.3744358,3744360,3744361,3744362, 3744363 и 

3744367, од тековна сметка бр.7167905,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Јашар Рамадан, 
Скопје. (42666) 
Работна книшка на име Цимбуровска Рада, с. Сопиш-

те, Скопје. (42551) 
Работна книшка на име Мустафа Емин,Скопје.(42559) 
Работна книшка на име Сеад Грлиќ, с. Ср. Коњари, 

Скопје. (42565) 
Работна книшка на име Митра Анчевска Стојановска 

Трајковска,Скопје. (42568) 
Работна книшка на име Абди Неџмедин,Скопје. (42585) 
Работна книшка на име Антиќ Петар »Скопје. (4263 9) 
Работна книшка на име Томиќ Весна,Скопје. (42665) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Брат-

ство единство" Скопје на име (Зеад Грлиќ, с. Ср. 
Коњари, Скопје. (42564) 
Свидетелство за 1 година,издадено од Техничко учи-

лиште-Куманво на , име Здравевски Мартин,нас. 
Ајдучка Чешма бб,Куманово. (42590) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ во с.Са-

рај - Скопје на име Фирдита Ибиши,Скопје. (42616) 
Акцептни налози бр. Б 4686060, Б4686061, Б 4686062 и 

Б 4686063 на име П.П. за производство,пром и услуги 
"Импед Трејд" ДОО,Тетово. (42593) 
Одобрение бр. 11-470, издадено од С О Чаир - Скопје 

на име Цвета Генчова,Скопје. (42678) 
Даночна картичка,издадена од Управа за приходи на 

град Скопје на име Пиљара "Денче"Тодорова Ленче, 
Скопје. (42567) 
Потврда за имател на акции бр.6294,издадена од Р. Ж. 

"Скопје" - Скопје на име Лазареска Цветанка,Скопје. 

Се огласуваат за неважни следните избирачки 
легитимации на име: 

Кофилоски Николче, Трајкоски Мирослав, Крстеска 
Ленка, Алампиоски Јордан, Крстески Нове, Богоеска 
Трајанка, Богоески Милош, Настески Крсте, Иваноски 
Зоран, Петреска Љубица, Настеска Спасија, Радеска 
Горица, Радески Благоја, Носаљ Стефан, Арапоска 
Емина, Арапоски Абдураим, Ристеска Зора, Ристески 
Марјан, Мустафоска Гуца, Мустафоски Ариф, Коста-
диноски Младен, Грозданоски Мено, Стојаноски Бла-
гоје, Грозданоска Смиљана, Лозаноска Трајанка, Ни-
колоски Сотир, Богдан©ски Илија, Ружа Тодороска, 

Талеска Ката, Трајческа Лепа, Пешкоска Валентина, 
Стојкоска Ратка, Стокски Душан, Поповска Блага, 
Сидороска Цвета, Сид©роска Жаклина, Абдулоски 
Музафер, Абдулоска Атија, Абдулоски Батја, Арапа-
џоска Нера, Арапаџоски Мустаф а, Дамеска Донка, 
Дамески Илија, Поповки Киро, Димоски Миле, Такес-
ки Ѓорѓија, Талеска Мартија, Ристески Зоран, Ристеска 
Сузана, Крстеска Цвета, Белкоски Ленка» Петрески 
Здравко, Петреска Веселинка, Петреска Винета, Па-
ковска Милева, Рунекси Трајко, Стојановски Кирил» 
Антекса Марјана,Аврам©ска Милена, Селиманоска 
Вехиба, Мемедоски Мамер, Зенѓоски Адем, Мусли-
оски С^ле, Дервишоски Самедин, Адиловиќ Ќемал, 
Арапапоски Адам, Арапапоски Мевмет, Арапаџоска" 
Емина, Мојсоски Димче, Јашароски Јашар, Петрески 
Коле, Богојески Бранко, Николоска Габриела, Пет-
роски Злате, Бајрамоски Северџан, Усеиноски Сев-
даил, Крстеска Весела, Крстески Славко, Арапаџоски 
Илми]а, Арапаџоски Муса, Настески Миле, Арапа-
џоски Исам, Бекироска Фатима, Јанакиоска Анета, 
Анзоски Горан, Балиоски Сабит, Јашароска Ѓулистан, 
Рустемоски Рамиз, Алиоски Ќенан, Алиоска Фатима, 
СаитоскиДаут, Саитоска Ѓултен, Темел коски Илија, 
Тинтоска М^нче» Мирсески Љубен, Мирческа Илинка, 
Мирческа Илинка, Китаноска Розита, Петреска Мари-
ја,Петрески Драган, Наумоска Блага, Наумоски Горан-
чо, Ристеска Добрица» Видоска Верка, Трајкоска Цве-
та, Трајковски Димитрија, Димоски Славе, Јованоски 
Бранко, Муслиоска Фарстка, Самија Аќифоски, Аќи-
фоска Султана,Мефаилоски Ќамил, Петрески Благоја, 
Кебакоска Блага, Златески Стојан, Ангелески Благоја, 
Ангелска Блага, Темелкоска Сузана, Кулески Мар-
јанчо, Трајкоски Добре, Кулеска Суза, Звездакоски 
Борис, Цветкоска Цветанка, Житошаноски Гоце, Жи-
тошаноска Сузана, Звезданоска Зора, Стојаноска Сла-
вица, Стојаноски Марјанчо, Ликоски Цане, Ликоска 
Цара, Арапаџоски> Нусрет, Ризоска Даниела, Анге-
леска Јулијана, Ангелеска Катерина, Ангелески Киро, 
Атанасови Благоја, Бошески Зоре, Бошеска Каро-
лина» Тасески Благоја, Кочоски Китан, К у к о с к и 
Љупчо, Наим Еминоски, Мицеска Трајана, Неделкоска 
Тодорка,Кареска Љубика. (40014/II) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ДОО „ЈА-
ВОР КОНСАЛТИНГ" - БИТОЛА 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република'Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 08.12.1999 го-
Дина, донесе Одлука за трансформација на прегорија-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
(кај проект менаџерот) на ул. „Никола Вапцаров" бр. 7 
- Скопје секој работен ден од 12 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО „ЈА-
ВОР АНГРОТЕКСГИЛ" - БИТОЛА 
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О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 08.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
(кај проект менаџерот) на ул. „Никола Вапцаров" бр. 7 
- Скопје секој работен ден од 12 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО „ЈА-
ВОР РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ" - БИТОЛА 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 08.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за/трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
(кај проект менаџерот) на ул. „Никола Вапцаров" бр. 7 
- Скопје секој работен ден од 12 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансфорамција 
на претпријатијата со општествен капитал АД „АН-
ГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА" - КАВАДАРЦИ 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 08.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
(кај проект менаџерот) на ул. „Никола Вапцаров" бр. 7 
- Скопје секој работен ден од 12 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД за уго-
стителство, туризам и трговија „МАКЕДОНИЈА" -
БИТОЛА 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 08.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
(кај проект менаџерот) на ул. „Никола Вапцаров" бр. 7 
- Скопје секој работен ден од 12 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со Општествен капитал ОП „ЉУ-
БАШ КОМЕРЦ" - КАВАДАРЦИ 

О Б Ј А В У В А 
\ 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 08.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
(кај проект менаџерот) на ул. „Никола Вапцаров" бр. 7 
- Скопје секој работен ден од 12 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО „ЈА-
ВОРШПЕД" - БИТОЛА 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 08.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
(кај проект менаџерот) на ул. „Никола Вапцаров" бр. 7 
- Скопје секој работен ден од 12 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ФЗЦ „11 
ОКТОМВРИ" - КУМАНОВО 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 08.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
(кај проект менаџерот) на ул. „Никола Вапцаров" бр. 7 
- Скопје секој работен ден од 12 до 15 часот. 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 

(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/99/КС 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач е ЈЗО Клинички Центар Скопје, со се-
диште на ул. „Водњанска" бр. 17, Скопје. 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
млеко и производи од млеко, брашно и производи од 
брашно и конзервирани производи. 
3. Спецификацијата со количества и видот на предме-
тот на набавка, се дадени во тендерската документа-
ција. 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
Комерцијалната служба на Клиничкиот Центар, секој 
работен ден од 10,00 до 14,00 часот, по претходна 
уплата на износ од 300,00 денари неповратни средства 
на ж. сметка 40100-603-13565, даночен број 
4030996238238, банка депонент Стопанска Банка АД 
Скопје, со назнака - тендерска документација. Само тој 
што ќе подигне тендерска документација има право да 
достави своја понуда. 
5. Постапката за набавка се спроведува во согласност 
со одредбите на Законот за јавните набавки, со Отво-
рен повик. 
6. Право на учество имаат сите правни лица кои се 
регистрирани за ваков вид на дејност. 
7. Потребите за стоките кои се предмет на набавка ќе 
ги задоволат тримесечните потреби, а испораката ^ се 
врши сукцесивно според потребите и по барање на на-
рачателот. 
8. Рокот на важење на понудата е 90 дена сметано од 
денот на нејзино поднесување.. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- обем и количината набавката, 
- сертификат за квалитет на понудените стоки, 
- единечна цена за секоја позиција од набавката, како и 
вкупна цена на набавката франко корисник со сите 
давачки и начинот на плаќање, 
- рок на употреба сметано од денот на испораката, 
- можност за поделба на набавката. 
Квалитетот на стоките ќе го цени комисија на набаву-
вачот при секоја испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната 
финансиска способност, преку документ за бонитет кој 
го издава институцијата надлежна за вршење на плат-
ниот промет. 
2. Понудувачите мораат да достават доказ за техничка 
способност и тоа: 
- список (референца), на главни и слични испораки во 
претходниот период, 
- сертификат од надлежна институција за контрола на 
квалитетот на производот. х 
3. Понудувачите мораат да достават доказ (извод од 
судската евиденција), дека не се во стечај или во процес 
на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не 
им е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење 
на дејност. 
4. бараните документи треба ла се достават во оригина-
лен примерок или во копија заверена од (утрана на но-
тар. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од 
ЗЈН во еден оригинален примерок што треба да биде 
потпишана од страна на одговорно лице на понудува-
чот. 
2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса ЈЗО 
Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17, во 
архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на 
Комисијата на само место најдоцна до 10.01.2000 го-
дина, во 11,00 часот. 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
Оцената на понудите ќе биде според следните критери-
уми: 
- квалитет, 
- цена, 
- рок на испорака, 
- начин на плаќање. 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 
10.01.2000 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,00 часот 
на 10.01.2000 година во просториите на Управната 
зграда на ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Бањан-
ска" бр. 17. 
3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат во јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предадат писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното отво-
рање. 
4. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот 
рок и оние кои не ќе бидат изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои ќе немаат доказ 
за финансиска и техничка способност не ќе се разгледу-
ваат. 
Напомена: заради полесна обработка на податоците> 
сите понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на набавка да ги внесат во списокот 
(тендерска документација) што ќе ја подигнат од наба-
вувачот. Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Вол-
канска", бр. 17. 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
реновирање и адаптација на операциони сали и при-
дружни простории на ОЕ Клиника за уво, нос и грло. 
3. Повикот е јавен, отворев и анонимен, со право на 
учество на сите правни лица кои имаат седиште на 
територија на РМ. 
4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик во согласност со член 16 од Законот за јавни 
набавки. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Техничките карактеристики - спецификацијата на ра-
ботите ќе бидат дадени во тендерската документација 
која може да се добие во архивата на Клиничкиот Цен-
тар, ул. „Водњанска" бр. 17, секој работен ден од 10,00 
до 14,00 часот, по претходна уплата на неповратни 
средства на изнор од 1.000,00 денари на ж. сметка 40100-
603-13565,. даночен , број 4030996238238; Стопанска 
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Банка АД Скопје, со назнака „за тендерска документа-
ција". 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да содржи: 
- цена во денари, со пресметан данок, 
- начин,на плаќање, 
- рок на изведба, 
- единечна денарска цена по позиции, 
- единечна денарска цена за материјалот односно извед-
бата, 
- гарантен рок на изведените работи, 
- референтна листа, 
- рок на важност на понудата. 

IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната 
финансиска способност, преку документот за бонитет 
кој го издава институцијата надлежна за вршење на 
платниот промет. 
2. Понудувачите мораат да достават документ за тех-
ничка способност и тоа: 
- список (референца), на главни и слични Извршени 
услуги во претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот. 
3. Понудувачите мораат да достават доказ, извод од 
•судската евиденција дека не е во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изре-
чена мерка за безбедност - забрана на вршење на деј-
ност. 
Бараните документи треба да се достават со оригина-
лен примерок или во заверена копија од страна на но-
тар. 

V. ДОСТАВУВАН>А НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од 
Законот за јавните набавки, во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишана од страна на одго-
ворно лице на понудувачот. 
2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
3. Понудите се доставуваат на адреса ЈЗО Клинички 
Центар Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17 преку пошта, во 
архивата на Клиничкиот Ценатар или со предавање на 
Комисијата за јавни набавки на самото место најдоцна 
до 11.01.2000 година до 11,00 часот. 

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 

1. Оценка на понудите ќе се врши според следните 
критериуми: 
- квалитет, 
- рок на изведба, 
- цена, 
- оперативни трошоци. 

VII. РОКОВИ 

1. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
11.01.2000 година во 11,00 ч?сот, во просториите на 
Управната зграда на Клиничкиот Центар, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите, со преда-
вана на нивно писмено овластување од понудувачот за 
нивно учество на јавното отворана. 
3. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот 
рок и оние кои не ќе бидат изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои ќе немаат доказ 

за финансиската и техничката способност не ќе се раз-
гледуваат. 
Напомена: Заради полесна обработка на податоците, 
сите понудувачи се должни податоците за позициите 
кои се предмет на набавката да ги внесат во списокот 
(тендерската документација), што ќе ја подигнат од 
страна на набавувачот. 
Дополнителни информации на тел. 147-664 и 147-639. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14,15 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки за градежни работи на Министер-
ство за образован; објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-
ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ 

НА ОБЈЕКТ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач. Министерството за образование ул. 
„Димитрие Чуновски" бр. 9 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: изведување на градежни, 
градежно-занаетчиски и инсталатерски работи за об-
јектот. 

1.2.1. ОУ „Страшо Пинџур" нас. Даме Груев, 
Скопје - доградба на училишен простор. 

1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчи-
ските и инсталатерските работи даден е во тендерската 
документација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид дејност. 

2> ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Тендерската документација може да се види и 
подигне во Министерството за образование на ул. „Ва-
сил Ѓоргов" бр. 35, Скопје, со надоместок од 400,00 
денари за оние субјекти кои прв пат подигаат тендерска 
документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудите треба да содржат единечни цени по 
позиции и вкупна цена на понудата» према тендерот, 
изразена во денари (со пресметани даноци и други да-
вачки). 

3.2. Начин на плаќање: конкретен (за аванс кој не 
може да биде поголем од 30% потребно е да се обезбеди 
банкарска гаранција). 

3.3. Рок на изведување на предметните работи изра-
зен во календарски денови. 

3.4. Рок на важност на понудата. 
3.5. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изве-

дува сам или ќе ангажира и подизведувачи. 
3.6. Понудувачите се должни кон секоја понуда за-

должително да ја достават следната документација: 
3.6.1. Придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет, согласно правилникот за <содржината на 
документот за бонитет, донесен од министерот за фи-
нансии (оригинал или заверена фотокопија од нотар); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судски регистар на претпријатија за пове-
дена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен 
суд); 
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- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци); 

- физичките лица кои, согласно со Законот за 
вршење на занаетчиска дејност, вршат занаетчиска деј-
ност и се запишани во регистарот на занаетчии во Ми-
нистерството за стопанство на РМ немаат обврска кон 
понудата да ги приложат придружните документи наве-
дени под алинејата 3 и 4; 

Сите документи кои ја сочинуваат придружената до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од регистрација на дејноста кој може да 
се достави-како копија. 

3.6.2. Документација за техничка оспособеност: 
- референц-лисга и список на досега изведени ра-

боти во последните три години по објекти, датуми и 
износи; 

- број и структура- на вработени; 
- податоци за расположивата опрема. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСГАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

4.1. Рок за доставува н>е: до денот и часот на јавното 
отворање на понудите. 

4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на субјектот. 

4.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот. 

4.4. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање во Одделението за инвестиции на Министерството 
за образование на ул. „Васил Ѓоргов" бр. 35, Скопје, 
или со предавање на Комисијата на лице место, но 
најдоцна до денот и часот на јавното отворање на пону-
дите. 

4.5. Понудата и другата документација се доставува 
во запечатен плик, посебно за секој објект, на кој во 
горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај", 
бројот на повикот и името на објектот. 

Во средината на пликот треба да биде означена точ-
ната адреса• на набавувачот. Пликот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот 
плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот 
внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска до-
кументација и носи ознака „понуда", а другиот внатре-
шен плик ја содржи техничката документација и носи 
ознака „документација", и се забележува адресата на 
испраќачот-пону дувачот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

~цена 60 бода; 
- рок 15 бода; 
- начин на плаќање 15 бода; 
- техничка оспособеност 5 бода; 
- финансиска и економска способност 5 бода. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

6.1. Отворањето на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
на 5.01.2000 година со почеток во 11.00 часот, во про-

сториите на Министерството (Одделение за инвести-
ции) на ул. „Васил Ѓоргов" бр. 35, Скопје. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 

7.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на теле-
фон 133 - 376 или 121 - 343. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1939. Закон за начинот и условите за кори-
стење на средства за исплата на испрат-
нини по Договорот за кредит по Проек-
тот за итна социјална помош на Репу-
блика Македонија ; 4485 

1940. Закон за овластување на организација 
ва изработка на пригодни ковани пари. . 4485 

1941. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал 4486 

1942. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за трансформација на претпри-
јатијата и задругите со општествен ка-
питал кои стопанисуваат со земјоделско 
земјиште 4487 

1943. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за приватизација^ државниот 
капитал 4487 

1944. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за трговските друштва 4487 

1945. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за цивилни инвалиди од војната 4488 

1946. Закон за дополнување на Законот за из-
давање и тргување со хартии од вред-
ност 4488 

1947. Решение за распишување на предвре-
мени избори за градоначалник на опш-
тина Желино 4489 

1948. Одлука за ослободување од плаќање ра-
диодифузна такса на корисници на ра-
дио и ТВ приемници од подрачја кои 
немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал 4489 

1949. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност. 4489 \ 

1950. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 143/99 од 10 ноември 
1999 година 4489 

1951. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 135/99 од 8 декември 
1999 година 4490 

1952. Одлука за најмал•иот, односно најголе-
миот износ на девизи кои овластените 
банки за вршење платен промет со 
странство и кредитни работи со стран-
ство мораат, односно можат да го држат 
на сметките во странство од 01.01.2000 
до 31.03.2000 година 4492 

Издавач: ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански одреди" бр. 29. Директор и одговорен 
уредник Марија Лел>охин. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. Жиро сметка 40100-603-12498. 

ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скопје. 


