
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

весник на Република 
а" излегува по потреба, 
рекламации 15 дена. 

Петок, 28 јули 2000 
Скопје 

Број 62 Год. 1М 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

зва на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-
ублика Македонија ("Службен весник на 
Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од 

а помилување ("Службен весник на Репу-
седонија" бр. 20/93), претседателот на Репу-
едонија донесе 

О Д Л У К А 
ЛИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПО-
РИ АВГУСТ 2000 ГОДИНА - НАЦИОНАЛ-
(1РАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Хотполно се ослободуваат од извршување на каз-

л-а затвор осудените лица: 
1. Решит Ферит Елмази, 
2. Стојан Ристо Штерјов, 
3. Тони Благој Јованов, 
4. Глигор Илија Исаков, 
5: Станиша Трајан Милески, -
6. Горан Петар Митев, -
7. Роланд Влаш Николај. 

II 
Делумно се ослободуваат од извршување на казна-

та затвор осудените лица: 
1. Најдо Никола Гелев, во траење од 3 месеци, 
2. Шекири Алич Ајдари, во траење од 4 месеци, 
3. Атанас Мицо Манев, во траење,од 3 месеци, 
4. Горан Владо Јанчевски, во траење од 4 месеци, 
5. Љубе Никола Гичев, во траење од 5 месеци, 
6. Мухарем Шефик Мустафоски, во траење од 3 

месеци, 
7. Петар Гено Шарков, во траење од 6 месеци, 
8. Асан Шаин Мамуд, во траење од 3 месеци, 
9. Горан Томе Стојановски, во траење од 3 месеци, 
10. Дејан Петраки Димитровски, во траење од 1 

месец, 
И. Зоран Данаил Милчевски, во траење од 2 месе-

ци, * • 
12. Младен Никола Зафировски, во траење од 2 

месеци, 
13. Никола Љупчо Младеновски, во траење од 1 

месец, 1 

14. Стојмен Серафим Николовски, во траење од 2 
месеци, 

15. Тони Митре Мојсовски,.во траење од 1 месец. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

2529. 
Врз основа на член 86 став 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН 
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I 
Поради престанок на функцијата се разрешува од 

член на Советот за безбедност на Република Македо-
нија академик Никола Кљусев. 

II 
За член на Советот за безбедност на Република 

'Македонија се именува Љубен Пауновски, министер 
за одбрана. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-1034 
28 јули 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

Бр. 07-986 
27 јули 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

2530. 
Врз основа на член 24-а став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28.07.2000 годи-
на донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Со оваа одлука се определува износот на царин-
ските контингенти на одделни нафтени деривати кои 
можат да се увезат без плаќање на царина пропишана 
во Царинската тарифа, и тоа: 

- Моторен бензин, безоловен, тарифен број 2710 00 
00 11, во количина од 10.000 тони; 

- Авиобензин, тарифен број 2710 00 00 10, во коли-
чина од 11.000 тони; 

- Мешавина на бутан и пропан, тарифен број 2711 
13 0010, во количина од 11.000 тони; 

- Вајт-шпирт, тарифен број 2710 00 00 15, во коли-
чина од 500 тони; и 

- Хексан, тарифен број 2710 00 00 16, во количина 
од 500 тони. 

2. Нафтените деривати од точка 1, на оваа одлука 
ќе бидат внесени во царинското подрачје на Републи-
ка Македонија заклучно со 31.12.2000 година. 
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3. Министерот за стопанство со решение го одоб-
рува царинскиот контингент по барање на крајниот 
корисник. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

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

Бр. 23-3744/1/1 
28 јули 2000 година 

Скопје ' 

2531. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11. 07. 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот об-

јект-деловна зграда со површина од 648 м2, која се 
наоѓа на ул. "Лазар Личеновски" бр. 46-Скопје, лоци-
рана на КП 9557, Ќ р Центар 1-Скопје, сопственост на 
Република Македонија, се пренесува на Министер-
ството за финансии за потребите на Царинската упра-
ва. 

Член 2 
Правото на користење на објектот опишан во член 

1 од Одлуката се пренесува без надоместок. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

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

Член 3 ' 
Оваа одлука влегува во сила нареди ио^ ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весни к^ја Републи-
ка Македонија". Ц) 

Бр. 23-2904/2 
11 јули 2000 година 

Скопје 

2532. 
Врз основа на член ^6, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на И. 07. 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот об-

јект-Дом "АСНОМ"-Делчево, лоциран на КП 6683, 
КО-Делчево, со вкупна површина од 19122 м2 од која 
16389 м2 дворно земјиште, видно од Поседовен лист 
1037, сопственост на Република Македонија, се прене-
сува на Министерството за култура за потребите на 
Домот на културата "Никола Јонков Вапцаров"-Дел-
чево. 

Член 2 
Правото на користење на објектот опишан во член 

1 од Одлуката се пренесува без надоместок. 

: на ; 

У П А Т С Т В О 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПОСТАПКА' А „ П 1 Ж Г 
ТЕЉЕ НА КВАНТИТАТИВНИ^ О Г Р А Н И ^ Л У ^ Г ЧУВАЊА 

Член 1 
Со ова упатство се уредува администратор 

стапка при увозот на стоки кои се на квантишата по~ 
ограничувања согласно Спогодбата за тргов^.. 
Владата на Република Македонија и Сојузната13^ мегУ 
на Сојузна Република Југославија. л а д а 

Административната постапка на користење 
квантитативните .ограничувања утврдена со ова упана 

ство се применува врз основа на принципот на корнер" 
тење: "прв дојден, прв корисник" ("ДгѕГ соте, Пгѕ* 
ѕегуесГ). 

Член 2 
УВОЗНОТО царинење на стоките, за кои не се плаќа 

царина во рамките на квантитатавните ограничувања, 
ќе се врши во следните царински испостави: 

1. Царинска испостава Скопје 
2. Царинска испостава Терминал увоз Скопје 
3. Царинска испостава Консигнација и саем Скопје 
4. Царинска испостава Пошта Скопје 
5. Царинска испостави Железничка станица Труба-

рево 
6. Царинска испостава Аеродромот Скопје - отсек 

за стоково царинење 
7. Царинска испостава Миладиновци 
8. Царинска испостава Тетово 
9. Царинска испостава Куманово 
10. Царинска испостава Дрве Ваир - отсек за сто-

ково царинење 
И. Царинска испостава Штип 
12. Царинска испостава Делчево - отсек за стоково 

царинење 
13. Царинска испостава Велес 
14. Царинска испостава Железничка станица - от-

сек за стоково царинење 
15. Царинска испостава Кавадарци 
16. Царинска испостава Струмица 
17. Царинска испостава Битола 
18. Царинска испостава Пошта Битола 
19. Царинска испостава Прилеп 
20. Царинска испостава С}хрид 
21. Царинска испостава Струга 

Член 3 
. Барање за користење на количински ограничува-

ња (во натамошниот-текст: барање) се поднесува на 
образецот кој е составен дел на ова упатство, во два 
примерока. 
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Барањето се пополнува од страна на увозникот 
(или на неговиот застапник) и се предава: 

- кај појдовната гранична царинска испостава - за-
едно со документот со кој започнува транзитната пос-
тапка (ТИР Хариет или ЕЦД заведени во соодветен 
контролник) или 

- кај одре^ишната царинска испостава - заедно со 
документот со кој била извршена транзитната постап-
ка (ТИР Карнет или БОД). 

Царинската испостава кај која барањето е преда-
дено веднаш го испраќа својот примерок од барањето 
по факс апарат кај одговорниот царински службеник 
во Царинската управа. 

Ќе се смета дека барањето е прифатено од страна 
на царинските органи кога од факс апаратот ќе се до-
бие потврда дека факс-пораката е правилно испрате-
на. Фотокопија од оваа потврда се прикачува кон при-
мерокот предвиден за царинската испостава кај која 
барањето е предадено и истите се чуваат на посебно 
местр по хронолошки ред. Оригиналната потврда де-
ка факс-пораката е правилно испратена се прикачува 
кон вториот примерок од барањето и му се враќа на 
подносителот на барањето. 

Член 4 
Приемот на барањата во Царинската управа се вр-

ши непрекинато, секој ден од 0 до 24 часот. 
Прифаќање на барањата во Царинската Управа се 

врши по ред кој што одговара на редот на нивното до-
бивање (датум и време). 

Обработувањето на барањата во Царинската упра-
ва се врши секој работен ден, а обработката се врши 
за секој претходен, односно за сите претходни кален-
дарски денови поединечно од 0 до 24 часот. 

Член 5 
Во Царинската управа треба: 
1. да се направат фотокопии од сите барања добие-

ни како факс пораки за денот, односно деновите кои 
се обработуваат; 

2. да се евидентираат сите барања по календарски 
ден по тарифна ознака, за увозник; 

3. да се изврши проверка дали вкупното количе-
ство на соодветна стока од барањата по календарски 
ден за определена тарифна Ознака го надминува пре-
останатото количинско ограничување ж да се изврши 
нејзина распределба на количински ограничувања: 

- ако вкупното количество на соодветна стока од 
барањата по календарски ден за определена тарифна 
ознака не го надминува преостанатото количинско ог-
раничување - одговорниот царински службеник изда-
ва потврда за користење на количинското ограничува-
ње за бараната количина на секој увозник; 

- ако вкупното количество на соодветна стока ,од 
барањата по календарски ден за определена тарифна 
ознака го надминува преостанатото количинско огра-
ничување - одговорниот царински службеник издава 
потврда за користење на количинското ограничување 
за сразмерен дел од бараната количина на секој увоз-
ник, во зависност од количината која што била барана. 

4. да се евидентира распределената количина до 
потполно исцрпување на количинското ограничување. 

Член 6 
Потврдата за користење на количинско ограничу-

вање се издава на фотокопијата од барањето кое што 
е пристигнато во Царинската управа, на делот од об-
разецот кој што е предвиден за таа намена. 

Одговорниот царински службеник во Царинската 
управа најдоцна до 12 часот ги испраќа сите потврди 
кои што се издадени во текот на работниот ден (за 
претходниот, односно за претходните календарски де-
нови) по факс апарат во секоја царинска испостава во 
која стоките треба увозно да се царинат. 

Фотокопија од потврдата добиени од факс апара-
тот со која се потврдува дека факс пораката е правил-
но испратена се прикачува кон потврдата за користе-
ње на количинско ограничување и истите се чуваат на 
посебно место во Царинската управа, подредени по 
хронолошки ред. 

Член 7 
Во царинската испостава во која што стоките тре-

ба увозно да се царинат треба да се направат две фо-
токопи од сите потврди за користење на количинско 
ограничување кои се добиени како факс пораки. Една 
фотокопија се прикачува кон вториот примерок од 
барањето за користење на количинските ограничува-
ња, кој што треба да биде поднесен од страна на ца-
ринскиот декларант во предметната декларација, а 
втората фотокопија се оверува и му се враќа на ца-
ринскиот декларант по завршувањето на целата ца-
ринска постапка. 

Член 8 
Барањето за користење на количинските ограни-

чувања може да се поднесе најрано со денот на влегу-
вањето во сила на ова упатство, односно најрано на 
првиот календарски ден од годината за која што коли-
чинските ограничувања се определени. 

Потврдата за користење на количинското ограни-
чување може да се искористи најдоцна до последниот 
календарски ден од годината за која што количински-
те ограничувања се определени. 

Член 9 
Увозникот на стоката кој што бара да се здобие со 

преференцијален третман за да може да ги користи 
количинските ограничувања треба на царинскиот ор-
ган да му презентира доказ за потекло на стоката, сог-
ласно со Анекс II Спогодбата За трговија меѓу Влада-
та на Република Македонија и Сојузната Влада на Со-
јузна Република Југославија. 

Член 10 
За исцрпување на количинските ограничувања, 

Царинската управа веднаш ги известува сите царин-
ски испостави и прави соопштение во најмалку дв^ 
дневни весника. 

Член И 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија", 
а ќе се применува од 01.08.2000 година. 

Бр. 11-11127/1 
19 јули 2000 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
Никола Груевски, с.р. 
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Инструкција за пополнување на барањето за користе-
ње на количински ограничувања 

Рубриките во Примерокот за царинската испоста-
ва кај која се поднесува барањето -1 и во Примерокот 
за царинската испостава на увозно царинење -2 мора 
да бидат идентично пополнети. 

Рубриките се пополнуваат со машина за пишува-
ње, печатар или рачно со мастило со читливи печатни 
букви. Образецот не смее да содржи бришани подато-
ци или допишувања. 

Рубриките означени со број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 
11 и 13 се пополнуваат од страна на подносителот на 
барањето, додека рубриките означени со број 12 и 14 
се пополнуваат од одговорното лице во царинската 
испостава во која се поднесува барањето. Рубриките 
означени со број 15,16,17,18 и 19 во Потврдата за ко-
ристење на количинско ограничувања се пополнуваат 
од одговорниот царински службеник во Царинската 
Управа. 

Рубриките кои ги пополнува подносителот на ба-
рањето се пополнуваат на следниот начин: 

Рубрика 1 - Се запишува назив и адреса на увозни-
кот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се за-
пишува матичниот (даночниот) број на увозникот. 

Рубрика 2 - Се запишува земјата/земјите од соод-
ветниот Договор за слободна трговија. 

Рубрика 3 - Се запишува назив и адреса на подно-
сителот на барањето (увозникот или неговиот застап-
ник), име и презиме и потпис на одговорното лице 
подносителот на барањето. Во десниот горен агол 
после ознаката "Бр." се запишува матичниот (даноч-
ниот) број на подносителот. Оваа рубрика подносите-
лот ја оверува со печат. 

Рубрика 4 - Се запишува шифра од кодексот на 
шифри за царинарница и нивни организациони едини-
ци и името на царинската испостава каде стоките 
влегле во царинското подрачје на Република Македо-
нија. 

Рубрика 5 - Се запишува бројот од Контролникот 
(ЕЦД, ТИР) во кој што е заведен транзитниот доку-
мент кај појдовната гранична царинска испостава. 

Рубрика 6 - Се запишува регистарски број на тран-
спортното средство во кое стоката е директно натова-
рена (влечното возило и приколка). Во оваа подруб-
рика се запишува регистарскиот број само на едно 
транспортно средство. 

Рубрика 7 - Доколку транзитната постапка се од-
вива согласно ТИР Конвенцијата се запишува серис-
киот број на ТИР карнетот. Во спротивно оваа рубри-
ка не се пополнува. 

Рубрика 8 - Се запишува задолжителната единица 
на мера од Одлуката за распоредување на стоките на 
формите на извоз и увоз. 

Рубрика 9 - Се запишува количината на стоките 
изразена во задолжителната единица на мера, заокру-
жена на две децимални места. 

Рубрика 10 - Се запишува тарифната ознака на 
стоките опишани во рубрика 11. Во оваа рубрика се 
запишува само една тарифна ознака. 

Рубрика И - Се запишува вообичаениот трговски 
назив на стоката и податоци потребни за идентифика-
ција и распоредување на стоката според Царинската 
тарифа. 

Рубрика 13 - Се запишува шифра од кодексот на 
шифри за царинарници и нивни организациони едини-
ци и името на царинската испостава каде стоките 
увозно ќе се царинат. 

Рубриките кои ги пополнува царинскиот орган се 
пополнуваат на следниот начин: 

Рубрика 12 - Се запишува датумот и часот од пот-
врдата добиена од факс апаратот кај царинската ис-
постава кај која барањето е поднесено со која се пот-
врдува дека барањето како факс порака е правилно 
испратено во Царинската управа. 

Рубрика 14 - Се запишува шифра од кодексот на 
шифри за царинарници и нивни организациони едини-
ци и името на царинската испостава кај. која се подне-
сува барањето, име и презиме и потпис на одговорни-
от царински службеник. Оваа рубрика царинскиот 
службеник ја оверува со печат. 

Забелешка: Барањата кои не се целосно и правил-
но пополнети ќе бидат отфрлени. 

2534. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на РМ" бр. 58/2000), а во врска член 
И од Договорот за слободна трговија меѓу Република 
Македонија и Република Хрватска и заклучно од двае-
сет и петтата седница на Владата на Република Маке-
донија оддржана на 27.06.2000 година, министерот за 
финансии донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПОСТАПКА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ 

Член 1 
Со. ова упатство се уредува административната 

постапка при увозот на земјоделски и прехранбени 
стоки кои се на царинските квоти согласно Договорот 
за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Република Хрватска. 

Административната постапка на користење на ца-
ринските квоти за земјоделски и прехранбени произ-
води утврдена со ова упатство се применува врз осно-
ва на принципот на користење на квоти: "прв дојден, 
прв корисник" ("Ѓ1гѕ1 соте, Пгѕ1 ѕегуесГ'). 

Член 2 ' 
УВОЗНОТО царинење на стоките, за кои не се плаќа 

царина во рамките на квантитативните ограничувања, 
ќе се врши во следните царински испостави: 

1. Царинска испостава Скопје 
2. Царинска испостава Терминал увоз Скопје 
3. Царинска испостава Консигнација и саем Скоп-

је 
4. Царинска испостава Пошта Скопје 
5. Царинска испостава Железничка станица Тру-

барево 
6. Царинска испостава Аеродромот Скопје - отсек 

за стоково царинење 
7. Царинска испоставаМиладиновци 
8. Царинска испостава Тетово 
9. Царинска испостава Куманово 
10. Царинска испостава Деве Ваир - отсек за сто-

ково царинење 
И. Царинска испостава Штип 
12. Царинска испостава Делчево - отсек за стоково 

царинење 
13. Царинска испостава Велес 
14. Царинска испостава Железничка станица - от-

сек за стоково царинење 
15. Царинска испостава Кавадарци 
16. Царинска испостава Струмица -
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17. Царинска испостава Битола 
18. Царинска испостава Пошта Битола 
19. Царинска испостава Прилеп 
20. Царинска испостава Охрид 
21. Царинска испостава Струга 

Член 3 
Барање за користење на царински квоти (во ната-

мошниот текст: барање) се поднесува на образецот 
кој е составен дел на ова упатство, во два примерока. 

Барањето се пополнува од страна на увозникот 
(или на неговиот застапник) и се предава: 

- кај појдовната гранична царинска испостава - за-
едно со документот со кој започнува транзитната пос-
тапка (ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен 
контролник) или 

- кај одредишната царинска испостава - заедно со 
документот со кој била извршена транзитната постап-
ка (ТИР Карнет или ЕЦД). 

Царинската испостава кај која барањето е преда-
дено веднаш го испраќа својот примерок од барањето 
по факс апарат кај одговорниот царински службеник 
во Царинската управа. 

Ќе се смета дека барањето е прифатено од страна 
на царинските органи кога од факс апаратот ќе се до-
бие потврда дека факс-пораката е правилно испрате-
на. Фотокопија од оваа потврда се прикачува кон при-
мерокот предвиден за царинската испостава кај која 
барањето е предадено и истите се чуваат на посебно 
место по хронолошки ред. Оригиналната потврда де-
ка факс-пораката е правилно испратена се прикачува 
кон вториот примерок од барањето и му се враќа на 
подносителот на барањето. 

Член 4 
Приемот на барањата во Царинската управа се вр-

ши непрекинато, секој ден од 0 до 24 часот. 
Прифаќање на барањата во Царинската управа се 

врши по ред кој што одговара на редот на нивното до-
бивање (датум и време). 

Обработувањето на барањата во Царинската упра-
ва се врши секој работен ден, а обработката се врши 
за секој претходен, односно за сите претходни кален-
дарски денови поединечно од 0 до 24 часот. 

Член 5 
Во Царинската управа треба: 
1. да се направат фотокопии од сите барања добие-

ни како факс пораки за денот, односно деновите кои 
се обработуваат; 

2. да се евидентираат сите барања по календарски 
ден по тарифна ознака, за увозник; 

3. да се изврши проверка дали вкупното количе-
ство на соодветна стока од барањата по календарски 
ден за определена тарифна ознака го надминува пре-
останатото царинска квота и да се изврши нејзина рас-
пределба на царински квоти: 

- ако вкупното количество на соодветна стока од 
барањата по календарски ден за определена тарифна 
ознака не ја надминува преостанатата царинска квота 
- одговорниот царински службеник издава потврда за 
користење на царинска квота за бараната количина на 
секој увозник; 

- ако вкупното количество на соодветна стока од 
барањата по календарски ден за определена тарифна 
ознака го надминува преостанатата царинска квота -
одговорниот царински службеник издава потврда за 
користење на царинската квота за сразмерен дел од 

бараната количина на секој увозник, во зависност од 
количината која што била барана. 

4- да се евидентира распределената количина до 
потполно исцрпување на царинската квота. 

Члец 6 
Потврдата за користење на царинска квота се из-

дава на фотокопијата од барањето кое што & пристиг-
нато во Царинската управа, на делот од образецот кој 
што е предвиден за таа намена. 

Одговорниот царински службеник во Царинската 
управа најдоцна до 12 часот ги испраќа сите потврди 
кои што се издадени во текот на работниот ден (за 
претходниот, односно за претходните календарски де-
нови) по факс апарат во секоја царинска испостава во 
која стоките треба увозно д^ се царинат. 

Фотокопија од потврдата добиена од факс апара-
тот со која се потврдува дека факс пораката е правил-
но испратена се прикачува кон потврдата за користе-
ње на количинско ограничување и истите се чуваат на 
посебно место во. Царинската управа подредени по 
хронолошки ред. 

Член 7 
Во царинската испостава во која што стоките тре-

ба увозно да се царинат треба да се направат две фо-
токопии од сите потврди за користење на царинската 
квота кои се добиени како факс пораки. Една фотоко-
пија се прикачува кон вториот примерок од барањето 
за користење на количинските ограничувања, кој што 
треба да биде поднесен од страна на царинскиот дек-
ларант во предметната декларација, а втората фото-
копија се оверува и му се враќа на царинскиот декла-
рант по завршувањето на целата царинска постапка. 

Член 8 
Барањето за користење на царинските квоти може 

да се поднесе најрано со денот на влегувањето во сила 
на ова упатство, односно најрано на првиот календар-
ски ден од годината за која што царинските квоти се 
определени. 

Потврдата за користење на царинската квота мо-
же да се искористи најдоцна до последниот календар-
ски ден од годината за која што царинските квоти се 
определени. 

Член 9 
Увозникот на стоката кој што бара да се здобие со 

преференцијален третман за да може да ги користи 
царинските квоти треба на царинскиот орган да му 
презентира доказ за потекло на стоката, согласно со 
протоколот 2 од Договорот за слободна трговија меѓу 
Република Македонија и Република Хрватска. 

Член 10 
За исцрпување на царинската квота, Царинската 

управа веднаш ги известува сите царински испостави и 
прави соопштение во најмалку два дневни весника. 

Член И 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија", 
а ќе се применува од 01.08.2000 година. 

Бр. 11-11294 
19 јули 2000 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
Никола Груевски, с.р. 



Стр. 4160 -Бр. 62 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА _ 28 јули 2000 



28 јули 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 62 - Стр. 4163 



Стр. 4160 -Бр. 62 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА _ 28 јули 2000 

Инструкција за пополнување на барањето за користе-
ње на царински квоти 

Рубриките во Примерокот за царинската испоста-
ва кај која се поднесува барањето -1 и во Примерокот 
за царинската изостава на увозно царинење -2 мора 
да бидат идентично пополнети. 

Рубриките се пополнуваат со машина за* пишува-
ње, печатар или рачно со мастило со читливи печатни 
букви. Образецот не смее да содржи бришани подато-
ци или допишувања. 

Рубриките означени со број 1, 2,3„ 4, 5* 6, 7, 8, 9,10, 
И и 13 се пополнуваат од страна на подносителот на 
барањето, додека рубриките означени со број 12 и 14 
се пополнуваат од одговорното лице во царинската 
испостава во која се поднесува барањето. Рубриките 
означени со број 15,16,17,18и19во Потврдата за ко-
ристење на царински квоти се пополнуваат од одго-
ворниот царински службеник во Царинската управа. 

Рубриките кои ги пополнува подносителот на ба-
рањето се Пополнуваат на следниот начин: 

Рубрика 1 - Се запишува назив и адреса на увозни-
кот. Во десниот горен агол после ознаката " Бр." се за-
пишува матичниот (даночниот) број на увозникот. 

Рубрика 2 - Се запишува земјата/земјите од соод-
ветниот Договор за слободна трговија. 

Рубрика 3 - Се запишува назив и адреса на подно-
сителот на барањето (увозникот или неговиот застап-
ник), име и презиме и потпис на одговорното лице 
подносителот на барањето. Во десниот горек агол 
после ознаката "Бр." се запишува матичниот (даноч-
ниот) број на подносителот. Оваа рубрика подносите-
лот ја оверува со печат. 

Рубрика 4 - Се запишува шифра од кодексот на 
шифри за царинарници и нивни организациони едини-
ци и името на царинската испостава каде стоките 
влегле во царинското подрачје на Република Македо-
нија. 

Рубрика 5 - Се запишува бројот од Контролникот 
(ЕЦД, ТИР) во кој што е заведен транзитниот доку-
мент кај појдовната гранична царинска изостава. 

' Рубрика 6 - Се запишува регистарски број на траН-
спортното средство во кое стоката е директно натова-
рена (влечното возило и приколка). Во оваа подруб-
рика се запишува регистарскиот број само на едно 
транспортно средство. 

Рубрика 7 - Доколку транзитната постапка се од-
вива согласно ТИР Конвенцијата се запишува серис-
киот број на ТИР карнетот. Во спротивно оваа рубри-
ка не се пополнува. 

Рубрика 8 - Се задишува задолжителната единица 
на мера од Одлуката за распоредување на стоките на 
формите на извоз и увоз. 

Рубрика 9 - Се запишува количината на стоките 
изразена во задолжителната единица на мера, заокру-
жена на две децимални места. 

Рубрика 10 - Се запишува тарифната ознака на 
стоките опишани во рубрика 11. Во оваа рубрика се 
запишува само една тарифна ознака. 

Рубрика 11 - Се запишува вообичаениот трговски 
назив на стокава и податоци потребни за идентифика-
ција и распоредување На стоката според Царинската 
тарифа. 

Рубрика 13 - Се запишува шифра од кодексот на 
шифри за царинарници и нивни организациони едини-
ци и името на царинската испостава каде стоките 
увозно ќе се царинат. 

Рубриките кои ги Пополнува царинскиот орган се 
пополнуваат на следниот начин: 

Рубрика 12 - Се запишува датумот и часот од пот-
врдата добиена од факс апаратот кај царинската ис-
постава кај која барањето е поднесено со која се пот-
врдува дека барањето како факс порака е правилно 
испратено во Царинската управа. 

Рубрика 14 - Се запишува шифра од кодексот на 
шифри за царинарниЦи и нивни организациони едини-
ци и името на царинската испостава кај која се подне-
сува барањето, име и презиме и потпис на одговорни-

от царински службеник. Оваа рубрика царинскиот 
службеник ја оверува со печат. 

Забелешка: Барањата кои не се целосно и правил-
но пополнети ќе бидат отфрлени. 

2535. 
Врз основа на член 7 од Законот за сточарството 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
61/97), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВОДЕ-
ЊЕ МАТИЧНО КНИГОВОДСТВО, СЕЛЕКЦИЈА И 
СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО СТОЧАРСТВОТО 

1. Универзитетот "Кирил и Методиј "-Институт за 
сточарство-Скопје се овластува да води матично кни-
говодство, селекција и следење на состојбите во сто-
чарството. 

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

Министер, 
Марјан Ѓорчев, с,р, 

Бр. 08-4277/2 
27 јуни 2000 година 

Скопје 

2536. 
Врз основа на член 6 од Законот за сточарството 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
61/97), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ЕВИДЕНЦИЈА И УТВРДУВАЊЕ 

НА СОПСТВЕНОСТА НА ДОБИТОКОТ 

1. Универзитетот "Кирил и Методиј "-Институт за 
сточарство-Скопје се овластува да врши обележува-
ње, евиденција и утврдување на сопственоста на сите 
категории на говеда, овци, кози, свињи и коњи, а по 
потреба и друг добиток. 

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

Министер, 
Марјан Ѓорчев, с,р, 

Бр. 08-4276/2 
27 јуни 2000 година 

Скопје 

2537. 
Државната изборна комисија, врз основа на член 8, 

став 2 од Законот за локалните избори ("Службен 
весник на Република Македонија" број 46/96, 48/96 и 
56/96), на седницата одржана на 27 јули 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
I 

1. Нусрет Муфтари, се разрешува од функцијата 
заменик член на Општинската изборна комисија во 
Општина Битола, по негово барање. 

Ќенан Хасани, се именува за заменик член на 
Општинската изборна комисија во Општина Битола. 

2. Кирил Тасевски, се разрешува од функцијата за-
меник претседател на Општинската изборна комисија 
во Општина Старавина, по негово барање. 

Аце Бакиевски, се именува за заменик претседател 
на Општинската изборна комисија во Општина Ста-
равина. 

3. Бесник Граждани, се разрешува од функцијата 
член на Општинската изборна комисија во Општина 
центар Жупа, по негово барање. 

Именуваниот заменик член, Едип Тонини, се име-
нува за член на Општинската изборна комисија во 
Општина Центар Жупа. 
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Исени Шпетим, се именува за заменик член на 
Општинската изборна комисија во Општина Центар 
Жупа. 

4. Науме Наумоски, се именува за заменик член на 
Општинската изборна комисија во Општина Вранеш-
таца. 

5. Јакимче Илиев, се разрешува од функцијата за-
меник претседател на Општинската изборна комисија 
во Општина Зрновци, по негово барање. 

Босилка Михајлова, се именува за заменик претсе-
дател на Општинската изборна комисија во Општина 
Зрновци. 

6. Зоран Ковачески и Верица Јовева, се разрешу-
ваат од функцијата претседател, односно заменик 
претседател на Општинската избореа комисија во 
Општина Мешеишта, по нивно барање. 

Весна Кичеец и Владо Крлески, се именуваат за 
претседател, односно заменик претседател на Опш-
тинската изборна комисија во Општина Мешеишта. 

1. Снежана Богданоска, се разрешува од функција-
та заменик претседател на Општинската изборна ко-
мисија во Општина Долнени, по нејзино барање. 

Виолета Попоска-Тројачанец, се именува за заме-
ник претседател на Општинската изборна комисија во 
Општина Долнени. 

8. Јоска Матески, се разрешува од функцијата 
претседател на Општинската изборна комисија во 
Општина Кривогаштани, по негово барање. 

Љубен Пешкоски, се именува за претседател на 
Општинската изборна комисија во Општина Криво-
гаштани. 

9. Стојанче Ристов, се разрешува од функцијата за-
меник член на Општинската изборна комисија во 
Општина Конче, по негово барање. 

Ацо Ѓорѓиев, се именува за заменик член на Опш-
тинската изборна комисија во Општина Конче. 

10. Фикрије Бектеши, се разрешува од функцијата 
член на Општинската изборна комисија во Општина 
Велешта, по нејзино барање. 

Шахин Трена, се именува за член на Општинската 
изборна комисија во Општина Велешта. 

И. Сашко Лазаров, се разрешува од функцијата 
претседател на Општинската изборна комисија во 
Општина Богомила, по негово барање. 

Надица Андреева, се именува за претседател на 
Општинската изборна комисија во Општина Богоми-
ла. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 07-126/1 
28 јули 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Дравната изборна комисија, 

Јосиф Луковски, с.р. 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Одлуката за обезбедување 
средства за трошоците за работата на Советот за ра-
диодифузија, објавена во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 60/2000, е направена техничка 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
ОД ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

Во точка 5 треба да стои "Оваа одлука влегува во 
сила со денот на донесувањето, ќе се објави во "Служ-
бен весник на Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 2000 година". 

Државната изборна комисија, на седницата одржа-
на на 27 јули 2000 година, ја даде следнава 

И С П Р А В К А 

Во Одлуката за именување претседатели, членови 
и заменици на општинските изборни комисии и на 
Изборната комисија на Градот Скопје ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 58/2000), во делот 
што се однесува на претседателот, односно заменик 
претседателот на Општинската изборна комисија во 
Општина Ресен, наместо зборот "Лозово", треба да 
стои зборот "Ресен". 

Бр. 07-127/1 
28 јули 2000 година 

Скопје 

Од Државната изборна 
комисија 

Бр. 23-3118/2 
27 јули 2000 година 

Скопје 

ч Од Владата на 
Република Македонија 

С У Д С К И О Г Л А С И 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е 
вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Ми-
цев Драган од Скопје, ул. "Таки Даскалот" бр. 5-а, нас. 
Драчево, за прогласување на исчезнато лице за умре-
но и тоа лицето Мирковски Никола, роден на 12.07. 
1913 година во Софија НР Бугарија, а државјанин на 
Р.Македонија, кој е татко на предлагачот Мицев Дра-
ган. 

Се повикува исчезнатото лице како и секој друг 
што знае нешто за неговиот живот да се јави во судот 
во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на оглас-
от. Во спротивно, по истекот на ОВОЈ рок исчезнатото 
лице ќе се прогласи за умрено. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП бр. 
93/2000. (26679) 

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово заведен е спор за 

развод на брак, по тужба на тужителот Сатки Баки од 
е. Теново, против тужената Анденоми Баки родена 
Ндрио од е. Теново, сега со непозната адреса во стран-
ство. Во спротвино, судот на тужената и го .назначува 
привремениот застапник, адвокат Наташа Бачоска од 
Тетово, која ќе ја застапува тужената во постапката 
се додека тужената или нејзин полномошник не се по-
јави во судот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 343/2000. 
(27088) 

Пред Основниот суд во Тетово заведен е спор по 
тужба на тужителот Мехмети Јусуф Вехби од Тетово, 
ул."Киро Ристовски Дрнц" бр. 101, против тужената 
Хусеини Берзатова Шефка од Тетово, сега со непоз-
ната адреса во Турција. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена 
од објавувањет9 на огласот, да ја достави својата адре-
са во судот. Во спротивно, судот ќе и постави привре-
мен застапник кој го води процесот во нејзино име. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 370/2000. 
(27091) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за фи-
зичка делба по предлог на предлагачот Миловановски 
Лазар од е. Вратница, против Миловановски Драго од 
е. Вратница. ' ' 

Се повикува противникот Миловановски Драго од 
е. Вратница, сега со непозната адреса во Германија, да 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето да се јави 
во судот како противник, а по предлог на предлагачот 
Миловановски Лазар од е. Вратница. Доколку во од-
редениот рок не се Јави и не одреди свој полномошн-
ик, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 195/2000. 
(27095) 
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Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачите Злате и Димче Добревски од 
е. Џепчиште, затапувани од адвокатот ЈБубомир Сте-
фановски од Тетово, против противниците Ристо и 
Бранко Добревски од е. Џепчиште, сега со непозната 
адреса во Бразил. 

Се повикуваат противниците да во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот да се јават во суд-
от како противници, а по предлог на предлагачите. 
Доколку во одредениот рок не се јават и не одредат 
полномошник, судот ќе им постави привремен старат-
ел кој ќе се грижи за нивните права и интереси во пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 165/2000. 
(27103) 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост, по 
тужба на тужителит Рамадани Ебиба Осман од е. Урв-
ич, против Осман Ебиба Ибишко од е. Урвич, сега со 
непозната адреса во СРЈ. Вредност на спорот 20.000,00 
денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот, да достави своја 
адреса или постави застапник. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен застапник кој ќе го застапува 
во текот на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 420/2000. 
(27107) 

ОСНОВЕН СУД ШТИП 
Во Основниот суд во Штип поведена е постапка за 

делба на заеднички имот, по предлог на предлагачот 
Живков Димитрие од Штип, против противниците Ра-
де Живков од е. Круниште, Симо Живков од е. Круни-
ште и ЈБупчо Живков од Љубљана, со непозната адре-
са во Р. Словенија. 

Се повикува противникот Љипчо Живков во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 
овој суд и да достави точна адреса или да постави свој 
полномошник или застапник. Во спротивно, ќе му би-
де поставен привремен застапник кој ќе ги застапува 
неговите интереси до правосилното завршување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Штип, ВПП. бр. 53/99. (27110) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 9418/99 од 29.06.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 020321667-4-03-000, го запиша уписот на 
трансформација на претпријатието и усогласување со 
ЗТД на Друштвото со ограничена одговорност за про-
изводство на јајца и брокери Живинарска фарма АД 
Гевгелија, ул. "Моинки пат' бб. 

Основачи на друштвото се:Акционерски капитал 
во износ од 1.596,431 ДЕМ или 49.338.400,00 денари. 

Дејности: 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 51.19, 51.2, 
51.21, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.43, 51.57, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.62, 
52.63, 60.2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 74.84, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реекс-
порт, меѓународен транспорт на стоки во копнениот 
друмски сообраќај, малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

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

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

Се брише Коштаревски Кирил в.д. директор со 
ограничени овластувања. 

Се запишува Коштрески Киро, извршен директор, 
со негораничени овластувања. N 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
9418/99. (27131) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег. 
бр. 5539/99 од 20.12.1999 година, во регистарска влош-
ка 020240507-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за 
гоадежништво, инженеринг, промет и услуги НИК-
ОМ ИСКРА Гоко и др. ДОО ул."Мите Богоевски" 
бр. 236, Скопје. „ 

Основачи: Гоко Митрески од Скопје, Глигорије 
Митрески од Скопје, фонд за пензиско и инвалидско 
осигурување. 

Дејности: 11.20,20.10/1,20.30,20.40,20.51,21.21,21. 
23,21.24,21.25,22.22,22.23,25.23,25.24, 26.12,26.21,26. 
40, 26.82/2, 33.40, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36. 15, 
36.21,36.22, 36.30* 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37. 10, 
37.20,45.11,45.21/1, 45.22/2, 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. 
30/1,50.30/2,50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51. 
15, 51.16,51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51. 
25, 51.31,51.32,51.33,51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51. 
39,51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52. 44 
/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52,45, 52.46, 52.47, 52.48, 52. 
50,52.63,52.74,55.30/1,55.30/2,63.30,63.40,70.11, 71. 31, 
71.32, 71.33,71.34, 71.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.84, 93. 
05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, консигнација, мал ограничен промет со 
СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција. 

Гоко Митрески - управител со неограничени ов-
ластувања. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 553 
9/99. (10128) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег. 
бр. 7044/99 од 28.12.1999 година, во регистарска влош-
ка 020231387-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ВИКТОР КОМПАНИ Славе 
ДООЕЛ увоз - извоз ул." Мишко Михај левски" бр. 9, 
Скопје. 

Дејности: 24.52, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40,50.40/1, 50.40/2,50.40/3, 50.40/4, 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. 
44,51.45,51.46, 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. 
И, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52. 
33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52. 
44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84,90.00,92.32,93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Надворешно 
трговски промет: надворешна трговија со ^прехран-
бени производи, надворешна трговија со прехранбени 
производи, посредување и застапување во надворешџо 
трговскиот промет, реекспорт, малограничен промет 
со Бугарија, Албанија и Грција, консигнациона прода-
жба. 

Претежна дејност на друштвото: 52.33 - трговија 
на мало со козметички и тоалетни препарати. 

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

Лице овластено за застапување е Славе Попов -
управител без ограничување. 

Во надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе 
го застапува Славе Попов - управител без ограничува-
ње. Основач на друштвото е Славе Попов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 70 
44/99. (10129) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег. 
бр. 8331/99 од 22.02.2000 година, во регистарска влош-
ка 020250137-4-04-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Акционерско друштво за земјо-
делие, индрустија и кооперација ЛОЗАРО - ОВОШ-
ТАРСТВО и ПРЕРАБОТКА увоз - извоз ул."Ш. 
Муб" бр. 17, Куманово. 

Акционерското друштво ќе работи под назив: Ак-
ционерско друштво за земјоделие, индустрија и коопе-
рација ЛОЗАРО - ОВОШТАРСТВО и ПРЕРАБОТ-
КА увоз - извоз, ул."Ш. МУБибр. 17, Куманово. 

Скратен назив гласи: АД ЗИК ЛОЗАРО - ОВОШ-
ТАРСТВО и ПРЕРАБОТКА увоз - извоз. 

Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01. 12 
/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41, 01.41/3,15, 15.3, 15.32, 
15.87,15.89,15.9,15.91,15.92,15.93,15.94,15.95,15.98/1, 
15.98/2, 51.21, 51.31, 51.34, 52.11, 52.21, 52.25, 52.62, 60. 
24,70.20,71.31,71.34,74.84, услуги во меѓународен тра-
нспорт на стоки и патници, раббти на извоз и увоз на 
стоки и услуги во малограничен промет, посредување 
во надворешнотрговскиот промет. 

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

Кирил Илиевски претседател на управен одбор и 
застапник во надворешно трговскиот промет, со огра-
ничени овластувања, при склучување на договори за 
купопродажба кои се однесуваат на располагање со 
основни средства, чија вредност е поголема од 10% од 
основната главница на друштвото потребна е согласн-
ост од управен одбор, односно надзорен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 83 
31/99. (10130) 

Дејности: 28.72,28.73,28.74,28.75,25.21,25.22,36.63, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 
28.12,15.61,15.81/1,15.85,15.32,15.81/2,45.21/1,45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24,45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 71.32, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 63.40, 74.84, 50.10, 50.20, 
50.30/1,50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.50, 51.13, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/3, 
74.40,52.74,52.72/1, 52.72/2,26.12, 63.12,74.12, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, комисиона и 
консигнациона продажба, посредување и реекспорт, 
туристички услуги, меѓународна шпедиција, изведува-
ње на инвестициони работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Содружник: Сашо Крстев 
од Скопје. Лице овластено за застапување и претста-
вување на друштвото во внатрешниот и надворешни-
от трговски промет е Крстева Соња-управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
8064/99. (10820) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Трег. 
бр. 8339/99 од 22.02.2000 година, во регистарска влош-
ка 020250147-4-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето на Акционерско друштво за зем-
јоделие, индрустија и кооперација СТОЧАРСТВО и 
ПРЕРАБОТКА увоз - извоз, ул.иШ. МУБ"бр. 17, 
Куманово. 

Акционерското друштво ќе работи под назив: Ак-
ционерско друштво за земјоделие, индрустија и коо-
перација СТОЧАРСТВО и ПРЕРАБОТКА увоз - из-
воз, улЛИ. МУБ"бр. 17, Куманово. 

Дејности: 01.2,01.23,01.30,01.4,01.41,01.42,15.7,15. 
71,15.72,01.1,01.11,01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01. 
12,01.12/1,15.1,15.11,15.13,15.4,15.41,15.42,19.10, 51. 
2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 52.11, 52.21, 52. 
22, 52.27, 52.62, 60.24, 63.1, 63.11, 63.12, 70.20, 71.31, 71. 
34,85.20,93.05,74.82,74.84, услуги во меѓународен тра-
нспорт на стоки и патници, работи на увоз и извоз на 
стоки и услуги во малограничен промет, посредување 
во надворешнотрговски промет. 

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

Тихомир Ангеловски претседател на управен одб-
ор и застапник во надворешнотрговски промет со ог-
раничени овластувања при склучување на договори за 
купопродажба кои се однесуваат на располагање со 
основните средства чија вредност е поголема од 10% 
од основната главница на друштвото, потребна е сог-
ласност на управен одбор, односно надзорен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 83 
39/99. (10131) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 8169/99, на регистарска влошка бр. 02019776 
7-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето на Друштвото за трговија и услуги БЕНЏО 
ПРОМ Рами ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Бај-
рам Шабани" бр. 26а. 

Фирма: Друштво за трговија и услуги БЕНЏО 
ПРОМ Рами ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Бај-
рам Шабани" бр. 26а. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.98/2, 17.40/1, 17.60, 18.10, 18.30, 19.20, 19.30, 
25.12, 25.13,25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 35.12, 36.63, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
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, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21. Дејности во 
надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Овластување на субјектот на уписот: неограниче-
ни овластувања и целосна одговорност. Лице овласте-
но лице за застапување: Бељули Рами-управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во. Скопје. Трег. бр. 
8169/99. (10821) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Траг. бр. 8064/99, на регистарска влошка бр. 02023007 
7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трго-
вија и градежништво ВЕКСОН Сашо ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Франц Лист" бр. 43. 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 2949/99, на регистарска влошка бр. 02021657 
7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги БИБА 94 Бранко ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 
63 а. 

Дејности: 01.11, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.41, 01.42, 
01.50, 02.01,15.11,15.32,15.33,15.51,15.61,15.71,15.81, 
15.85, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.21, 
18.22,18.24,19.10, 20.40, 21.21, 28.72, 28.75, 36.12, 45.41, 
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, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 
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52.21, 52.22, 52.23, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 55.23, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 72.30, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот про-
мет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за за-
стапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Анѓеловски Бранко-управител со неограничени овла-
стувања. . ч 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
2949/99. (10822) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 10114/99, на регистарска влошка бр. 02017632 
7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за про-
изводство и трговија ЕЛМОТЕРМ Коста ДООЕЛ 
Гевгелија, ул. "Коста Рацин" бр. 12. 

Основач: Гацев Коста ул. "Коста Рацин" бр. 12, 
Гевгелија. 

Дејности: 30.01,30.02,31.10,31.62,51.34,51.35,51.41, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.61, 51.64, 61.70, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.72, 60.24, надворешна трговија со ^прехран-
бени производи, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет Друштвото одговара со 
сите свои средства. Лице овластено за застапување: 
Гацев Коста-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
10114/99. % (10823) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трет. бр. 5810/99, на регистарска влошка бр. 02027293 
7-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на грлемо 
и мало АКА-КОМЕРЦ Василка ДООЕЛ извоз-увоз 
Гевгелија, ул. "Ристо Бојмалиев" бр, 2, Гевгелија. 

Друштвото ги обавува следните дејности: 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.35, 51.43, 51.44, 51.45; 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 
52.30/2, 60.24, 63.12, 63.40,74.40, 74.12, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југослави-
ја. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име*и за своја сметка. За обврските на 
друштвото сторени во правниот промет со трети лица 
одговара целосно со целокупниот свој имот. Овласте-
но лице за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет е Василка Ѓорѓиева-управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
5810/99. (10825) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 666/99, на регистарска влошка бр. 020182637-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето согласно ЗТД на Друштвото за трговија и ус-
луги СТЕВ КОМПАНИ Анета ДООЕЛ експорт-им-
портул. "Благоја Стефковски" бр. 21/1-3, Скопје. 

Дејности во внатрешен промет: 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 36.50, 36.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21-, 71.10, 
52.11, 52.12, 52.21, 71.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/1, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.71, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 52.50, 50.20, 50.40/4, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.12, 
63.40, 70.20, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 7^.30, 72.40, 
72.60, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 51.11, 51.12, 
51.13,51.14,51.15,51.16, 51.17,51.18,51.19,52.74. Дејно-
сти во надворешен промет: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-, 
прехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, шпедиција и консигнација, реек-
спорт, туристички услуги, мал ограничен промет со со-
седните земји Бугарија, СР Југославија, Грција и Ал-
банија. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Друштвото во прометот со трети лица 
ќе го застапува лицето Јакимовска Анета-управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
666/99. (10824) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 11608/99, на регистарска влошка бр. 02025426 
7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД во ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги КРИСТЕП Илија ДООЕЛ 
Гевгелија, ул. "Крушевска" бр. 13,. 

Единствен содружник: Илија Каев од Гевгелија. 
Дејности: 01.13/2, 01.24, 15.61, 15.81, 15.91, 15.98/2, 

17.40,15.81/2,17.40/1,17.40/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
.50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.51, 52.11, 52.12, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30/2, 55.51, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 
65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехранбе-
ни производи, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција. 

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

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
11608/99. (10826) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 12989/98, на регистарска влошка бр. 02020674 
7-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги 
НИКОЛА-С Никола ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. "Цветан Димов" бр. 40/1-2. 

Основач: Никола Костов Стојанчев од Бугарија. 
Дејности: 51.41,51.42,51.47,51.31,51.32,51.33,74.84, 

93.04, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување, посредување, реекспорт, ко-
мисиони работи, продажба на странски стоки од кон-
сигнациони складови, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања Ц целосна одговорно-
ст. Никола Стојанчев-управител и застапник во НТП. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
12989/98. (10827) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 12321/99, на регистарска влошка бр. 02025300 
7-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
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услуги и трговија на големо и мало ЃУРСЕСЛЕР 
Алпаслан и др. ДОО увоз-извоз ул. "Севастополска" 
бр. 25, Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 15.81/1, 15.81/2, 
15.98/2, 15.87, 15.33, 17.51, 17.54/1, 18.21, 20.30, 20.40, 
51.64, 20.51, 20.52, 21.23, 21.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.50, 
36.61, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.20, 5(3.30/2, 50.30/3, 
51.13, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 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, 
51.53, 51.54, 51.55̂ , 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44,52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60,24, 
70.31,74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, посредување, конотација , малоѓра-
ничен промет со соседните земји Албанија, Грција, 
Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет одговара во целокуп-
ниот свој имот со кој располага. За управител на 
Друштвото се именува Алпаслан Гурсес, кој е застап-
ник и во надворешнотрговскиот промет без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
12321/99. (10828) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр., 15458/99, на регистарска влошка бр. 02025328 
7-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на Друпгѓвото за транспорт, шпедиција и тр-
говија ЕВРО ЕКСПРЕС СО Димче ДООЕЛ експорт-
импортуЛ. "710" бр. 1, Скопје. 

Основци Димче Спасов од Скопје, со стан на ул. 
"Бој миј а" бр. 8/49.-

Дејности на друштвото во внатрешнотрговското 
работење: 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.34, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.18, 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, 51.65, 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, 
52.47, 52,48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24,6330,63.40,74.20, 74.20/3,74.84. Дејности во над-
ворешксЈтрговското работење: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
^прехранбени производи, инженеринг (инвестициони 
работи 1во странство), мал ограничен промет со Буга-
рија, (ЗР Југославија, Грција и Албанија, превоз на 
патници И стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
меѓународна шпедиција, услуга во меѓународниот 
транспорт на стоки, меѓународен транспорт на стоки, 
застапување на странски фирми, посредување во об-
ласта на прометот на стоки и услуги, комисионо рабо-
тење; компензациска трговија, трговија на консигна-
ција. ; 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за преземените 
обврски одговара со целиот свој имот. За управител 
на ДруЉзото се именува лицето Спасов Димче од 
СКОПЈЕ, СО стан на ул. "Бојмија" бр. 8/49. Управителот 
го застапува Друштвото во внатрешното и надвореш-
ното трговско работење со неограничени овластува-
ња. 

ОД Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
15458/99. (10829) 

Основач на фирмата е Хари Алексиевски од 
Скопје. 

Во Правниот промет со трети лица истапува ЕЈО 
свое име и за своја сметка, одговара со целосен свој 
личен имот. Управител без ограничување е Хари 
Алексиева^. 

Дејности: 55.30,55.30/1,55.30/2. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 

793/2000. (10830) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 6854/99, на регистарска влошка бр. 02022648 
7-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на Трговија на мало со текстилни производи 
ДАДИ Снежана Васил Цицонкова ТП Скопје, ул. 
"Подграѓе" бр. 41. 

Шифри на дејност: 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.12, 52.48, 
17.54,17.54/2,18.21,18.22,18.23,18.24. 

За вршење на дејности спрема трети лица тргове-
цот поединец истапува во свое име и за сметка на фир-
мата. За обврските спрема трети лица трговецот по-
единец одговара лично со целиот свој имот. Снежана 
Цицин^ова-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скот е I во Скопје. Трег. бр. 
6854/99. (10831) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег: бр. 8883/99, на регистарска влошка бр. 02024423 
7-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги увоз-извоз КАНЕКС Тодоровски Драк-
че и др. ДОО Скопје, ул. "Торонто" бр. 26. 

Основачи: Тодоровски Дракче од Скопје, со стан 
на ул. "Торонто" бр. 26, Тодоровски Ванчо од Скопје, 
со стан на ул. "Торонто" бр. 26 и Тодоровска Снежана 
од Скопје, со стан на ул. "Торонто" бр. 26. 

Дејности: 15.11, 15.13, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1,15.82/2,15.85,15.88,15.89,15.98/1,15.98/2, 20.30, 
20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36-13, 36.14, 25.22, 25.23, 25.24, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 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, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2; 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, ,52.26, 52.27, 
52.33, 52.34, 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, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 65.12/3, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.34, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со ^прехранбени производи, реекспорт, застапување 
во правниот промет со стоки и услуги, мал ограничен 
промет со. Албанија, Грција, Бугарија и СР Југослави-
ја, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт и 
услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Во внатрешно и над-
ворешнотрговскиот промет друштвото ќе го застапу-
ва лицето Дракче Тодоровски од Скопје-управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
8883/99. (10832) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 793/2000, на регистарска влошка бр. 02025483 
7-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на 
Угостителска дејност ПРЕМИЕР Хари Миливоје 
Алексиевски ТП Скопје, ул. "Мирка Гинова" бр. 21. 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 8428/99, на регистарска влошка бр. 02024414 
7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето со ЗТД на Друштвото за производство, про-
мет и услуги ДЕМИНА Муса ДООЕЛ увоз-извоз Ско-
пје, ул. "Панче Неделковски" бр. 33. 

Усогласување Ца претпријатието со ЗТД. Друш-
твото за производство, промет и услуги ДЕМИНА 
Муса ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Панче Недел-
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ковски" бр. 33 Скопје, е основано од единствениот со-
дружник Муса Дедеиќ од Скопје со стан на ул. "Панче 
Неделковски" бр. 33. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува со неограничени овластувања. За обврските 
преземени во правниот промет со трети лица Друш-
твото има целосна одговорност. Лице овластено за за-
стапување на Друштвото во внатрешниот и надвореш-
нотрговскиот промет е Муса Дедеиќ-управител со не-
ограничени овластувања. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 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, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
01.21, 01.30,15.33,. 15.87, 15.89, 15.94, 17.40, 17.54, 17.60, 
17.72,18.24, 22.22, 25.13, 25.24, 28.63, 28.73, 28.74, 36.63, 
45.34,50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/4, 52.74, 63.40, 
71.34, 71.40, 74.12, 74.40, 74.81, 74.84, 93.02, 93.05, 
65.12/3. Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување 
во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
8428/99. (10833) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 8652/99, на регистарска влошка бр. 02024542 
7-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвотр за производство, трго-
вија и услуги ДАГ-КОМПАНИ Драган и Џевџет ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Бриселска" бр. 6/2-14. 

Усогласување на Претпријатие за производно и 
трговија на големо и мало ДАГ-КОМПАНИ ДО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. "Бриселска" бр. 6/2-14 
Согласно ЗТД новиот назив на фирмата ќе биде: Дру-
штво за производство, трговија и услуги ДАГ-КОМ 
ПАНИ Драган и Џевџет ДОО увоз-извоз Скопје. Се 
диштето на друштвото ќе биде на ул. "Бриселска" бр 
6/2-14 во Скопје. Како основач во друштвото приста 
пува лицето Џевџет Хаљими од Скопје, согласно Од 
луката од 04.06.1999 година. 

Дејности со кои друштвото ќе се занимава се след-
ните: 26.21, 26.22, 26.40, 26.61, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 
15.81/1,15.81/2,15.82/2,15.98/2,45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 
60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 52.11, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.48, 50.50, 51.21, 51.38, 51.39, 51.37, 51.36, 51.34, 
51.33, 51.53, 51.54, 51.55, 51.47, 51.70, 74.84, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. Во правниот промет со 
трети лица друштвото настапува во свое име и за своја 
сметка. Се разрешува лицето Драган Видиниќ-дирек-
тор без ограничување, а за лице овластено за застапу-
вање и претставување на друштвото се именува лице-
то Џевџет Хаљими-управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
8652/99. (10835) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 4130/99, на регистарска влошка бр. 02025036 
7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија ГЛОБУС Глигор ДООЕЛ експорт-импорт Гевге-
лија, ул. "7 Ноември" бр. 32 Гевгелија. 

Дејности: 18.24,19.20,45.41,45.42,45.43,45.44,45.45, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 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, 55.11, 55.12, 55.21/2, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.84, 92.31, 
92.33,92.34,92.62,92.71, 92.72, 93.05. Во надворешнотр-
говското работење Друштвото ќе ги обавува следниве 
дејности: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, комисиони работи, реекспорт, консигнација. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за за-
стапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Јосифов Глигор-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
4130/99. (10834) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 468/2000, на регистарска влошка бр. 02027323 
7-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за трговија и услуги ТРИМАКС 
Горан и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Мариов-
ска" бр. 3/33. 

Фирма: Друштво за трговија и услуги ТРИМАКС 
Горан и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Мариов-
ска" бр. 3/33. 

Дејности: 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, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.12, 
74.12, 74.84, надворешна трговија*со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, застапување и посредување, превоз 
на патници во меѓународниот друмски сообраќај, пре-
воз на стока во меѓународниот друмски сообраќај, ма-
лограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 
СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за преземените обврски 
одговара со сите свои средства. Управител: Димитров 
Горан. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
468/2000. (10836) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 8185/98, на регистарска влошка бр. 02016971 
7-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето на Друштвото за трговија на големо и мало 
увоз-извоз, застапништво и останати услуги УНИ-
ВЕРЗАЛ-С Емилија ДООЕЛ ул. "Маршал Тито" бб, 
Крива Паланка. 

Основач е Стојановска Емилија ул. "Маршал Ти-
то" бб, Крива Паланка. 

Дејности: 52.11, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 02.01, 
02.02, 01.05, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 
27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.31, 29.32, 29.71, 31.61, 31.62, 
24.30, 26.70,14.21, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 41.00, 
45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 33.20, 
33.30, 28.40, 28.52, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 29.72, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
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52.21, 52.22, 5.2.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.43, 52.44, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.72/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 74.13, 
74.14, 74.40, 74.84, 74.30, 70.20, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.20/4, 74.30, 
74.84,92.33,80.42,- 90.00. Дејности во надворешнотргов-
скиот промет се: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, комисио-
на продажба. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Управител на друштвото е Стојановска Еми лија ул. 
"Маршал Тити" бб, Крива Паланка со неограничени 
овластувања во застапувањето во внатрешно и надво-
решнотрговското работење. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
8185/98. (10837) 

» на Друштвото за производство, трговија и услу-
1АВЕЈ-ПРОМ Стојчовека Калинка ДООЕЛ увоз 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Управител: Матевска 
Мирјана без ограничување. Во надворешнотрговски-
от промет друштвото ќе го застапува Матевска Мир-
јана-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
1830/99. (10839) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 982/99, на регистарска влошка бр. 020159897-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето 
ги СЛАБ 
-извоз е. Псача Ранковце. 

Содружник и управител без ограничување: Стој-
човска Калинка од е. Псача Ранковце. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.89, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 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, 51.21, 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, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.30/1, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, застапување и 
посредување со странски фирми, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен превоз на стоки, меѓународен пре-
воз на патници. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
982/99. - (10838) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 5778/99, на регистарска влошка бр. 02025612 
7-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за угостителство и 
промет ЦВЕТКОВО МЕАНЧЕ Миле ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, ул. "Првомајска" бр. 10. 

Дејности во внатрешниот промет: 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.22, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 
51.53, 51.54, 63.30. Дејности во надворешнотрговскиот 
промет: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот свој имот. Лице овластено за за-
стапување на друштвото во внатрешниот и надвореш-
нотрговскиот промет е Миле Трајановски-управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
5778/99. (10840) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 1830/99, на регистарска влошка бр. 02023642 
7-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, градеж-
ништво и услуги МАРК СТАН Мирјана ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. " Анкарска" бр. 21/22, Скопје. 

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.51, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25,-45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 

.51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.40, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 67.13, 70.20, 70.31, 70.32, 72.20, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 92.61, 
92.62. Надворешнотрговски промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, застапување 
на странски правни и физички лица, посредување во 
прометот на стоки и услуги, угостителски и туристич-
ки услуги, консигнациона продажба. 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 13134/98, на регистарска влошка бр. 02016409 
7-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на Друштвото за трговија, угостителство и 
услуги БИЛЈАНА КОМПАНИ БЕА Бојан и други 
ДОО ул. "Иво Лола Рибар" бб, Скопје. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 11.20, 14.21, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.61, 
15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.84,15.85, 15.86,15.87, 
15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21,18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 
20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 24.42, 24.51, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 
24.65, 24.66, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 
26.22, 26.23, 26.24, 26.26, 26.30, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.65, 26.66, 26.82/2, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 
29.21, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 
31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 
33.40, 33.50, 35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 
36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15/51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, "60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 
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74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.40, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Надворешнотрговски 
промет: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување, консигнација и реекспорт, застапува-
ње на странско лице, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки, мал ограничен промет со Албанија, 
Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка, без ограничува-
ње. За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сиот свој имот. Лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надворе-
шниот промет е Ангел Смилевски-управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
13134/98. (10841) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 7612/99, на регистарска влошка бр. 02023839 
7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето со ЗТД на Друштвото за производство, уго-
стителство, туризам, трговија и превоз ДАХ Драги 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 
22. 

Претпријатието е претворено во трговско друш-
тво согласно ЗТД и Изјава за основање на ДООЕЛ од 
19.06.1999 година. Содружник на друштвото е Стефа-
новски Драги од Куманово. 

Дејности: 01.23, 01.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.65;26.66, 28.12, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.40, 34.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 45.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 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, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 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, 71.31, 71.32, 
74.20/2,74.20/3,74.20/4,74.20/5,74.30, 74.83, 74.84, 90.00, 
92.33, 92.34, 93.05. Надворешна трговија: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапништво и по-
средништво, реекспорт, консигнациона продажба, ме-
ѓународен транспорт на патници и стоки, малограни-
чен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југо-
славија, туристички работи во странство, меѓународна 
шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. Лицето овластено за за-
стапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет е Стефановски Драги-управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
7612/99. . (10842) 

Внатрешната трговија е: 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.73, 28.74, 29.12, 
29.22, 29.30, 29.31, 29.71, 18.22, 18.21, 15.81, 15.82, 36.50, 
36.63, 52.11, 52.24, 52.21, 45.21/1, 45.25, 45.21/2, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.45, 45.34, 60.24, 52:72/1, 52.72/2, 74.12, 
72.30, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 74.13, 74.14, 63.40, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.12, 51.21, 
51.31, 51.34, 51;23, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.70, 
51.35, 51.51, 74.20/2. Надворешната трговија е: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во областа на прометот со стоки и услу-
ги, посредување и застапување на странски фирми, 
малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 
СР Југославија, реекспорт, шпедиција и консигнацио-
на продажба и комисиона продажба. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. Управител без 
ограничување е Мишев Страхил. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
13046/99. (10843) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 13046/99, на регистарска влошка бр. 02023365 
7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Трговското друштво за производ-
ство, услуги и промет ВИТИ Страхил ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" ТЦ Капиштец лок. 
24. 

Основач на друштвото е Мишев Страхил од Скоп-
је, ул. "Париска" бр. 17-а. Основачкиот влог е 169.134 
дем. 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 921/99, на регистарска влошка бр. 020253167-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БЛИЦ ЕКСПОРТ Митко ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Гевгелија, ул. "Никола Карев" бр. 15. 

Основач: Митко Лешев. 
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25,х 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 
71.10, 71.21, 74.82, 92.34, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^пре-
хранбени производи, меѓународен транспорт на стоки 
во друмскиот сообраќај, консигнација, реекспорт, ма-
лограничен промет со соседните земји: Албанија, Гр-
ција, Бугарија и СР Југославија. 

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

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
921/99. (10844) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трегер . 2934/99, на регистарска влошка бр. 02016077 
7-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на Трговец со мешовита стока САШО-КО-
МЕРЦ ТП Даница Ристо Софрониевска Гостивар, нас. 
Млаки бр. 64. 

Седиште: Гостивар, нас. Млаки. Основач: Даница 
Софрониевска од Гостивар, нас. Млаки бр. 64. 

Дејности: 52.27-друга трговија на мало со храна во 
специјализирани продавници, 52.11-трговија на мало 
во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, 
52.12-друга трговија на мало во продавници со мешо-
вита стока. 

За овластувањата во правниот промет ТП истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. Даница Софрониевска-упра-
вител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
2934/99. (10845) 
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Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трет. бр. 2302/99, на регистарска влошка бр. 02025339 
7-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на СТД на ТП за промет на мало со прехран-
бени и ^прехранбени производи за домаќинствата 
ДИСКОНТ ИЦЕ, Ристе Никола Никодиноски Гевге-
лија, ул. "Слободан Митров Данко" бр. 48, Гевгелија. 

Основач на ТП е лицето Никодиноски Ристе од 
Гевгелија, ул. "Слободан Митров Данко" бр. 48. 

Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.24,52.25. 
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. Лице овластено за застапување на ТП е Ни-
кодиноски Ристе-управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
2302/99. (10846) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 9301/98, на регистарска влошка бр. 02021587 
7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги З.А.Д. Звонко ДООЕЈ1 експорт-импорт Кума-
ново, ул. "Моша Пијаде" бр. 140. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги З.А.Д. Звонко ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, 
ул. "Моша Пијаде" бр. 140. 

Дејности: 17.11,17.12,17.14,17.15,17.16,17.17,17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23,18.24, 21.25, 24.42, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
33.10/1, 36.11, 36.12, 36.14, 36.30, 36.50, 36.65, 50.10, 
50.30/1,50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 
63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 70.20, 
70.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
45.21, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 55.11, 55.22, 
55.21/1,55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. Дејности во над-
ворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со Ал-
банија, Грција, и Бугарија, застапување и продажба на 
странска стока од консигнациони складишта, работи 
на посредување, работи на застапување, привремен 
увоз односно извоз , на стоки и опрема заради произ-
водство и пакување на услуги, работи на долгорочна 
кооперација, меѓународни агенциски работи. 

Овластување на субјектот на уписот: неограниче-
ни овластувања и целосна одговорност. Лице овласте-
но за застапување: Стојановски Звонко -управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
9301/98. (10847) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 2143/99, на регистарска влошка бр. 02025481 
7-8-03-000, го задиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ПЕТ-МАР Петров Блажо ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Кавадарци, ул. "Браќа Џунови" бр. 36. 

Дејности: 51.21,51.22,51.23,51.24,51.25,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 
60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 50.20, 27.42, 27.44, 27.43, 27.45, 
28.11, 28.75, 37.10, 37.20, 25.22, 25.23, 25.24, 36.63, 24.63, 
24.30,24.66,26.62,26.66, 21.21,21.25, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба 
на стоки од консигнациони складови, малограничен 

промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија 
и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за за-
стапување на друштвото во внатрешниот и надвореш-
нотрговскиот промет е Петров Блажо-управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
2143/99. (10848) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 10493/98, на регистарска влошка бр. 02017517 
7-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето и усогласувањето на Трговското друштво за 
производство, трговија и транспорт КОДКЕЈ-АПЕХ 
и други, извоз-увоз ДОО Скопје, бул. "Партизански 
одреди" бр. 107-6/1. 

Дејности: 52.12,52.48,51.43,51.65,51.61,51.54,52.46, 
74.40, 51.15, 45.31, 45.42, 51.70, 51.17, 74.20/3, 74.14, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 51.56, 52.47, 74.12, 60.24, 
63.21, 63.12, 63.40, 74.82, 74.84, 64.12, 28.63, 28.75, 28.11, 
28.12, 28.52, 28.61, надворешна трговија со ^прехран-
бени производи, меѓународна шпедиција, консигнаци-
ја, реекспорт. 

Во правниот промет спрема трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет со трети лица одговара 
со целокупниот свој имот. Арсовска Лидија-управител 
со неограничена одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. Трег. бр. 
10493/98. (10849). 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 442/99, на регистарска влошка бр. 020195867-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за 
градежништво, трговија и услуги ХУЛУСИ КОМЕРЦ' 
Исмаил ДООЕЛ Черкези Куманово. 

Дејности: 14.11,14.12,14.21,14.22,26.40,26.61,26.62, 
26.63, 26.66, 26.70, 45.11, 45.21, 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, 50.50, 51.15, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 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, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународен превоз на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми и реекспорт, комисиони и консигна-
циони работи, меѓународни агенциски работи и 
туристички посредувања, посредување во областа на 
прометот со стоки и услуги, вршење на стопанска деј-
ност во странство, отворање на заеднички фирми, 
претставништва и слично, инженеринг. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Ис-
маил Османи од е. Черкези Куманово. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Друштвото одговара со сите свои средства. 
Управител: Исмаил Османи, управител со неогра-

ничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

442/99 . (15177) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9219/98, на регистарска влошка, бр. 0200771-
8/-3-03-000, го запиша 'во трговскиот регистар усогла-
сувањето на Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги ПОЛИГОР Игор и др. ДОО увоз-
извоз Скопје ул. "Петко Јанчевски" бр. 376 Скопје. 
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Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 
01.13/1, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 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, 51.57, 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, 52.44/2, 52.44/3, 5*2.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.33, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.20/3, 74.40, 74.82, 
74.83,74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со сто-
ки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички ус-
луги, малограничен промет со соседните земји. 

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

За обврските сторени во правниот промет тргов-
ското друштво одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на трговското дру-
штво во внатрешниот и надворешниот промет е Ми-
шевски Игор, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9219/98 (15179) 

52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 15.81, 
15.81/1,15.81/2,15.82,15.82/1,15.82/2, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
Ј}ица одговара со целокупниот свој имот Дуковски 
Горѓи - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9886/99 (15183) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9422/99, на регистарска влошка бр. 0202131-
57-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на Друштвото за трговија на големо и мало 
СНАБДИТЕЛ Димитар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Исаија Мажовски" бр. 25. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1,50.40/2,50.40/3,50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51,42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25/52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.34, 71.40, 74.40, 74.82, 
74.83,74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, консигнациони работи во 
областа на прометот, застапување на странски фирми. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговскиот промет е Димитар Мишков -
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9422/99 (15182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7343/99, на регистарска влошка бр. 0202143-
57-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Градежното трговско друштво 
НИДЕС-ИНЖЕНЕРИНГ Никодин и други ДОО 
увоз-извоз ул. "Јуриј Гагарин" бр. 66-а Скопје. 

Основачи: Никодин Десовски од Скопје и Тронда 
Десовска од Скопје. 

Дејности: 26.40,26.61,26.62,26.63,26.64,26.65,26.66, 
20.10/1,20.20,20.40,20.30,20.52,15.98/2,45.21/1,45.21/2, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41,45.42, 45.43, 
45.44, 34.45, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52,48, 52.47, 52.26, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 55.21, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 
60.21, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 65.12/3, 74.84, 74.12, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/5, 
74.20/3,92.60,92.61,92.62, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување на странски фирми, 
малограничен промет со соседните земји, реекспорт, 
изведување на инвестициони работи во странство, ме-
ѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во 
меѓ 

Зо правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка, за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со целокупниот свој имот. 

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

7343/99 (15185) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9886/99, на регистарска влошка бр. 0201761-
37-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Производно коперативно тргов-
ско друштво ДУКАТ Ѓорѓи ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. "Ловќенска" бр. \0-ц Скопје. 

Основач: Дуковски Горѓи од Скопје. 
Дејности: 27.10,27.20,27.30,27.40,27.50,27.21,27.22, 

28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.71, 
28.72, 28.73, 38.74, 29.31,29.32, 30.01, 30.02, 33.10, 33.20, 
33.40, 33.50, 25.22, 25.21, 25.24, 20.10/1, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 51.70, 51.57, 17.40/1, 19.30, 19.20, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 37.10, 37.20, 20.20, 52.11, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7269/99, на регистарска влошка бр. 0202070-
37-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето на Друштвото за промет и услуги во прометот 
ГРОСС АГЕНТ Славко ДООЕЛ експорт-импорт 
ул." Партизански одреди" бр. 79/8, Скопје. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.12, 24.16, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
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, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30, 55.30/1, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 
74.83,74.84,92.72,93.01,93.02. 

Дејности во надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, конспира-
ција, комисиона продажба, застапување и посредува-
ње. 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целокупниот имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7269/99 (15187) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8572/99, на регистарска влошка бр. 0202443-
07-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштво за услуги и трговија на 
големо и мало "КИМАЈА" Марија ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје ул. "Маџари" бб. 

Извршено усогласување со ЗТД и запишано во 
трговскиот регистар Друштво за услуги и трговија на 
големо и мало КИМАЈА Марија ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје ул. "Маџари" бб. 

Дејности: 15.13,15.86, 51.21,51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.47, 52.63, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспо-
рт. 

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

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

Истапуваат основачите Јадранка Јововиќ, Нада 
Доневска и Ванчо Доневски. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Марија Ракиќ, управител без 
ограничувања. 

Содружник на друштвото е лицето Марија Ракиќ 
од Скопје со место на живеење на ул. "Маџари" бр. 54 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8572/99 (15188) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12524/98, на регистарска влошка бр. 0202494-
27-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на Друштвото за транспорт, производство и 
промет СТЕФ-ТРАНС Зоран ДООЕЈ1 експорт-импо-
рт Скопје, ул. "Атинска" бр. 12/3-14. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 28.11, 
28.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4', 74.20/5, 74.82, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување, шпедиција, реекспорт, консигнација, прет-
ставување, превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Единствен содружник е Зоран Стефановски од 
Скопје. 

Во правниот промет со трети лица СТЕФ-ТРАНС 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот 
свој имот. 

Лицето за застапување во внатрешниот и надворе-
шниот промет е Зоран Стефановски - управител без 
ограничување. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12524/98 (15189) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10901/99, на регистарска влошка бр. 0201571-
97-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за 
производство, услуги и трговија КУМ 1 Драган ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Куманово ул. "Титова Митровачка" бр. 
20 Куманово. 

Дејности: 15.31,15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.51, 
15.52,15.61,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2, 15.84,15.85, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.98/2, 21.21, 21.22,. 21.23, 21.24, 
21.25, 22.22, 22.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 
26.40, 27.21, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.13, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38. 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45. 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
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, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 80.42, 92.11, 92.12, 92.33, 92.34, 92.62, 93.02, 93.04, 
93.05,45.21. 

Дејности во надворешнотрговско работење се: на-
дворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, застапништво, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и малограничен промет со други 
странски земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југо-
славија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ист-
апува во свое име и за своја сметка. 

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

Застапување: Драган Стојилковски - управител со 
неограничени овластувања во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10901/99 (15190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4964/99, на регистарска влошка бр. 0202503-
87-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претво-
рањето на Друштвото за трговија и угостителство 
ГОКИ-КОМЕРЦ Тони ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци 
ул. "Цано Поп Ристов" бр. 2. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.11, 52.12, 52.21, 5'2.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
•52.33, 51.21, 51.22, 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, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 71.34, 71.40, 15.32, 15.31, 15.52, 15.81, 15.86/15.87, 
15.93, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
55.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на 
меѓународна шпедиција, меѓународни агенциски услу-
ги, реекспорт. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица ДОО одговара со сиот свој имот. 

Управител на ДОО е Тони Славев.4 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4964/99 * (15191) 

Основниот суд Скопје Ј - Скопје, со решението' 
Трег. бр. 14005/99, на регистарска влошка бр. 0202465-
97-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги 
КОЛМА Гоце ДООЕЈ1 Скопје ул. "Руди Чајавец" бр. 
6/65. 

Содружник е: Калевски Гоце од Скопје. 
Дејности: 01.12, 02.02, 15.81, 15.98/2, 20.30, 20.51, 

25.24, 26.25, 28.21, 31.62, 45.21, 45.25, 45.34, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.18, 
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51.19, 51.23, 51.32, 51.34, 51.36, 51.39, 51.41, 51.43, 51.45, 
51.56, 51.61, 51.70, 52.11, 52.24, 52.41, 52.44, 52.46/52.72, 
55.22, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
60.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 72.50, 
72.60, 74.13, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, консигн.ациона продажба, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, дица и шпедиција. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Управител на друштвото е Калевски Гоце со неог-
раничени овластувања. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14005/99 (15192) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8557/99, на регистарска влошка бр. 0202365-
97-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ус,огла- -
сувањето со ЗТД на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија на големо и мало ШОТА Нермин и дру-
ги ДОО извоз-увоз Тетово е. Боговиње-општина Бо-
говиње. . • , - • , 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,'45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 52.24, 52.21, 52.22, 52:23, 52.25, 52.11,. 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, .52.45; ,52.46/ 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 
52.12, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 52.44, 
52.62, 51.21, 51.22, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53,.51.44, 51.55, 51.56, 5Д.23, 51.25, 51.35, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70, 51.52; 51.45, 
51.63, 51.57, 51.42/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.Ј5, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.66, 50.20, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31,. 71.10, 74.12, 74.13, 
74.14,74.20/5,74.40,74.82,7,4.84; 93.05. 

Надворешнотрг-овско работење - дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредување, реекспорт, конотација , меѓународен 
превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен 
превоз на патници во драмскиот сообраќај, услуги во 
меѓународниот превоз на стоки и патници, малограни-
чен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југо-
славија.. . -

Во правниот промет спрема трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. 

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

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

8557/99 / (15193) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет4, бр. 11609/99, на регистарска влошка бр. 0202544-
87-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД како ДООЕЛ Друштвото за тран-
спорт, производство,- трговија и .услуги ЦАНЕ Алек-
сандар/ДрОЕЛ увоз-извоз ;-с. ;НегОрци-Гевгелија ул. 
"Маршал Тито" бр. 25. 

. Основач е Боболков Алексадар. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01,30, 15.11, 
15.12,15.13,15.31,15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 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, 50.10; 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
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, 52127, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63,40, 74.64, 93.05, 

надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, мало-
гранич промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Ју-
гославија, услуги на меѓународниот, транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, к о н о т а -
ции, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. . 

Боболков Александар - управител со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11609/99 (15194) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12609/99, на регистарска влошка бр. 0202097-
17-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето со ЗТД во ДООЕЛ Друштвото за внатрешен 
и надворешен промет, производство и услуги ПЕТРО-
КОМ Елизабета ДООЕЛ Скопје ул. "Шидска" бр. 24-
1/13. 

Основач-единствен содружник Елизабета Петров-
ска. 

Дејности: 17.40/1, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 60.24, 60.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.30, 
72.60,74.12, 74.20/3, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, ме-
ѓународна шпедиција, посредување во прометот со 
стоки и услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Елизабета Петровска - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12609/99 I . (15195) 

Основниот. суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег, бр, 1632/9/9, на регистарска влошка бр. 0202561-
27-8-03-000, го, запиша во трговскиот регистар Друш-
твото за производство, и . трговија на големо и мало 
ИСИМЕКС Искендер Имери ДООЕЛ експорт-импо-
рт, .Скопје., е. Арачиново. 

Основач: Искендер Имери, од Скопје, е. Арачино-
во. . 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51,51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 
52.32, 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, 60.10, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, мал ограничен промет со Албанија, Буга-
рија, Грција и СРЈ, комисиона продажба, продажба на 
стоки во консигнациони складишта. 

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

Искендер Имери, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 

1632/99 (15196) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2182/99, на регистарска влошка јЗр. 0201686-
07-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друш-
твото за трговија на големо и мало БАБ 95 Бајрам 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Боро Менков" 
бр. 3/4-13. 

Содружник: Бајрам Демири од Скопје ул. "Боро 
Менков" бр. 3/4-13. 

Фирма: Друштво за трговија на големо и мало 
БАБ 95 Бајрам ДООЕЛ експорт-импорт. 

Седиште: ул. "Боро Менков" бр. 3/4-13 Скопје. 
Дејности: 60.24,52.24,52.21,52.22,52.23,52.25,52.27, 

52.63, 52.41, 52.26, 52.12, 52.11, 52.42, 52.43, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.47, 50.10, 50.50, 51,21, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.33, 51.41, 51.24, 51.64, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.51, 51.47, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.81, 
92.34, 65.12/3, 74.84, 70.20, 63.40, 72.30, надворешна 
трговија: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди. 

Управител: Бајрам Демири без ограничување. 
Одговорност: Во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 
2182/99 (15197) 

51.61, 51,62,51,63,51Д 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52,25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52:41, 52.42, 52.43, 5^.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 60.23, 60,24, 65.12/3, 74.13, 74.40, 
74;84, врши комплетеннадворешнотрговски промет 
со прехранбени и ^прехранбени производи, застапу-
вање и посредување, реекспорт, конотација, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународно сообраќајно агенциски 
работи, меѓуграничен промет со Грција, Албанија, Бу-
гарија и СЃЈ. 

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

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица, Друштвото одговара со сиот свој имот и 
средства. 

Управител на друштвото е Бајрами Исен од Скоп-
је, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
353/99 ; (15199) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11175/99, на регистарска влошка бр. 0202726-
37-8-01-000, гр запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на Друштвото за трговија, услуги и посреду-
вање КРИСТИ БОЈ Елизабета ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје ул. "Хо Ши Мин" бр. 202-а. 

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, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 52.73, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 55.30/1, 55.30/2, 
63.30, 15.81, 93.02, 63.12, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трг&ција со ^пре-
хранбени производи, застапување на странски фирми 
и реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот 
промет, комисиони работи, консигнациона продажба. 

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

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

Овластен потписник е Елизабета Петровска Мане-
вска, управител со неограничени овластувања. 

Застапник за надворешнотрговскиот промет е 
Елизабета Петровска Маневска, управител со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11175/99 (15198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 353/99, на регистарска влошка бр. 020139407-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво-
то за трговија, угостителство, транспорт и шпедиција 
БАИС КОМПАНИ Бастри и др. Скопје, е. Мојанци. 

Трговското друштво се основа со договор за 
основање на трговско друштво во облик на ДОО од 
07.12.1998 година склучен помеѓу Бастри Бајрами и 
Исен Бајрами од Скопје. 

Дејности: 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 2318/99, на регистарска влошка бр. 008474, го 
запиша во трговскиот регистар претворање на прет-
пријатие вб ДООЕЛ на друштво за производство, тр-
говија и услуги ' ВОНАДЕЈ" Борче Горѓијоски ДОО-
ЕЛ увоз-извоз е, Другово, Кичево. 

Претпријатието за трговија на големо и мало "БО-
НА ДЕ)" Ц.О. увоз-извоз е. Другово, Кичево се усог-
ласува ед законот за трговски друштва и се претвора 
во ДООЕЛ со назив како претходно. 

Основач на друштвото е Борче Ѓорѓиоски од е. 
Другово, Кичево. 

Дејности: 01.4}, 14.11,14.21,14.22,15.11,15.12,15.32, 
15.33, 15би 15.52, 15,81, 15.87, 15.89, 15.95, 15.98, 
20.10/1, 20.10/2, 22.15, 22.33, 26.52; 26.61, 26.66, 45.25, 
45.31, 45;32, 45.33, 45,34, 45.45, 50.10, 50,20, 50.30/1, 
50,30/2, 50.50, 51Д1, 5142, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51,19, 51.21, 51.23, 51,32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51,42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, Ј1.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52,22, 52,23.5224, 53.25, 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, 
55.30/1, 55.30/2, 60,22, 00.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.4(0, 
65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 
92.72,93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Гр-
ција и СР Југославија, застапување на странски фир-
ми, посредништво, консигнација и вршенана комиси-
они работи и реекспорт. 

Неограничени овластувала. Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решнотрговски промет. 

Борче Ѓорѓиоски * управител без ограничување 
во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трет. бр. 
2318/99. (15410) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА ВА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решет 
Ние РЕГ.ЗГФ.бр. 33/2000 од 10.07.2000 година во Регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации црн Ос-
новниот суд но Тетово, се запишува КК "Шкендија" 
од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е поттик-
нување и омасовување на спортот, развивање и уна-
предување на системот на унапредување, развој и со-
работка со другите клубови во Република Македонија 
и надвор од неа и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. 
пС.Пинџурм бр. 4, а истото ќе делува на подрачјето на 
Република Македонија* 

Од Основниот суд во Тетово. (26397) 
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Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние РЕГ.ЗГФ.бр. 31/2000 од 10.07.2000 година во Регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации при Ос-
новниот суд во Тетово, се запишува Фудбалски клуб 
"Блаце" с.Блаце. 

Работата и активностите на здружението се омасо-
вување на спортот во местото на општината и поши-
роко, ангажирање на млади на спортски план, сора-
ботки и размена на спортски искуства со сите клубови 
во општината и надвор од неа, учествување во органи-
зираниот систем на натпреварување, обезбедување на 
терени, објекти, реквизити и опрема според можноста 
за работа на клубот и слично. 

Седиштето на здружението е во с.Блаце, а истото 
ќе делува на подрачјето на општина Брвеница и поши-
роко. 

Од Основниот суд во Тетово. (26398) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние РЕГ.ЗГФ.бр. 29/2000 од 10.07.2000 година во Регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации при Ос-
новниот суд во Тетово, се запишува Здружението на 
корисници на вода за наводнување од КСМ "Радиов-
це-Бистрица" пумпна страница Непроштено. 

Работата и активностите на здружението е подо-
брување на условите за наводнување на земјоделците, 
подобра координација помеѓу самите земјоделци и по-
меѓу ВКЗ и ВП, изградба и подобрување на мрежата 
за наводнување, цоефикасно и рационално користење 
на водата за наводнување, зголемување на наводнува-
ните површини и слично. 

Седиштето на здружението .е во с.Непроштено, а 
истото ќе делува на подрачјето на Република Маке-
донија. 

Од Основниот суд во Тетово. (26399) 

полните предрасуди, воведување на мерки за намалу-
вање на процентот на младинки за подигнување на 
свеста за образование, обезбедување стипенција за од-
лични талентирани и социјално загрозени средно-
школци, обезбедување стипендии за школување над-
вор од земјата и размена на студенти, ангажирање за 
стручна подготовка за работа на компјутери и учење 
на странски јазици, организирање на трибини и преда-
вање заради превенција на наркоманија, алкохолизи-
рање, проституција, постоечки професионални забо-
лувања, организирање на подготвување на културни-
от, забавниот- и спортскиот живот на младите, еко-
лошката свест кај младите, ангажирање околку мла-
дите роми што ги посетуваат специјалните училишта, 
оспособување на кадри за вишо и високо образование 
и за реализација на факултативна настава на ромски 
јазик, вклучување на младите роми во јавниот живот и 
соработка со други младински студентски, хуманитар-
ни, невладини организации од земјата и странство. 

Со денот на запишување во Регистарот Организа-
цијата на ромската младина "Англунипе" на Републи-
ка Македонија се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26401) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 25 за 2000 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име СОМБО 
КЛУБ "БОЈАНА" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на клубот се оствару-
вање на хуманитарна културна, спортска и едукативна 
поддршка на членовите, а поврзани со изучување на 
СОМБО Боречката вештина без оружје, а кое што е 
поврзано со остварување на физичково и интелекту-
алното зацврстување на човекот преку едукација на 
стручни кадри, развивање на стручноста, подучување 
на кадети и младинци со организирање на тренинзи, 
предавања, семинари и курсеви, организирање и уче-
ствување на сомбо натпревари, обезбедување на кон-
такти со други клубови и слично. 

Седиштето на СОМБО КЛУБОВ "БОЈАНА" е во 
Прилеп, на ул. "Јоска Јорданоски" бб. 

Лице овластено за застапување и преставување на 
клубот е Јолески Киро - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (26400) 

Основниот суд во Виница, со решение Рег.бр. 
4/2000 од-12.06.2000 година, го запиша во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации Хуманитарна 
организација "Роми" - Виница. Здружението ќе деј-
ствува на територијата на општина Виница, неговото 
седиште е во Виница, ул.."Братство Единство" бр. 37. 

Работата и активноста на здружението е невлади-
но, неполптичка организација на Ромите од Виница, 
кое е основано со слободно изразена волја на граѓани-
те од Ромската популација, за задоволување на нивни-
те пошироки и заеднички интереси, преку соработка 
со сите невладини организации и здруженија во Репу-
блика Македонија и надвор од неа Меѓународни фон-
дации, стручни и научни организации и институции, 
Собранието и Владата на Република Македонија, ор-
ганите на локалната самоуправа и верските заедници. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница, ул. 
"Братство Единство" бр. 37, Виница. 

Овластен претставник кој ќе го застапува и пре-
ставува здружението во правниот промет и спрема 
трети лица во јавноста се именува Нешат Омеров од 
Виница, ул. "Братство Единство" бр. 37. 

Од Основниот суд во Виница. (26402) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III 
Рег.зг.бр. 42/2000 од 5.07.2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Организацијата на Ромската 
младина "Англунипе" Скопје, со седиште во Скопје, 
ул. "Ѓорѓи Поп Христов" бр. 3/2-1. 

Дејноста на организацијата на ромската младина 
"Англунипе" на Република Македонија е: поттикнува-
ње и подигнување на моралната свест кај младите ро-
ми за образование и едукација, ангажирање на децата 
од предшколската возраст за изучување на македон-
скиот јазик, развивање на свеста каЈ школската млади-
на за важноста на образованието, слободно одлучува-
ње на младите за избор на натамошно школување, 
слободно изразување за полето на сексуалната едука-
ција и развивање на индивидуализмот, елиминација на 

Основниот суд вц Виница, со решение Рег.бр. 
5/2000 од 7.06.2000 година, го запиша во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружение на ин-
дивидуални производители за здрава еколошка храна 
"ЕКО Градина" - Блатец. Здружението ќе дејствува 
на територија на општина Блатец, а неговото седиште 
е во Блатец. 

Работата и активноста на здружението е самостој-
но здружение на граѓани кое работи на поттикнување 
и развивање на производство за здрава еколошка хра-
на добиена по биолошки - природен пат без примена 
на недозволени средства во сферата на производство 
на храна добиена по биолошки - природен пат, разви-
вање на еколошката свест и разрешување на пробле-
мите од еколошка природа заради зачувување и уна-
предување на животната средина. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Блатец. 
Овлатен претставник кој ќе го застапува и преста-

вува здружението во правниот промет и спрема трети 
лица во јавноста се именува Сашо Тиловски од Бла-
тец. 

Од Основниот суд во Виница. (26403) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 
8/2000 од 14.07.2000 година го запиша во Регистарот на 
здруженија на граѓани следното здружение: 
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Име на субјектот: Здружение на трудови инвалиди 
- пензионери - Валандово. 

Седиште на субјектот: Валандово. 
Иницијатори за основање: Анастасија Јанева, Ни-

кола Николов, Златанка Лазарова, Невена Мицева, 
Фроса Накова. 

Основните цели и задачи на здружението се следе-
ње на целокупната проблематика поврзана со квали-
фикација, доквалификација, рехабилитација, интегра-
ција на трудовите инвалиди - пензионери во општина-
та и соработка со носителите на општествената заш-
тита на трудовите инвалиди - пензионери. 

Лице овластено за застапување е Анастасија Јане-
ва од Валандово. 

Подрачје на дејствување на здружението е терито-
ријата на општина Валандово. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (26405) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. 
бр. 947/99 од 13.04.2000 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег.бр. 759, се запишува здружението на 
граѓани Македонско друштво за испитување без раз-
рушување, со скратено име МДИБР, со седиште во 
Скопје, бул. "Октомвриска Револуција" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Драган Славков. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на обезбедување форми на барање, толку-
вање и размена на знаења и информации од областа 
на развојот и примената на ИБР и во однос на тоа да 
изврши презентација на оригиналните комуникации и 
дискусии. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.04.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26636)^ 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

, Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 105/2000 од 14.07.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говец поединец Валентина Томислав Јанчевска ТП од 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање на имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот 
суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на ис-
тото во " Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (27036) 

дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТП "Бебе" од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат дато напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот 
суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на ис-
тото во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (27044) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 122/2000 од 19.07.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ДУТТ "Халки дики-Турс" од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот 
суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на -ис-
тото во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (27048) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 120/2000 од 17.07.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТУ "Дајас" од с.Василево, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на должни-
кот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот 
суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на ис-
тото во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 
• Од Основниот суд во Струмица. (27053) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 112/2000 од 14.07.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говец поединец Родна Јован Партенова ТП од Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање на имот на должникот, заради што и се заклу-
чи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот 
суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на ис-
тото во " Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе. се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (27040) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние СТ.бр. 52/96 од 14.07.2000 година по предлог на до-
верителите е отворена постапка за присилно порамну-
вање во стечај, помеѓу стечајниот должник 3 3 "Един-
ство" од с.Челопек и неговите доверители. 

Според ова порамнување стечајниот должник об-
врските кон доверителите настанати пред отворање 
на стечајната постапка ќе ги намири со 60% износ за 
период од 2 години од правосилноста на решението за 
одобреното присилно порамнување. 

Рочиште за присилно порамнување се определува 
за ден 21.09.2000 година во 10,00 часот, судница 1/1 на 
кое се повикуваат доверителите да одлучуваат за 
склучување на предложеното присилно порамнување. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат, а 
ако доверителот е правно лице со поднесокот со кој 
гласа мора да приложи доказ дека поднесокот го пот-
пишал застапникот. 

Против решението дозволена е жалба во рок од 8 
дена по објавувањето, преку Основниот суд во Тетово 
до Апелациониот суд во Скопје. 

. Од Основниот суд во Тетово. (27071) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 117/2000 од 14.07.2000 го-

Основниот суд во Битола на ден 19.06.2000 година 
со решение Ст.бр. 121/99 отвори стечајна постапка над 
стечајниот должник АД "Стоко-комерц" Битола. 

Се свикува Собрание на доверителите за 23.08.2000 
година во 11,00 часот во судница бр. 31 во Основниот 
суд во Битола, на кое врз основа на извештајот на 
Стечајниот управник ќе се одлучува за натамошниот 
тек на стечајната постапка (извештајно рочиште). 

Од Основниот суд во Битола. (27079) 
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Основниот суд во Кичево* со решение СТ бр. 
45/2000 од 18.07.2000 година отвори стечајна постапка' 
над должникот Друштво за трговија, производство и 
услуги, узоз-извоз "Јоцо пром" Милка Дамјаноска 
ДООЕЛ Кичево, ул. "Цветко Јаковлески" бр. 38, и ис-
тата не се спроведува, поради немање средства во сте-
чајната маса, и се заклучува стечајната постапка над 
наведениот должник согласно член 64 став 1 од Зако-
нот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (27115) 

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26884) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 145/00 
од 11.07.2000 над ПП "Твинс трејд" од Битола, со деј-
ност - превоз, со жиро сметка 40300-601*75990, при 
ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (27116) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л.бр. 466/2000 од 16.06.2000 годи-
на, & отворена Ликвидациона постапка Над должникот 
Претпријатие за производство, промет, услуги "Ме-
глена" д.о.6. експорт-импорт од Скопје, ул. "Москов-
ска" бр. 12, Скрпје, со жиро сметка 40100-601-359441. 

За ликвидатор се определува лицето Лидија Пе-
трушева од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 63-а. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26818) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 703/99 од 29.03 2000 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство, услуги и инже-
њеринг "ЈЈеуново комерц" ц.о. увоз-извоз од Гостивар, 
ул. "Панче Поповски" бр. 23, Гостивар, со жиро смет-
ка 415100-601-2840. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски Од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34. 

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

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

Од Основниот суд Скопје]-Скопје. (26880) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува Дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1558/2000 од 14.03.2000 годи-
на, џ отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "Контекс унион" д.о.о. од 
Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 68, Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-95469. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски од Скопје, бул. "Јане Сан дански" бр. 109/3-34. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1630/2000 од 28.03.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и транспорт "ВАКО" екс-
порт-импорт од Скопје, ул. "2" бр. 84, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-211938. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски од Скопје, бул. "Јане Сатански" бр. 109/3-34. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26886) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1618/2000 од 24.03.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "Видра" д.о.о. од Скопје, ул. 
"Октомвриска Револуција" бр. 8-1/4, Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-296833. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26890) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1549/2000 од 22.03.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Виктор 
комерц" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Даме 
Ивановски" бр. 3, Скопје, со жиро сметка 40110-601-
224137. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26893) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1577/2000 од 22.03.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за производство на електрични 
апарати, трговија и застапување "Ево терм" д.о.о. екс-
порт-импорт Ервин Бонов и др. Скопје, ул. "Народен 
фронт" бр. 19-а, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
391836. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26899) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1624/2000,од 15.06.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ТЕХНОХЕМАТ" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул, "Мо-
сковска" бр. 5-2/25, Скопје, со жиро сметка 40120-601-
395877. 

За ликвидатор се определува лицето Манчев Ан-
дреја од Скопје, ул. "Московска" бр. 5-2/25. 

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

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (26943) 

(по ново 403) бр. 7, по цена 15 германски марки од м2, 
во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, .сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ "Автокоманда", општина Гази Баба, Скопје. 

(26458) 

Се продава идеална половина земјоделско земјиш-
те - нива, во вкупна површина од 2000 м2, која се наоѓа 
на КП бр. 144/7,4 класа, за КО с.Кадино, во м.в. " Ара-
плија", сопственост на Спасовски Душко, со живеа-
лиште во с.Новоселски пат, ул. "1409" бр. 21/5, Скопје, 
по цена од 93.900,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30. дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство на купување 
на земјиштето. ' 

Изјавите.за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митко, ул. "Јани Ј1укровски".бр. 14, 
Гази Баба, Скопје. ; (26736) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 680/99 од 17.05.2000 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "ДЕ-СПИР" д.о.о. експорт-импорт од 
Скопје, ул. "Маршал Тито" бр, 97, Скопје, со жиро 
сметка 40110-601-304951. 

За ликвидатор се определува лицето Бибоски Јане 
од Гостивар, ул. "Кеј Братство Единство" бр. 3-а. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. , (26964) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, посвое-
на на КП бр. 44/105-2, м.в. "Сап% класа 2 и 3, со повр-
шина од 2170 м2, во КО Бањица,' сопственост на Јусу-
фи Нијази, Себаедини Фикри/ за цена од 100.000,00 
денари. . 

Се повикуваат заедничките сопственици, .сосопст-
вениците и соседите чие земјиште'граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на Об-
јавувањето 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 Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Го-
стивар. г . (26933) 

Основниот суд Скопје, I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 554/2000 од 19.07.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно градежно претпријатие "Диле компани 
А^Г" ДОО експорт-импорт од -Тетово,. ул.» "Маршал 
Тито" бр. 36, со жиро сметка 41500-601-62670,. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27028) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се врши продажба на 5/8 земјоделско земјиште 
КП бр. 195, план 4, скица 3, м.в. "Село", култура нива 
4 класа, со вкупна површина 650 м2 во КО Марино, 
сопственост на Нешевска Нада од Марино, ул.. "402" 

Се продава земјоделско земјиште - нива, посвое-
на на КП бр. 243, план 5„ м.в. "Село", класа 2 пасиште, 
со површина од 400 м2„ во ЌО Зубовце, сопственост на 
Андриески Михаило. Јандре, за цена од 63.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјицгге.»граничи 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 Весна Василеска,.ул. "Б.Гиноски" бб, Го-
стивар. ' Ј (26935) 

Се продава недвижен имот - нива означен како КП 
бр. 2656 во КО Слатино, на/м.в. "Село", со површина 
од 668 м2, сопственост На, Стојкоски Дуко од с.Слатино 
- Охрид и Стојкоски Стојан од.с.Слатино - Охрид, за 
купопродажна цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "службен весник на РМ", писме-
на да се изјаснат за прифаќање, на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. » 

Изјавите за прифаќање на,понудата да; се достават 
до нотарот Васил Куз^маноски, ул. "Македонски Про-
светители" бр. 5, Охрид. (26936) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадар-
ци 1- (БОН), КП бр. 3839, дел 1, 2 и 3, план 005, скица 
005, м.в. "Кратите" култура - лозје, класа 3, со повр-
шина дел-1 3496 м2, дел-2 1391 м2 и дел-3 147 м2 или 
вкупна површина од 5034 м2, во сопственост на Мито 
Гурев и Надежда Гурева, видно од ИЛ бр. 98, за цена 
од 120.000,00 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) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до,нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (26937) 

КП бр. 340, план 003, скица 010, м.в. "Баратлиска Маа-
ла", култура шума, класа 5, површина 42910 м2, КП бр. 
341, план 003, скица 010, м.в. "Баратлиска Маала", 
култура пасиште, класа 6, површина од 2335 м2, КП 
бр. 342, план 003, скица 010, м.в. "Тресевина", култура 
пасиште, во површина од 2595'м2. 

Предметната недвижност се продава за вкупна ку-
попродажна цена од 620.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници, соседите и други лица што имаат првествено 
право на купување, и лица чие земјиште граничи со 

(земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќа-
ат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Маршал Тито" бр. 
159, Крива Паланка. (26984) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
2123/1, нива на м.в. "При бозовце", класа 7, во повр-
шина од 3450 м2, опишано по ПЛ бр. 238 на КО Веша-
ла и КП бр. 2120 на м.в. "При бозовце", нива 7 класа, 
во површина од 1700 м2 и нива 6 класа во површина од 
1488 м по ПЛ бр. 199 на КО Вешала - Тетово, за цена 
од 214.020,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот 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 Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(26941) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од КП 
бр. 1615, во м.в. "Огради", нива 2 класа, во површина 
од 2975 мЈ„во КО Велешта, по ПЛ бр. 415, сосопстве-
ност на Кеќа Рецеп Илќи, за вкупна цена од 24.000 
ДЕМ во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 Сашо Горчиноски "Плоштад на Револуци-
ја" бб, Струга. (26987) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/7 од 
неплодно на КП бр. 89 на м.в. "Старо Село" во повр-
шина од 1400 м2 и од нива на КП бр. 89 на м.в. "Старо 
село" класа 7 со површина од 498 м2 и двете заведени 
во ПЛ бр. 37 за КО Коњско, сосопственост на прода-
вачите Тасевски Иван Каранфил и Тасевски Иван Ки-
ме од с.Коњско - Ресен, за цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 
ј до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-

сен. (26956) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Богданци, 
нива на КП бр. 794, план 4, скица 95, во м.в. "Сипка", 
класа 3, со површина од 655 м2, сопственост на Топа-
лов Атанас од Богданци за цена од 300 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи 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 Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 
4, Гевгелија. (26988) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, посвое-
на на КП бр. 44/105-3, м.в. "Сол" нива 3 класа, со повр-
шина од 1080 м2, во КО Бањица, сопственост на Зејну-
ли Ресмије и Алили Џулијета, за цена од 100.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето 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 Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Го-

стивар. (26963) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. 
"Костени" лоцирана на КП бр. 967/2 за КО Косел, со 
вкупна површина од 1270 м2, сопственост на Спироска 
Трајанка од Охрид, с.Косел, за цена од 100.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат 
дали се заинтересирани за прифаќање на понудата, во 
рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот 
во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
просветители" - 8(мезанин) (27111) 

Се продава земјоделско земјиште - ниви, сопстве-
ност на Трајчевска Руса, со живеалиште во Панчево, 
ул. "Кикиндска" 15, Планчево, СР Југославија, со дел 
на посед од 1/1 (единствен сопственик). Имотот се 
наоѓа во Баратлиска Маала и Тресевина, Крива Па-
ланка и е заведен во ИЛ бр. 218, за КО Осиче и тоа: 

Се продава земјоделско земјиште во КО Смоквица 
- нива на КП бр. 187/1, план 3, скица 49, во м.в. "Мра-
мор", класа 4, со површина од 1537 м2, нива на КП бр. 
1726, план 10, скица 43, м.в. "Мочарта", класа 4, со по-
вршина од 934 м2, и интензивно лозје на КП бр. 1943, 
план 10, скица 43, м.в. "Агова Чешма", класа 1 со по-
вршина од 1837 м2, сопственост на Саздов Илија од 
Скопје, за цена од 20 денари за м2, односно вкупна це-
на од 86.160,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
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тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето 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 Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 
4, Гевгелија. (27112) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3764, КО 
Виница, нива, м.в. "Горица", класа 3, во вкупна повр*. 
шина од 980 м2, заведена во ИЈ1 бр. 5473 за КО Вини-
ца, сопственост на Лупчо Ристов од Виница, ул. "Ди-
митар Герасимовски - Дидо" - 7, за цена од 10.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето 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 Стојмир Николов, ул. "Браќа Миладино-
ви" - 37, Виница. (27113) 

Костоски Борисов Димитар од Прилеп, ул. "Кеј 9-
ти Септември" бр. 57-а, врши продажба на својот не-
движен имот заведен во ИЈ1 бр. 24057 за КО Прилеп, 
КП бр. 800, во м.в. " Повојници", култура лозје, класа 
2, во површина од 1399 м, и КП бр. 801, дел 1 на м.в. 
" Повојници \ култура градина, класа 3, површина 
207 м* или вкупно 1606 м. Продажната цена на 
наведениот имот изнесува 53.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чии земјишта се граничат со зем-
јиштето 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 Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда 
Македонија, локал 14, Прилеп. (27114) 

Се врши продажба на недвижен имот и тоа 1200 м2 

од нива 4 класа, со површина од 3380 м2, што се наоѓа 
на КП бр. 1031/1, план 10, скица 24, на м.в. "Стари 
лозја", КО Катланово, сопственост на Томислав 
Петрушевски од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат 
гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купување на 
предметната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван 
Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (27219) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 88/1 на м.в. "Ливада" класа 6, во површина од 
2071 м2, нива на КП бр. 466, на м.в. "Манојци" класа 5, 
со површина од 2057 м2 и лозје на КП бр. 568 на м.в. 
"Лозја , класа 4, со површина од 389 м2, сите заведени 
во ПЛ бр. 186 за КО Претор, сопственост на 
продавачот Тасевски Науме Горѓи од с.Претор, Ресен, 
за цена од 3 ДЕМ за м2. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (27234) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеален 
дел во површина од 704 м2, од нива во м.в. "Село", 
лоцирана на КП бр. 184 за КО Косел, со вкупна 
површина од 1546 м2, сопственост на Србиноска 
Јорданка од Охрид, с.Косел. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат 
дали се заинтересирани за прифаќање на понудата, во 
рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот 
во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
просветители" - 8(мезанин) (27235) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр.1288633 издаден од УВР-Прилеп на име 

Кулески Марјан,улЈ' Архимедова"бр.52, Прилеп.26464 
Пасош бр.163464 издаден од УВР-Тетово на име 

Хисен Илјази, е. Шипковица, Тетово. (26642) 
Пасош бр.1029707 издаден од ГУВР-Скопје на име 

Ефремовска Ана, ул."11 Октомври "бр. 12/1, Скопје. 
Пасош бр.840950 издаден од ГУВР-Скопје на име 

Ајдин Абдула, с.Арачиново,ул."10"бр.15, Скопје.26669 
Пасош бр.842712 издаден од ГУВР-Скопје на име 

Весељ Хесат, е. Арачиново, ул."10 бр.15, Скопје.26672 
Пасош бр.753900 издаден од УВР-Куманово на име 

Ивановски Стефан,ул. "Ѓуро Ѓаковиќ"бр.55,Куманово. 
Пасош бр.754143 издаден од УВР-Куманово на име 

Маневска Гордана,ул."Ѓуро Ѓаковиќ "бр.55, Куманово. 
507/99 издаден од ГУВР-Скопје на Пасош бр.1191507/99 издаден од ГУБР-Скопје на 

име Јотевски Давид, ул." Вич" бр.28/5, Скопје. (26774) 
Пасош бр.213403/94 издаден од ГУВР-Скопје на 

име Блажевска Вионера, ул."Вич"бр.28/5,Скопје.26776 
Пасош бр.207561 издаден од ГУВР-Скопје на име 

Александар Галевски, ул."Б.Нушиќ" бр. 17-2/13,Скопје. 
Пасош бр.207561 издаден од ГУВР-Скопје на име 

Алексадар Галевски, ул."Б.Нушиќ"бр.17-2/13,Скопје. 
Пасош бр.1334286/99 издаден од ГУВР-Скопје на 

имеТасев Дарко, с.Трубарево, ул."М.Ацев"бр.50,Ско-
пје. (26674) 

Пасош бр.1128114 издаден од ГУВР-Скопје на име 
Фазлији Нуредин, е. Арачиново, ул."12" бр.14, Скопје. 
Пасош бр.8128731 издаден од ГУВР-Скопје на име Ха-
лимје Сулимани, ул."Кеимска" бр.60, Скопје. 26797 

Пасош бр.1312336 издаден од ГУВР-Скопје на име 
Зафировски Раде, ул. "Трајче Здравевски "52, Скопје. 

Пасош бр.1086/85 издаден од ГУВР-Скопје на име 
Поповски Димче, е. Црешево, Скопје. (26815) 

Пасош бр.0155335 издаден од ГУВР-Скопје на име 
Петковски Војо, ул." Соц.Зора" бр.59, Скопје. (26829) 

Пасош бр.1324451 издаден од ГУВР-Скопје на име 
Ајдар Ука,ј с.Трубарево, ул."15" бр. 15, Скопје.(26837) 

Пасош бр. 016754 на име Азиз Муса, Дебар.(26918) 
Пасош бр. 0233940 на име Билали Лиман, Тетово. 

Пасош бр.1146342 на име Блерта Лимани,Гостивар., 
Пасош бр. 1012024 на име Серифова Бари, е. Пен-

ци, Штип. (26928) 
Пасош бр. 1162384 на име Серифова Мирем е. Па-

нди, Штип. (26929) 
Пасош бр. 0984929 на име Рустемовска Наџие е. 

Кишава, Битола. (26938) 
Пасош бр. 1318449 на име Рустемовска Сузана е. 

Кишава, Битола. (26939) 
Пасош бр. 1104385 издаден од УВР Струмица на 

име Златков Давид, е. Секирник 78, Струмица. (26940) 
Пасош бр. 1101281/98 издаден од ОВР Струга на 

име Шеји Берат, е. Велешта, Струга. (26969) 
Пасош бр. 1175492 издаден од ОВР Струга на име 

Шаврески Стојче, е. Мислишево, Струга. (26970) 
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Пасош бр. 1188478 издаден од УВР Тетово на име 
АрљиндаЌамили, е. Гајре, Тетово. (26972) 

Пасош бр. 249081 издаден од УВР Тетово на име 
Имарја Ќамили, е. Гајре, Тетово. (26974) 

Пасош бр.977619/97 издаден од ГУВР-Скопје на 
име Ралповски Благоја, ул." Среќко Пужалка"бр.38а, 
Скопје. (26991) 

Пасош бр.999795/97 издаден од ГУВР-Скопје на 
име Елвис Ганиќ, ул."Џон Кенеди" бр.9/2-14, Скопје. 

Пасош бр.1139258 издаден од ГУВР-Скопје на име 
Андоновски Радун, ул."Горѓи Скрижевски" бр. 16, Ск-
опје. (27012) 

Пасош бр. 0493453 на име Мазес Рама, е. Васкинце, 
Куманово. (27121) 

Пасош бр. 0823942 издаден од УВР Тетово на име 
Палоши Исмет, ул."115"бр. 5, Тетово. (27125) 

Пасош бр.386044/94 издаден од ГУВР-Скопје на 
име Алит РиЈан, ул." Лисец "бр.48,Г. .Лисиче, Скопје. 

Пасош бр.1255633 издаден од ОВР - Гостивар на 
име Емрије Ајдари, е. Чајле, Гостивар. (27127) 

Пасош бр.1108745 издаден од ОВР - Гостивар на 
име Ајдари Абдулхалим, е. Чајле, Гостивар. (27128) 

Пасош бр.905892/96 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Гелев Драган,ул."В.Ѓоргов" бр. 33, Скопје. 27133 

Пасош бр.119016 издаден од ГУВР-СкопЈе на име 
Тафоски Јусуф, ул."М.Тито 2"бр.50, Сарај, Скопје. 

Пасош бр.1154268 издаден од ГУВР-Скопје на име 
Костовски Томе, ул."К.Новаховиќ"бр.50-2/17, Скопје. 

Пасош бр.668342 издаден од ОВР - Гостивар на 
име Разије Хавзији, е. Добридол, Гостивар. (27139) 

Пасош бр.1178990/99 издаден од УВР-Куманово на 
име Исмет Велији, ул."Драги Шутевски"бр.13, Кума-
ново. (27140) 

Пасош бр.1212989 издаден од УВР - Тетово на име 
Исени Мухамет, е. Шемшево, Тетово. (27143) 

Пасош бр.209825/94 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јанески Драган, ул."Душан Тасковиќ" бр.42/11, 
Скопје. (27144) 

Пасош бр.1054171/97 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ибрахим Исмаил, ул."393" бр.10А, Скопје.(27212) 

Пасош бр. 349710 издаден од ОВР Валандово на 
име Ниоќ Благој, е. Брајковци, Валандово. (27336) 

Пасош бр. 1109914 издаден од УВР Кочани на име 
Белкова Ленче, ул." А. Македонски "бр. 30, Кочани. 

Пасош бр. 0065854 издаден од УВР Кочани на име 
Велков Гоце, ул."А. Македонски "бр. 30, Кочани.27341 

Пасош бр. 0993073 издаден од УВР Кочани на име 
Велков Марко, ул."А. Македонски "бр. 30, Кочани. 

Пасош бр, 0993074 издаден од УВР Кочани на име 
Велков Иван, ул."А. Македонски "бр.ЗО, Кочани.27344 

Пасош бр. 0297030 издаден од ОВР Дебар на име 
Бардул Казиу, ул." А. Зенговски" бб, Дебар. (27345) 

Пасош бр. 296417/94 издаден од ОВР Струга на име 
Азиоски Мерсим, е. Октиси, Струга. (27346) 

Пасош бр. 856310 издаден од ОВР Скопје на име 
Едровска Ирена, ул." Бриселска "бр.7/2-7, Скопје.27389 

Пасош бр. 606900 издаден од ОВР Скопје на име 
Абазовски Аднан, ул. "Гугенбергова" бр. 5А, Скопје. 

Пасош бр. 161144 издаден од ОВР Скопје на име 
Рамадани Назиктер, е. Кондово, ул. 1 бр. 109,Скопје. 

Пасош бр. 1320526 на име Колески Благојче, е. Ку-
~ ратица, Охрид. (27392) 

Пасош бр. 1033955 ,да се испрати на адвокат Буре-
вски Игор, ул." Браќа Гиноски "бр. 18, Гостивар издад-
ен од ОВР Гостивар на име Камбери Алзан, е. Д. Ба-
њица, Гостивар. (27393) 

Пасош бр.1345782 издаден од УВР-Велес на име 
Маѓеров Златко, ул."29 Ноември" бр.75, н.Градско, 
Велес. (27423) 

Пасош бр.991490 издаден од УВР-Велес на име Ус-
еинов Раим, ул."11 Октомври "бр.42, н.Градско, Велес. 

Пасош бр. 1230190 на име Зафирова Станка, е. Ор-
изари, Кочани. (27497) 

Пасош бр. 0020604 издаден од УВР Кочани на име 
Илиевски Т. Киро, ул." Цветан Димов "бр. 9, Кочани. 

Пасош бр. 185072/94 на име Колонија Авди, е. Ра-
долишта, Струга. (27503) 

"Рев 

име 

Пасош бр.1279245/99 издаден од ГУВР-Скопје на 
име Емруш Рахмани, ул."Џон Кенеди"бр.12, Скопје. 

Шсош бр. 1175043/99 издаден од ОВР Струга на 
име Каба Дрита, е. Велешта, Струга. (27567) 

Пасош ,бр. 1175042/99 издаден од ОВР Струга на 
име Каба Кашиф, е. Велешта, Струга. (27568) 

Пасош бр. 1175044/99 издаден од ОВР Струга на 
име Каба Јетеса, е. Велешта, Струга. (27570) 

Шсош бр. 1175046 издаден од ОВР Струга на име 
Каба Гертијана, е. Велешта, Струга. « ^ (27572) 

П асош бр. 1175047 издаден од ОВР Струга на име 
Каба Блертон, е. Велешта, Струга. (27573) 

Пасош бр. 1175045/99 издаден од ОВР Струга на 
име Каба Аљбуљена, е. Велешта, Струга. (27575) 

Пасош бр.0324887 издаден од ГУВР-Скопје на име 
Тодозовски Богдан, ул."0.Николов" бр. 164, Скопје. 

Пасош бр.1380780/2000 издаден од ГУВР-Скопје на 
име Јонузи Рамадан, ул." А.Писевски" бр. 21 А, Скопје. 

Пасош бр.209227/94 од Аранѓеловац издаден од 
УВР-Скопје на име Радосављевиќ Милка, ул. "Црного-
рска] бр. 47Б, Скопје. (27596) 

Пасош бр. 103о075/97 на име Алиевска Мине, е. 
Наколец, Ресен. (27617) 

Е асот бр. 014808/93 издаден од УВР Охрид на име 
Лече ски Гоце, ул. "С. Наумов "бр. 139, Охрид. (27621) 

Пасош бр. 1364914 на име Емил Белкоски, ул. "Ег-
ејска " бр. 18, Прилеп. (27628) 

"Јасош бр. 0667933 на име Јаќимовски Дејан, ул. 
олуција" бр. 34/3, Куманово. (27632) 
[асот бр. 1292457 издаден од УВР Струмица на 
достова Магда, е. Радово 75, Струмица. (27610) 
[асош бр. 1080894 издаден од УВР Битола на име 

Јовановски Васко, ул." Крсто Нале"бр. НО, Г. Ориза-
ри, Битола. (26264) 

Пасош бр. 032330/94 на име Лај азити Лазим, ул. 
" Ба4ешница" бб,Гостивар. (24921) 

Џекови од бр. 014000040192 -401926 од тековна см-
I бр.12897781 издадени од Комерцијална банка а.д. 
ате на име Расипов Алит, Скопје. 
,45) 
бекови бр. 0080004019260, 0080004019261 од бр. 011 

0004283396 до 0110004283399 и броевите 01100042834 
03, 0110004283404 од тековна сметка бр.12711499 изда-
ден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ѓорѓиќ 
Вера, Скопје. (26787) 

Чекови бр. 0130004134412 и 013000414413 од теков-
на сметка бр. 4219017 на име Шароњева Лилјана, ул. 
"Ленинова "бр. 17, Радовиш. (26503) 

Чекови од бр. 0170000041979 до 0170000041988 од 
тековна вметка бр. 0008304585 издадени од Комерција-
дна[банка а.д. - Скопје на име Манчева Владанка, бул. 
"Ј. Санадански" бр.88/4-10, Скопје. (27132) 

Чекови бр. 0090001938713, 0090000512277, 00900015 
25404, 0090061236766 ц 0090000544324/96 од тековна 
сметка бр.0011219025 издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Лазо Атанасовски, ул. "Сои.Зора" 
бр. 36/16, Скопје. (27142) 

Чекови бр. 0140000389390,0140000389391 и 0140000 
389392 од тековна сметка бр:13740 издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Стоименова Васка, 
Скопје. (27145) 

Чекови бр. 01391239,01391234 и 01391235 од теков-
;а сметка бр. 331/56 на име Панов Благој, ул."Благој 

|рев"бр. 169/2-3, Велес. (27615) 
Чекови бр. 0140000007741,0140000347625 од бр. 014 

00С0347630 до 0140000347632 и од бр. 0140000412162 до 
0140000412181 од тековна сметка бр.07402877 издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Лазаров-
ски Крсте, Скопје. (27486) 

Чекови бр. 0100002743926 и 0100002743930 од тек-
овна сметка бр.0002291346 издадени од Комерцијална 
ба^ка а.д. - Скопје на име Арсовски Мирослав, Скопје. 

Работна книшка издадена од во Скопје на име Ко-
ро&соска Мира, Скопје. (26536) 

Работна книшка издадена од во Скопје на име Бен-
квик Асанов, ул."Виетнамска" бр. 58, Скопје. (26555) 

Работна книшка на име Ерхан Дурак, Скопје.26771 
Работна книшка на име Михајловски Христо, Скопје. 

Работна книшка на име Ибро Куртагиќ, Скопје. 

Е 
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Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓурѓи-
ца Божиновска, Скопје. (2бо92) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Мили-
ќевиќ Драгомир, Скопје. (26763) 
, Работна книшка издадена во Скопје на име Златко 
Ѓорѓиовски, Скопје. (26842) 

Работна книшка на име Кидров Валериј, ул. "Љуп-
чо Сантов" бр. 87, Кочани. (26915) 

Работна книшка на име Бошковски Дејан,Куманово. 
Работна книшка на име Зуноскз Јулијана, Струга. 
Работна книшка на име Мицев Горги, Штип. 26919 
Работна книшка на име Росев Зоран, ул."Кирил и 

Методи" бр. 12, Штип. (26920) 
Работна книшка на име Стојовска Лета, ул. "Бито-

лска"^. 88, Битола. (26921) 
Работна книшка на име Смилеска Виолета, нас. 

Карпош 100/23, Куманово. (26925) 
Работна книшка на име Здравеви Стојан, е. Пелин-

це, Куманово. (26926) 
Работна книшка на име Атанасова Весна, е. Пекл-

ани, Виница. (27119) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Котес-

ки Дејан, Скопје. (27134) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓорѓо-

вска Ирена, Скопје. (27135) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Борис 

Георгиевски, Скопје. (^7138) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓорѓи-

евски Мирослав, Скопје. (27141) 
Работна книшка издадена во Куманово на име Јон-

уз Шаип, Скопје. (27150) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Алекс-

ова Маја, Скопје. (27211) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Поп-

ски Јагош, Скопје. Ѓ27427) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Исусио-

вски Јонуз, Скопје. (2/456) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Исуфо-

вски Весел, Скопје. - Ѓ27457) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Стојан-

овска Маја, Скопје. (27488) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Ибрах-

им Алити, е. Грушино, Скопје. (27489) 
Работна книшка на име Ристевска Весна, ул. "Бут-

енбергова"бр. 1 Б, Скопје. (27491) 
Работна книшка на име Јасмина Стоилова, е. Грла-

н а Виница. (27496) 
Работна книшка на име Гоцевски Бранко, е. Врти-

славица, Делчево. (27500) 
Работна книшка на име Адемиоски Исмаил, е. Ок-

тиси, Струга. (27502) 
Работна книшка на име Папучкоски Нове, е. Крив-

огаштаци, Прилеп. (27506) 
Работна книшка на име Мечкова Лидија, ул. "Бор-

ка Талевски "бр. 123, Прилеп. (27508) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Сашо 

Србиновски, Скопје. (27532) 
Работна книшка издаден од во Скопје на име Стан-

евска Петранка, Скопје. (27564) 
Работна книшка на име Филев Филе ул."С. Стојме-

новубр. 10, Радовиш. (27616) 
Работна книшка на име Јордан Јанев,Кочани.27618 
Работна книшка на име Вице Јанев е. Тркање, 

Кочни.' (27619) 
Работна книшка на име Баткоски Стојан, Струга. 
Работна; книшка на име Салкоски Идриз е. Лабун-

ишта, Струга. (27624) 
Работна книшка на име Руситоски Анифија, е. 

Пченица, Мак. Брод. (27630) 
Работна книшка на име Јаковлески Нестор, Гостивар 

Свидетелство за 8 одд. на име Сеји Ремзије. е. Ве-
лешта, Струга. (27622) 

Лична карта на име Михајлова Маријана, Злетово, 
Пробјшггип. (27123) 

Избирачка легитимација на име Масковски Наум, 
ул.Тоце Делчев "бр. 44, Ресен. (27120) 

Избирачка легитимација на име Николоска Стој-
на, Гостивар. (27124) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Центар" 
Скопје на име Сали Шефкет, ул." Димче Мирчев "бр. 
16, Скопје. (27129) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Ба-
ба" - Скопје на име Благоје Урошевски, е. Црешево, 
Скопје. (27130) 

Решение за занаетчиска дејност на име Авдовиќ Да-
ут, е. Оризари, Велес. (26930) 

Здравствена книшка на име Нешкоски Бранко, ул 
" 8 ми Септември" бр. 42 а, Крушево. (26934) 

Девизна штедна книшка бр. 2081-16 издадена од 
Охридска банка на име Јанески Димитрија, ул."Илија 
Симчески" бр. 40, Охрид. (26788) 

Девизна штедна книшка издадена од Охридска ба-
нка на име Милев Владимир, ул." Борис Кидрич"бр. 
12, Струга. (26912) 

Даночна картичка бр.4030992164647 издадена од 
Управа за приходи-Скоше на име Пандовски Коста, 
ул. "В.Мачуковски"бр.15/1, Скопје. (26812) 

Избирачка легитимација на име Авдеи Крснериг, 
ул. "Виетнамска"бр. 896, Скопје. '(26781) 

Избирачка легитимација на име Дјафер Крснериг, 
ул. "Виетнамска"бр. 896, Скопје. (26783) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази 
Баба" - Скопје на им.е Злате Лозановски, Скопје.26855 

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Ба-
ба "-Скопје на име Трајковска Весна, Скопје. (26867) 

Избирачка легитимација на име Ристо Наумовски, 
е. Љубојно, Ресен. (26914) 

Избирачка легитимација на име Бојковски Тоде, 
ул. " Горче Петров" бр. 296, Куманово. (26927) 

Избирачка легитимација на име Васка Конеска, 
ул. "Октомвриска"бр. 125, Прилеп. (26931) 

Избирачка легитимација на име Никола Конески, 
ул." Октомвриска" бр. 125, Прилеп. (26932) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Ба-
ба "-Скопје на име Кемановиќ Божидар, нас. Илинден, 
ул."600"бр.27, Скопје. (26965) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Центар" 
Скопје, на име Стојмир Милчов, Скопје. 

Избирачка легитимација на име Весна Блажевска, 
бул."Партизански Одреди бр. 7/2, Скопје. (27611) 

Избирачка легитимација на име Тодор Инчевски. 
Козле 263, Скопје. , (27612) 

Избирачка легитимација на име Петра Инчевска* 
Козле 263, Скопје. (27613) 

Избирачка легитимација на име Талевски Кирил, 
ул."Цветан Димов"бр. 163 Б,Битола. (27614) 

Избирачка легитимација на име Мердјан Мурави, 
Св. Николе. (27626) 

Избирачка легитимација на име Јанева Славка, ул. 
"Кр. република "бр. 78, Струмица. (27627) 

Избирачка легитимација на име Нинески Војче, е. 
Лажани, Прилеп. (2/629) 

Свидетелство за 8 одд. на име Гоце Јакимовски,ул. 
"Д.Арсов"бр. 26, Крива Паланка. (27501) 

Свидетелство за 8 одд. на име Сеји Ремзије, е. Ве-
лешта, Струга. (27622) 

Свидетелство на име Димитрова Анета, Штип. 
Здравствена книшка на име Исљана Имери, ул." 11 

Ноември" бр. 234, Куманово. (27620) 
Избирачка легитимација издаден од СО "Центар' -

Скопје на име Павлина Наумовска, ул."Водњанска" 
бр. 14, Скопје. (27430) 

Избирачка легитимација на име Лозановски Алек-
сандар, ул."Романија"бр. 6, Битола. (27504) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98) и Одлука бр. 02-2030 од 27јули 2000 година , Ко-
мисијата за Јавни набавки на ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
Подрачна единица - Кочани, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ ШТО (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

- Набавувач на Јавниот повик бр. 3/2000 е Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна едини-
ца Кочани, ул. ' Никола Карев" бб Кочани. 
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- Предмет на Јавниот повик бр. 3/2000 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како и можни носители на набавка за 
прибирање понуди за изведба на градежни и градеж-
но-занаетчиски работи за станбен објект на ул. "Роза 
Петрова" бб во Кочани. 

- Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид дејност, со седиште во Република Маке-
донија. Отворањето на пријавите ќе се врши без при-
суство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Подрачна единица Кочани 
има потреба од утврдување на подобноста на понуду-
вачите (претквалификација), преку документација, 
кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврду-
вање на изведувач на градежно и градежно-занаетчис-
ки работи со станбен објект на ул. "Роза Петрова" бб 
во Кочани. 

Понудувачите своето учество на јавниот повик да 
го пријават со документација со КОЈ а ќе го докажат 
следното: ^ 

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот забавните набавки), 

- Економско-финансиски бонитет оригинал или 
копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јав-
ните набавки), 

- Расположива опрема и други физички капаците-
ти за реализирање на набавката, 

- Список на квалификувани работници за вршење 
на занаетчиско-инсталатерски работи, 

- Договор за заеднички настап или список на под-
изведувачи, 

- Референци, 
- Список на стручен кадар, 
- Доказ-извод од судска евиденција или друг соод-

ветен документ од надлежен орган во оригинал со кој 
понудувачот ќе докаже дека не е под стечај или во 
процес на ликвидација, како и дека со правосилна пре-
суда не му е изречена мерка на безбедност забрана на 
вршење дејност, 

- Документ за регистрација на дејноста. 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да приложат 

документи и податоците од точка 2 на овој повик. 
- Документацијата и другите ,податоци се доставу-

ваат во затворен коверт КОЈ ВО горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката (не отворај) како и бројот на Јав-
ниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака, со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

- Рок за прием на документите изнесува 10 дена. 
- Понудите се доставуваат до набавувачот Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна едини-
ца Кочани, ул. Никола Карев" бб Кочани, со назнака 
за Комисијата за јавни набавки, препорачано по пош-
та или со предавање на архивата на набавувачот. Ог-
раничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија" и во едно друго гласило. 

Увид во тендерската документација, е можен секој 
работен ден во просториите на ЈПССДП на Републи-
ка Македонија - ПЕ Кочани ул. "Никола Карев" бб, 
Кочани.1 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот, нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

ДР: 
К А Н " 
рибутѕ 
одржа 
следна 

дитвото за промет на големо и мало "БАЈ1-
Коста, Зоран и Андреја ДОО, генерален џист-
р на ВШТ1ЅН АМЕКIСАN ТОВАССО, Сегшапу, 
седница на ден 28.06.2000 година и ја донесе 

та 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕ-

НА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА 
ВК|ГПЅН А М Е К К ^ ТОВАССО ОД УВОЗ ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
МЕ.. 

утврди 
' Л / 

лопродажната цена за пакување од 20 цигари се 
ва како што следи: 
КИ СТРАЈК КСБ 80,00 денари 

ЛАКИ СТРАЈК ЛАЈТЕ КСБ 80,00 денари 
КЦНТ 100 80,00 денари 

Член 2 
Цената е со вкалкулиран ДДВ и почнува да важи 

од децот на објавувањето во "Службен весник на РМ"/ 

Управител, 
Коста Танковски, с.р. 
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