
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен ВЕСНИК на Република 
'Македонија излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Среда, 9 јуни 1999 
Скопје 

Број 34 Год. LV 

Аконтацијата за 1999година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1066. 
Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/93,48/93,21/98 и 25/99) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

1. Марјан Ѓорчев, се разрешува од должноста дирек-
тор на Агенцијата на Република Македонија за прива-
тизација, заклучно со 18 мај 1999 година, поради зами-
нување на друга функција. 

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

Бр 17-2686/1 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година на Република Македонија 

1 0 6 7 Скопје _ _ Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија44 бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија4' бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ ВО КРУ-

ШЕВО 
1. За вршител на должноста директор на Истори-

скиот музеј во Крушево се именува Никола Јовановски, 
професор по книжевност. 

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

Бр. 17-2715/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

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

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

Бр. 17-2716/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1069. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија44 бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр, 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД НЕГОТИНО 

1 За вршител но должноста директор на Музејот ни 
град Неготино се именува Пане Трајков, дипл. истори-
чар. 

2. Ова решение влегува во сила с:о денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2717/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1068 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД КРАТОВО 
1. За вршител на должноста директор на Музејот на 

град Кратово се именува Лела Петрова, дипломиран 
технолог. 

1070. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ГАЛЕРИЈА И МУЗЕЈ ВО КАВА-

ДАРЦИ 

1. За вршител на должноста директор на Галерија и 
Музеј во Кавадарци се именува Илија Падиков, дипл. 
историчар на уметноста. 

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

Бр. 17-2718/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1,071. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „25 МАЈ" 

-ВАЛАНДОВО 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата „25 Мај" - Валандово се именува Ристо Ту-
шевски, апсолвент на Факултетот за музичка уметност 
- естраден уметник. 

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

Бр. 17-2719/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

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

1072 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен-весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ, ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО 

ЃОРЧЕВ" - НЕГОТИНО 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата „Ацо Ѓорчев" - Неготино се именува Павле 
Трпков, виша школа. 

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

Бр. 17-2720/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

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

1073. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА 

„БОРКА ТАЛЕСКИ" - ПРИЛЕП 

1. За вршител на должноста директор на Градската 
Библиотека „Борка Талески" - Прилеп се именува Ва-
силе Димески, професор по македонски јазик. 

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

Бр. 17-2721/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

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

1074. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ВЕЛЕС 

1. За вршител на должноста директор на Матичната 
Библиотека „Гоце Делчев" - Велес се именува Михајле 
Андреев, наставник по македонски јазик. 

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

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

Бр. 17-2722/1 
25 мај 1999 година 

Скопје _ 
1075. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

„ВАНЧО ПРКЕ" - ВИНИЦА 

1. За вршител на должноста директор на Матичната 
Библиотека „Ванчо Прке" - Виница се именува Стојка 
Стоименова, професор по филозофија. 

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

Бр. 17-2723/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
1076. 

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

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ЈОРДАН 

ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ-ЏИНОТ" - ВЕЛЕС 

1. За вршител на должноста директор на Народниот 
театар „Гордан Хаџи Константинов-Џинот" - Велес се 
именува Јордан Витанов, актер. 

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

Бр. 17-2724/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1077. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА -

СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Зоолош-
ката градина - Скопје се именува Зоран Ивановски, 
дипл. правник. 

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

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

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

Бр. 17-2726/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
1079. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНАТА МА-
ТИЧНА БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈА И КОН-

СТАНТИН МИЛАДИНОВЦИ" - СТРУГА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Народната матична библиотека „Димитрија и Констан-
тин Миладиновци" - Струга се именуваат: 

а) за претседател 
- Крсте Чачански, в.д. директор на Домот на култу-

рата „Браќа Миладиновци" - Струга. 

б) за членови 
- Кармен Матоска, директор на ЦСО „Нико Не-

стор" - Струга, 
- Џеладин Муча, професор по албански јазик. 

Од редот на вработените на Библиотеката 
- Мердита Абедини, библиотекар, 
- Ранко Мирчески, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2453/2 
25 мај 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-2725/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
1078. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЕЛИ 

МУГРИ" - КОЧАНИ 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата „Бели Мугри" - Кочани се именува Милан 
Стојков, професор по германски јазик и литература. 

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

1080. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
.ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕ-

АТАР „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ" - ПРИЛЕП 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Народниот театар „Војдан Чернодрински" - Прилеп се 
именуваат: 

а) за претседател 
- Благоја Спиркоски, актер. 
б) за членови 
- Кире Николоски, професор, 
- Кире Талески, економист, 
- Диме Бошески, дипл. економист, 

Од редот на вработените на Театарот 
- Стојан Дамчески, секретар на Театарот. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

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

Бр. 17-2473/2 
25 мај 1999 година 

Скопје 
1081. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија" бр: 
31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ МУ-

ЗЕЈ „Д~Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ" - СТРУГА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Народниот музеј „д~р Никола Незлобински" - Струга 
се именуваат: 
а) за претседател 

- Митре Ангелкоски, раководител на РЕ - Струга 
при АД за телекомуникации „Македонски телекомуни-
кации" во државна сопственост - Скопје. 
б) за членови 

- Ромео Деребан, раководител на Подрачната еди-
ница - Струга на Управата за јавни приходи, 
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- Антон Чакар, началник на ОВР - Струга. 
Од редот на вработените на Музејот 

- Ристо Јаневски, виш кустос, 
- Мирјана Милева, секретар-благајник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2467/2 
25 мај 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-2742/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
1083. 

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

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ II ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНАТА МА-
ТИЧНА БИБЛИОТЕКА „ВУК ЌАР АЏИЌ" - ГО-

СТИВАР 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Народната матична библиотека „Вук Караџиќ" - Го-
стивар се именуваат: 

а) за претседател 
- Глигур Дуровски, библиотекар 
б) за членови 
- Сретко Андоновски, наставник во ОУ „Чеде Фи-

липовски-Даме" - с. Врапчиште, 
- Соња Аврамовска, дипл. правник, на работа во 

Одделението за имотно-правни работи - Гостивар, 
- Драган Зафироски, дипл. правни^, на работа во 

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Ма-
кедонија ПЕ - Гостивар. 

Од редот на вработените на Библиотеката 
- Лоч Ѓулденур, библиотекар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2366/3 
25 мај 1999 година 

Скопје 

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

1082. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 

МУЗЕЈ - СТРУМИЦА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Заводот за заштита на спомениците на културата и 
Музеј - Струмица се именуваат: 

а) за претседател 
- Никола Ристов, правник. 
б) за членови 
- Дамјан Ангов, дипл.инж. архитект, 
- Весна Таковска, историчар на уметноста. 

Од редот на вработените на Заводот 
- Илија Сувариев, етнолог, 
- Живко Велковски, историчар на уметноста. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

1084. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ: НА КУЛТУРАТА НА 

ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 

1. За претседател и членови на Заводот за заштита 
на спомениците на културата на град Скопје - Скопје 
именуваат: 

а) за претседател 
-Викторија Васева-Димеска, в.д. директор на Умет-

ничка галерија - Скопје, 
б) за членови 
- Зора Геческа, републички советник во Владата на 

Република Македонија, 
- Милан Ивановски, археолог-советник во Репу-
бличкиот завод зазаштита на спомениците на култу-

рата. 
Од редот на вработените на Заводот 

- Венко Цветков, виш конзерватор, 
- Биљана Видоевска, виш конзерватор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2535/2 
25 мај 1999 година, 

Скопје 

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

1085. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/86) и член 46 став 5 од .Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА УМЕТНИЧКАТА ГА-

ЛЕРИЈА - СТРУМИЦА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Уметничката галерија - Струмица се именуваат: 

а) за претседател 
- Анета Џумалиева, дипл. економист. 
б) за членови 
- Митко Киров, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
- Слободан Ќосев, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
~ Ацо Василев, раководител на ПЕ - Струмица на 

Управата за јавни приходи. 
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Од редот на вработените на Галеријата 
- Бранислав Пепиќ, кустос. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ва њето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-2564/2 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1086. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. -63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА БИБЛИОТЕКАТА 

„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ" - СКОПЈЕ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Библиотеката „Браќа Миладиновци" - Скопје се име-
нуваат: 

а) за претседател 
- Никола Алтиев, виш библиотекар во Библиоте-

ката. 
б) за членови 
- Васко Гамовски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
- Д-р Тања Камчева,секретар на НУБ„ Климент 

Охридски" - Скопје, 
- Зоран Анчевски, професор. 

Од редот на вработените на Библиотеката 
- Надежда Стефановска, библиотекар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-2513/2 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1087. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РАБОТНИЧКИОТ 

УНИВЕРЗИТЕТ „КИРО ДОНЕВ" - РАДОВИШ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Работничкиот универзитет „Киро Донев" - Радовиш се 
именуваат: 

а) за претседател 
- Живко Андонов, плакетар - декоратор во Работ-

ничкиот универзитет. 
б) за членови 
- Ванчо Василев, 
- Томе Постолов, директор на ОУ „Крсте Петков-

Мисирков" - Радовиш, 
- Спасо Димитров. 

Од редот на вработените на Работничкиот универзитет 
- Благој Коцев, раководител. 

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

1. За советник на министерот за надворешни работи 
се назначува Петар Јовановски, досегашен советник во 
Министерството за надворешни работи. 

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

Бр 17-2662/2 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1089. : 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" 40/90 и 

„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и члек 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИ1ШСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

1. Се разрешува Димитар Апостолски, од должноста 
советник на министерот за надворешни работи. 

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

Бр 17-2663/2 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1090. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 
1. Се разрешува Валентин Диневски од должноста 

советник на министерот за надворешни работи. 

Бр 17 2566/2 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1088. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

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

Бр. 17-2664/2 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1091. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ*4 бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија'4 бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу 
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

1. Се разрешува д-р Драган Даниловски, од должно-
ста потсекретар во Министерството за здравство, по-
ради заминување на друга должност, заклучно со 
18.05.1999 година. 

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

Бр. 17-2674/1 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година и а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевска, с.р. 

1092. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Михајле Телевски, од должноста 
помошник на министерот за стопанство, поради зами-
нување на друга должност, заклучно со 18.05.1999 го-
дина. 

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

Бр 17-2675/1 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1093. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за извршу-
вана на санкциите („Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 
23/99), министерот за правда донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ И ОСУ-
ДЕНИТЕ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПО-
ПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТА-

НОВИ 

Со ова решение се врши распоредување на осудени, 
Малолетни, прекршочно-казнети и притворени лица во 
Казнено-поправните и воспитно-поправните установи 
упатени од страна на надлежниот суд. 

1. Во Казнено-поправната установа - Казнено-по-
правен дом Идризово се упатуваат на издржување 
казна доживотен затвор и казна затвор: 

а) Машки лица-повторници, осудени со правосилна 
пресуда на казна затвор над 6 месеци, односно кога 
остатокот од казната по пресметниот притвор изнесува 
повеќе од 6 месеци; 

б) Машки лица-примарни сторители, осудени со 
правосилна пресуда на, казна затвор повеќе од 2 години 
односно кога остатокот од казната по пресметаниот 
претвор изнесува повеќе од 2 години; 

в) Женски лица осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор или малолетнички затвор независно од 
висината на казната. Овие осудени лица казната ја 
издржуваат во Одделението за женски лица; 

г) Машки и женски лица осудени на казна доживо-
тен затвор и 

д) Странски државјани и лица без државјанство. 
2. Во Казнено-поправната установа - Казнено-по-

правен дом од отворев вид Струга се упатуваат на издр-
жување на казна затвор: 

а) Машки лица осудени за кривични дела од небреж-
ност согласно Кривичниот законик, ако се осудени со 
правосилна пресуда на казна затвор од 2 до 5 години или 
ако по пресметаниот притвор им преостанува повеќе од 
2 до 5 години од изречената казна; 

б) Машки лица-примарни сторители осудени со пра-
восилна пресуда на казна затвор до 2 години, односно 
кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 2 години, за подрачјето на основните судови 
Дебар и Струга и 

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети од 
подрачјето на основните судови Дебар и Струга. 

3. Во Казнено-нонравната установа - Затвор Битола 
со отворено одделение во Прилеп се упатуваат: 

3.1. Затвор Битола: 
а) Машки лица-примарни сторители осудени со пра-

восилна пресуда на казна затвор до 2 години, односно 
кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 2 години, за подрачјето на основните судови 
Битола, Кичево и Ресен; 

б) Машки лица-повторници, осудени со правосилна 
пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога оста-
токот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 
6 месеци, од подрачјето на основните судови Битола, 
Кичево, Крушево, Прилеп и Ресен; 

в) Машки и женски лица спрема кои е определен 
притвор од подрачјето на основните судови Битола, 
Кичево, Крушево, Прилеп и Ресен и 

г) Машки и женски лица прекршочно казнени од 
подрачјето на основните судови Битола, Кичево и Ре-
сен. , 

3.2. Отворено одделение во Прилеп: 
а) Машки лица-примарни сторители, осудени со пра-

восилна пресуда на казна затвор до 2 години односно 
кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 2 години, од подрачјето на основните су-
дови Крушево и Прилеп и 

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од 
подрачјето на основните судови Крушево и Прилеп. 

4. Во Казнено-поправната установа - Затвор Гевге-
лија се упатуваат: 

а) Машки лица-примарни сторители, осудени со пра-
восилна пресуда на казна затвор до 2 години односно 
кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 2 години, од подрачјето на основните су-
дови Гевгелија, Кавадарци и Неготино; 

б) Машки лица-повторници, осудени со правосилна 
пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога оста-
токот од казнта по пресметаниот притвор изнесува до 6 
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месеци, од подрачјето на основните судови Гевгелија, 
Кавадарци и Неготино; 

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети од 
подрачјето на основните судови Гевгелија, Кавадарци и 
Неготино и 

г) Машки и женски лица спрема кои е определен 
притвор од подрачјето на основните судови Гевгелија, 
Кавадарци и Неготино. 

5. Во Казнсно-иоиравната установа - Затвор Охрид 
се упатуваат: 

а) Машки лица - примарни сторители, осудени со 
правосилна пресуда на казна затвор до 2 години од-
носно кога остатокот од казната по пресметаниот при-
твор изнесува до 2 години, од подрачјето на Основниот 
суд Охрид; 

б) Помлади полнолетни и малолетни машки лица 
осудени со правосилна пресуда на казна малолетнички 
затвор; 

в) Машки лнца-повторници, осудени со правосилна 
пресуда на казна затвор до 6 месеци односно кога оста-
токот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 
6 месеци, од подрачјето на основните судови: Дебар, 
Охрид и Струга; 

г) Машки и женски лица прекршочно-казнети, од 
подрачјето на Основниот суд Охрид и 

д) Машки и женски лица спрема кои е определен 
притвор од подрачјето на основните судови: Дебар, 
Охрид и Струга. 

6. Во Казнено•но правната установа - Затвор Скопје 
со отворени одделенија во Крива Паланка и Белее се 
упатуваат: 

6.1. Затвор Скопје: 
а) Машки лица-примарни сторители, осудени со пра-

восилна пре<нда на кал1а ^атиор до 2 1одшш идното 
кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 2 го ДУШИ, ОД подрачјето на основните су-
дови Скопје I, Скопје II и Куманово; 

б) Машки лица-повторници, осудени со правосилна 
пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога оста-
токот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 
6 месеци, од подрачјето на основните судови: Велес, 
Кратово, Крива Паланка, Куманово, Скопје I и Скопје 
И; 

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети од 
подрачјето на основните судови Скопје I, Скопје II и 
Куманово и 

г) Машки и женски лица спрема кои е определен 
притвор од подрачјето на основните судови: Велес, 
Кратово, Крива Паланка, Куманово, Скопје I и Скопје 
II. 

6.2. Отворено одделение Велес: 
а) Машки лица-примарни сторители, осудени со пра-

восилна пресуда на казна затвор до 2 години односно 
кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 2 години од подрачјето на Основниот суд 
Велес и 

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од 
подрачјето на Основниот суд Велес. 

6.3. Отворено одделение Крива Паланка: 
а) Машки лица-примарни сторители, осудени со пра-

восилна пресуда на казна затвор до 2 години односно 
кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 2 години, од подрачјето на основните су-
дови: Кратово и Крива Паланка и 

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од 
подрачјето на основните судови: Кратово и Крива Па-
ланка. 

7. Во Казнено-ноправната установа-Затвор Тетово 
се упатуваат: 

а) Машки лица-примарни сторители, осудени со пра-
восилна пресуда на казна затвор до 2 години односно 

кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 2 години, од подрачјето на основните су-
дови: Гостивар и Тетово; 

б) Машки лица-повторници, осудени со правосилна 
пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога оста-
токот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 
6 месеци, од подрачјето на основните судови: Гостивар 
и Тетово; 

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети, од 
подрачјето на основните судови: Гостивар и Тетово и 

г) Машки и женски лица спрема кои е определен 
притвор од подрачјето на основните судови: Гостивар и 
Тетово. 

8. Во Казнено-поправната установа-Затвор Штип со 
Отворено одделение во Струмица се упатуваат: 

8.1. Затвор Шткш: 
а) Машки лица - примарни сторители осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до 2 години, од-
носно кога остатокот од казната по пресметаниот при-
твор изнесува до 2 години од подрачјето на основните 
судови: Берово, Виница, Делчево, Кочани, Свети Ни-
коле и Штип; 

б) Машки лица - повторници, осудени со правосилна 
пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога оста-
токот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 
6 месеци, од подрачјето на основните судови: Берово, 
Виница, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, 
Струмица и Штип; 

в) Машки и женски лица прекршочно-казнети од 
подрачјето на основните судови: Берово, Виница, Дел-
чево, Кочани, Свети Николе и Штип и 

г) Машки и женски лица на кои им е определен 
притвор од подрачјето на основните судови: Берово, 
Вилица, Делчево, Кочани, Р а д о с т , СВСАИ Николе, 
Отру мица и Штип. 

8.2. Отворено одделение во Струмица: 
а) Машки лица-примарни сторители, осудени со пра-

восилна пресуда на казна затвор до 2 години односно 
кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 2 години, од подрачјето на основните су-
дови: Радовиш и Струмица и 

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од 
подрачјето на основните судови: Радовиш и Струмица• 

II 

1. Во Воснитно-нонравниот дом Тетово се упату-
ваат: 

- малолетни машки лица на кои со правосилна од-
лука им е изречена воспитна мерка упатувано во во-
спитно-поправен дом за територијата на Република Ма-
кедонија, 

2. Во Воснитно-нонравниот дом Скопје се упату-
ваат: 

- малолетни женски лица на кои со правосилна од-
лука им е изречена воспитна мерка упатувано во во-
спитно-поправен дом за територијата на Република Ма-
кедонија. Овој Воспитно-поправен дом функционира во 
рамките на Женското одделение на КПД Идризово. 

III 

Малолетните лица на кои со правосилна одлука им е 
изречена воспитна мерка упатување во воспитна уста-
нова, се упатуваат во Заводот за згрижување, воспиту-
вано и образование на деца и младинци во Скопје. 

IV 

Мерките на безбедност задолжително психијатри-
ско лекувано и чување во здравствена установа и задол-
жително лекување на алкохоличари и наркомани изре-
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чепа со безусловна казна затвор независно од висината 
на казната се извршуваат во здравствените организации 
определени со Правилникот за извршување на мерките 
на безбедност, упатување на задолжително психијатри-
ско лекување и чувана во здравствена организација и 
задолжително психијатриско лекување на слобода 
(„Службен весник на СРМ" бр. 27/80) и Правилникот за 
извршувана на мерката на безбедност задолжително 
лекување на алкохоличари и наркомани во здравствена 
организација („Службен весник на СРМ" бр. 34/80). 

Упатувањето заради извршувам>е на мерките на без-
бедност задолжително психијатриско лекување и чу-
вана во здравствена установа и задолжително леку-
вана на алкохоличари и наркомани го врши основниот 
суд надлежен за упатување на осуденото лице, а ако 
лицето се наоѓа во притвор, основниот суд во чие се-
диште се наоѓа затворот во следните здравствени орга-
низации: 

а) Во Болницата за нервни и душевни болести -
„Скопје"- Бардовци, се упатуваат осудени лица од по-
драчјето на основните судови: Веле^ Гостивар, Дебар, 
Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Скопје I, 
Скопје II и Тетово; 

б) Во Болницата за душевни болести - Демир Хисар, 
се упатуваат осудени лица од подрачјето на основните 
судови: Битола, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и 
Струга и 

в) Во Болницата за нервни и душевни болести -
Негорци се упатуваат осудени лица од подрачјето На 
основните судови: Берово, Виница, Гевгелија, Дел-
чево, Кавадарци, Кочани, Неготино, Радовиш, Свети 
Николе, Отру мица, и Штип. 

По довршеното лекување на осуденото лице на кое 
се уште му преостанува за доиздржуван>е казна затвор, 
по пресметаниот престој во болницата за лекување, се 
упатува на до издржување на остатокот од казната за-
твор во казнено-поправната установа определено со 
ова решение. Здравствените организации (болници) во 
кои се лекуваат осудените лица ќе ја известат казнено-
поправната установа во која тие треба да бидат упа-
тени, за да може да ги спроведат на натамошно доиздр-
жуван>е на казната затвор. 

V 

1. Со влегуван>ето во сила на ова решение преста-
нува да важи Решението за распоредува!ве на осудените 
и осудените малолетни лица во казнено-поправните 
установи и воспитно-поправните установи („Службен 
весник на РМ" бр. 22/97). 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Број 09-2792/3 
27 мај 1999 година Министер за правда, 

Скопје Д"Р В л а Д° Калеовски, с.р. 
1094. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргуван>е со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр.7/97 и 15/97), согласно Од-
луката на Комисијата за хартии од вредност, донесена 
на седницата одржана на 02.06.1999 година, Комисијата 
издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАМ>Е НА 

КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Комерцијална Банка" А•Д. Скопје се дава 
одобрение за издавање на краткорочни хартии од вред-
ност - втора емисија на сертификати за депозит во 
вредност од 150.000.000,00 денари. 

2. Издавачот на краткорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ва! вето. 

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

- Број 01-167/1 Претседател на Комисијата, 
3 јуни 1999 година м-рБорис Стоименов,с.р. 

Скопје 
1095. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргуван»е со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр.7/97 и 15/97), согласно Од-
луката на Комисијата за хартии од вредност, донесена 
на седницата одржана на 02.06.1999 година, Комисијата 
издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Комерцијална Банка" А•Д. Скопје се дава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност -
трета емисија на акции во вредност од 87.728.647,50 
денари. 

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

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ван>ото. 

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

Број 01-168/1 Претседател на Комисијата, 
3 јуни 1999 година м-р Борис Стојанчов,с.р. 

Скопје 
1096. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргуваа со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97 и 15/97), согласно Од-
луката на Комисијата за хартии од вредност, донесена 
на седницата одржана на 02.06.1999 година, Комисијата 
издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРИШ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Балканска Банка" А•Д. Скопје се дава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност-
седма емисија на акции во вредност од 123.944.000,00 
денари. 

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

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на 
Република Македонија не препорачува како запишу-
вачи и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да 
се јават лица кои досега немаат инвестирано во Бан-
ката. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното. 

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

Број 01-126/1 
3 јуни 1999 година Претседател на Комисијата, 

Скопје М"Р Б°Р и с Стојменов,с.р. 
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1097. 
Врз основа на член 59 од Законот за издавање и 

тргуваи>е со хартии од вредност („Службен бесник на 
Република Македонија" бр.7/97 и 15/97),4 согласно Од-
луката на Комисијата за хартии од вредност, донесена 
на седницата одржана на 02.06.1999 година, Комисијата 
издава 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се поништува решението за давање одобрение за 
издавана на долгорочни хартии од вредност - трета 
емисија на акции на „СБС-АГРО Банка Интернешенел 
Македонија" А•Д. Скопје број 01-115/1 од 02.10.1998 
година, објавено во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 од 14.10.1998 година, во вредност од 
3.800.000 ДЕМ или во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народната банка на Република Македонија 
на ден 02.10.1998 година во износ од 117.704.855,60 де-
нари. 

2. Се задолжува издавачот да ги врати уплатените 
средства заедно со каматата утврдена во Одлуката за 
издавана хартии од вредност. 

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

Претседател на Комисијава, 
, м-р Борис Стојмснов, с.р. 

Бр. 01-178/1 
3 јуни 1999 година 

Скопје 
1099. 

Претседател на Комисијата, 
м-р Борис Стојмснов, с.р. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Пестришино -
Општина Пробиштип. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавува!вето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34у72 и 13/78). 

Бр. 09-2414/1 
7 јуни 1999 година 

Скопје 

Директор, 
ДНШ1. правник Горѓи Лазоски, с.р. 

Бр. 01-115/2 
3 јуни 1999 година 

Скопје 
1098. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргувал>е со хартии од вредност („Службен весник на 
Гси^олпка Максд<лШЈа" ор.7/у7 п с<пЈЈаик> 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 02.06.1999 година, Коми-
сијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Тутунска Банка" А•Д. Скопје се дава одобрение 
за издавана на долгорочни хартии од вредност - седма 
емисија на акции во вредност од 59.584.000,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 На ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

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

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје 1-Скопје, е заведена 

тужбата на тужителот Ивка Ололовска од Скопје, 
против тужените Јасминка Калеовска од Скопје и 
тужениот Ерол Синани од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење во Франција. 

Бидејќи второтужешк>т Ерол Синани, е со 
непозната адреса, судот го повикува да во рок од од 
15 дена по објавувањето на ова соопштение во 
службено гласило да се појави пред судот и да*ја 
преземе постапката, се до правосилното окончување 
на истата . Доколку истиот не се јави пред судот, судот 
ќе му постави привремен старател преку Центарот за 
социјални работи на град Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1-СкопјеДУ П.бр.3703/98. 

Основниот суд СКОИЈС 1 - С к о и Ј е , објавува дека пред 
овој суд во тек е постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителот Башким Сејдиу од Скопје 
ул."Панче Неделковски" бр.28-б, застапуван од пол-
номошникот Татјана Нацева адвокат од Скопје, 
против тужената Фљорије Сејдиу-Хоџа, со непозната 
адреса. Со решение на Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа на општините град Скопје од 
06.05.1999 година за привремен застапник на тужената 
е поставено лицето Фани Михајловска, адвокат од 
Скопје, ул.Лермоитова" бр.З кој ќе ја застапува туже-
ната пред овој суд и ќе ги штити нејзините интереси 
се додека тужената или нејзиниот полномошник не се 
појават пред судот. 
Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, ХХП.П.бр.3594'98. 

(17136) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје објавува дека се 
води спор за долг по тужбата на тужителот Зоран 
Костадинов ул."Козле" бр. 1 -Скопје, против тужениот 
Јован Боровиќ од Скопје, сега со непозната адреса. 
Вредност на спорот неопределена. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, му е пос-
тавен привремен застапник адвокатот Антон Моцант, 
ул."К.Ј.Пнту" бр.22-Скопје, кој ќе го застапува се 
додека тужениот или негов полномошник не се појави 
пред судот. 

Од Основниот суд Скопје 1-СкопЈе, XI П.бр.996/97. 
(17651) 

I 
Пред овој суд во тек е постапка за долг по тужбата 

на тужителот Атанасов Методија од Кавадарци, 
ул."Страшо Пинџур" бр. 1, против тужениот Марин 
Лазовски, со непозната адреса. 
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Се повикува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да 
се јави во судот, или да назначи свој полномошник 
кој ќе го застапува до правосилното окончување на 
постапката. Доколку во наведениот рок не се јави, на 
истиот ќе му биде одреден полномошник од редот на 
адвокатите односно привремен застапник кој ќе го 
застапува до правосилното окончување на постап-
ката. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, УШИ. бр. 825/97. 
" (18138) 

Основниот суд Скопје I-Скопје преку 
претседателот на советот Лилјана Кацарска во 
правната работа на тужителот Петрушевски Благоја 
од Скопје, ул."Славејко Арсов" бр.4/4 против 
тужениот Петровиќ Ристо од Скопје, сега со 
непозната адреса за утврдување право на 
сопственост на куќа , во Скопје н а ул."Слабејко 
Арсов" бр.4/4 на тужениот Петровиќ Ристо му 
постави привремен застапник во спорот адвокатот 
Стево Меновски. 

Привремениот застапник во оваа постапка ги има 
сите права и должности на законски застапник кој ќе 
ги врши се додека тужениот или негов полномошник 
не се јави пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I-
Скопје,Х\ХП.бр.2013/98 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Во просториите на Основниот суд Скопје-П-Скопје 

на Т кат. сапа бр 5, на ден 21.06 1909 година во 8 часот 
ќе се одржи рочиште за продажба на деловна 
просторија во Скопје на ул."Методи Митевски" А-2 
локал 7 со површина од 34,44 м2, заедничка 
сопственост на предлгачката Дедова Оливера и 
противничката Трај ковска Катица по пат на јавно и 
усно наддавање. 

Пазарната вредност на деловната просторија на горе 
наведената адреса изнесува 38 Ј34,оо германски марки 
во противвредност во денари според средниот курс на 
продажбата, како почетна цена за јавно наддавање. 

Сите заинтересирани правни и физички лица се 
должни до денот на закажаната продажба на име 
гаранција да депонираат во судскиот депозит износ од 
10% од утврдената почетна цена за лицитација. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, ВПП.бр.314/89. 
_ _ _ _ _ • (17242) 

Пред овој суд заведен е спор по тужбата на 
тужителот Алексоски Костадин од Охрид, ул." Питу 
Гули" бр.31, против тужените Марјан и Атанас Тане-
ски од Скопје, ул."Хо Ши Мин** бр.389 А. 

Се повикуваат тужените да се јават во овој суд во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот 
рок да ја достават сегашната адреса на живеење, во 
рок од 30 дена. Во спротивно, ќе им биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува интересите до 
окончување на постапката или до нивно јавување во 
судот. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, П П.бр.19о1/98 и 
1982/98. , (17442) 

Пред Основниот суд Скопје П-Скопје во тек е 
постапка по тужбата за развод на брак од тужител-
ката Ленче Осењак од Скопје против тужениот Симон 

Осењак од Трбовље, Република Словенија, со непоз-
ната адреса во странство. 

За привремен застапник на тужениот му е поставен 
адвокатот Ирена Коцарева, која ќе ги застапува инте-
ресите на тужениот во постапката. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави во судот лично или 
преку полномошник и да ја преземе постапката би-
дејќи истата ќе продолжи преку поставениот заста-
пник. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,Х1 IXбр.841/99. 

Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак 
по тужбата на тужитслката Зоја Марковиќ од 
Скопјхе, ул." Атанас Радзолов" бр.7-А против 
тужениот Првослав Марковиќ со непозната адреса 
на живеење. 
Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална 

работа на општините на град Скопје со решение 
бр.3020-302 од 19.05.1999 година за привремен 
старател на тужениот е поставен адвокатот 
Милованка Треневска од Скопје, ул."Питу Гили" 
бр.70 кој ќе се грижи за интересите на тужениот во 
текот на постапката. Судот го повикува тужениот да 
се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во судот. Во спротивно неговите интереси во 
постапката ќе ги застапува привремено 
поставениот старател. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,УШ.П.бр.818/99 

(18253) 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води вонпарнична постапка за 
физичка делба по предлог на предлагачот Ване 
Каранфиловски од с.Д.Којнаре против противниците 
Лилјана Цветковиќ од с. Карпош, Лоза Шпаљевиќ и 
Анита Шпаљевиќ, со непозната адреса. 

Се повикуваат противниците Ј1оза Шпаљевиќ и 
Анита Шпаљевиќ во рок од 30 дена од обја•вувањето 
на огласот да се јават во судот, да достават своја 
адреса или назначат свој полномошник. Во спротив-
но . судот ќе им постави привремен застапник и тоа 
Ацица Аргировска, стручен соработник при Основ-
ниот суд во Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, ВПП.бр.70/98. 
: (18248) 

Во судскиот оглас на Основниот суд во Штип, об-
јавен во "Сл.весник на РМ" бр.21/99 на стр. 1394, под 
бр. 11443, наместо зборовите ̂ 'тужителот Стаменов 
Зоран" од Штип треба да стои:"тужителот Зоран Бон 
Фриелинг од Штип". 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
П О Л И Т И Ч К И П А Р Т И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Рег.бр.82 го запиша во регистарот на политичките 
партии следното: 

Се прифаќа измената и дополнувањето на статутот 
на политичката партија Либерално-демократска пар-
тија, со скратено име "ЛДП", со седиште во Скопје, 
бул."Партизански одреди број 89, усвоен со одлука 
донесена на првото собрание на партијата одржана на 
20.03.1999 година. 
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Новиот претседател кој ќе ја застапува и претста-
вува Либерал но-демократската партија е г-днн Ристо 
Пенов. 
Измените се одбележуваат во судскиот регистар на 

политичките партии од 17.05.1999 година. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (17573) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7017/98, на регистарска влошка 0131027-4-09-
000, го заниша во трговскиот регистар усогласувањето 
на Акционерско друштво за урбанизам, архитектура и 
инженеринг "ЗУАС" - Скопје, булевар "Партизански 
одреди" 89, Скопје. 

Дејности: 74.2 - архитектонски п ннженерски актив-
ности и соодветни технички услуги, 74.20 - архитек-
тонски н инженерон активности и соодветни технич-
ки услуги, 74.20/1 - просторно и урбанистичко планира-
ње, 74.30-2 - проектирање, 74.29/3 - инженеринг, 74.20/3 
- премер на земјиште, 74.20/5 - други технички актив-
ности, 74.3 - техничко испитување и анализа, 74.30 -
техничко испитување и анализа, 74.8 - разновидни де-
ловни активности, неспомнати на друго место, 74.82 -
услуги на пакување, 72. - компјутерски н сродни услу-
ги, 72 3 - обработка на податоци, 72.30 - обработка на 
податоци, 72.6, други компјутерски активности, 72.60 -
други компјутерски активности, 70. - активности во 
врска со недвижен имот, 70.1 - активности во врска со 
недвижен имот во своја сопственост, 70.11 - проширу-
вање н продажба на недвижен имот, 70 12 - купување и 
ИроДал-чил на С<ЛАСИЅ*ЛХ ИЧ. д К»и>*ч с. и ,0.2 - и.-»̂ си»чЛ̂ С 
на сопствен недвижен имот, 70.20 - издавање на соп-
ствен недвижен имот. 

Акционерското друштво во правниот промет со тре-
ти лица настапува во свое име и на своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет е Јовановски Јанко - претседател на управен одбор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје (16337) 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара неограничено 
и солидарно со сиот свој имот. 

Основачите одговараат лично, неограничено и со-
лидарно со сиот свој имот. 

Мишев Драган, управител со неограничени овла-
стувања во управувањето и застапувањето во внатре-
шниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег, бр. 705/99. 
(16834) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
501/99, на регистарска влошка бр. 030044027-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Јав- 0 

ното трговско друштво за производство, трговија и ус-
луги „АЛДИ" Елизабета Илиевска и др.ѕ ЈТД, ул. 
„Крсте Мисирков" бр. 32, Кочани. 

Основачи: Елизабета Илиевска и Венко Илиевски 
од Кочани. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за туѓа сметка, а за обврските на ЈТД во 
правниот промет содружниците одговараат лично, 
неограничено и солидарно со сиот свој имот. 

Елизабета Илиевска, управител со неограничени 
овластувања во застапувањето во внатрешниот и на-
дворешниот трговски промет. 

Дејности: 02.02, 01.30, 02.01, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.41, 15.51, 15.98, 18.21, .18.22, 18.23, 37.10, 37.20, 
50.10, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 
52.21, :>2.22, 5 ^ 5 , 52.24, 25, 52.2о, 52.2/, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.4444, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12, 65.12/3, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во правниот промет со стоки и услуги, услу-
ги и превоз во меѓународниот транспорт на стоки и 
услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји, меѓународен транспорт на стока. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 501/99. 
(16835) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
705/99, на регистарска влошка бр. 030046067-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за производство, промет и услуги „ФИЦО-
КОМПАНИ" Мишев Драган и др. ЈТД, ул. „Охрид-
ска" бр. 132, Крчани. 

Основачи: Мишев Душан и Мишев Драган од Ко-
чани. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 15.11, 15.11, 15.81/1, 15.8172, 15.82,15.82/1, 15.82/ 
2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.98, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.24, 26.25 , 36.50, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.53, 51.55, 51,57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.30, 55.30/1; 55.30/2, 
60.21, 60.22 , 60.23 , 60.24 , 63.11, 63.12, 70.31, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на 
стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет на сто-
ки и услуги со Република Бугарија и реекспорт. 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
760/99, на регистарска влошка бр/030046017-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за производство, трговија и услуги „ТЕРМО-
ТЕХНИКА" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Браќа Милади-
нови" бр. 5, Кочани. 

Содружник: Цветанов Влатко од Кочани. 
Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.51, 

29.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 15.81, 15.61, 15.98/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 74.30, 
55.30/2, 55.40, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.18, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.55, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, консигнациона 
продажба, застапување на странски фирми, меѓунаро-
ден транспорт на стока во друмскиот сообраќај. 

Цветанов Влатко, управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 760/99. 

(16836) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
385/99, на регистарска влошка бр. 006525, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на пп во дооел на 
Трговското друштво за трговија, услуги и менувачница 
Димче Теофиловски „ФРАНК" увоз-извоз дооел ул. 
„Трет" бр. 13-а Битола. 

Основач: Димче Теофиловски. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 

51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.46, 52.47, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23 , 60.24, 
65.12/3, 93.05., надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица има 
полна одговорност. 

Управител на друштвото е Јовановски Сотир од Би-
тола. 

Основна главнина на друштвото се денарски па-
рични средства во изнсо од 320.000,00 денари. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 385/99. 
(16027) 

Основниот'суд во Битола, со решението Трег. бр. 
153/99, на регистарска влошка бр. 006213, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на Друштвото за 
превоз, услуги и трговија на големо и мало „МОГИЛА 
ПРОМЕТ" Љубе Бошевски и др., доо увоз-извоз с. 
Могила општина Могила. 

Основачи: Бошевски Љубе и Бошевски Пецо. 
Дејности: 01.12, 01.30, 01.41, 15.81, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/2, 51.11, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.74, 55.30, 55.40, 60.22, 60.24, 
63.12, 63.40, 93.05., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи. 

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

Управител Бошевски Љубе со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото е 3.708 денари во 
предмети. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 153/99. 
' (16028) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12751/98, на регистарска влошка бр. 
020011107-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
услуги „СОНИКС" Анастасија, ДООЕЛ, увоз-извоз, 
ул. „Душко Бојковски" бр. 4, Скопје. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 63.40, 70.31, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
22.11, 22.12 , 22.13, 22.14, 22.15 , 22.33, 31.10, 31.50, 
31.62, 32.10, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 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, 50.50, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.27 , 52.32, 

52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/ 
2, 72.50, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, конотација, реекспорт, малограничен промет 
со соседните земји. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските сторени во правниот промет со трети лица дру-
штвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на трговското дру-
штво во внатрешниот и надворешниот промет е Ана-
стасија Дудеска, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12751/98. . (15631) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11245/98, на регистарска влошка бр. 
0200102627-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
упис на СТД на Фризер за жени „НЕНА" ТП Вена 
Ставро Никовска, ул. „Градски ѕид К-166" број 10, 
Скопје. ^ 

Дејности: 93.02, 52.53. ; 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Вена Никовска, управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11245/98. (15633) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10120/98, на регистарска влошка бр. 
0200122707-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија на хол еми п мало „ГУИС , Са-
бит, ДООЕЛ, извоз~у воз, ул. „7" бр. 12, с. Д. Нерези, 
Скопје. 
- Дејности: 25.22, 25.24, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 

71.10, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27 , 52.32, 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, 
63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 
51.21, 5Ј..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, 
51.4242, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 63.30, 52.74, 28.72, 74.40, 
51.11, 51.15, 74.14, 72.30, 65.12/3, 74.12, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, реекспорт, консигнација, туристички 
услуги, застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги, компензациони работи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Сабит Рушитов, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10120/98. (15634) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10779/98, на регистарска влошка бр. 
0200117147-8-01-000. го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, ту-
ризам и услуги „ДЊЕПАР" Јусуф, ДООЕЛ, експорт-
импорт, ул. „Петре Ѓеоргиев 1-ви крак" бр. 113, Ско-
пје. 
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Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 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, 
51.42/1, 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, 51.70, 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, 52.72/2, 52.74, 55.30/ 
1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 
65.12/3 / 70.31, 71.10, 71.21, 71.33 , 74.11, 74.12 , 74.20/2, 
74.83, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбе-
ни и непрехранбени производи, меѓународна шпедици-
ја, консигнациона продажба, посредување и застапува-
ње, реекспорт, превоз. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Управител е Јусуф Јусуфовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10779/98. (15637) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12747/98, на регистарска влошка бр. 
0200129137-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за внатрешна и 
надворешна трговија и деловни услуги „САРА-КОМ 
ТРЕЈД" Сара ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Мице Козар" 
бр. 14, Скопје. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Мехмед Аргон, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13015/98. . (15604) 

52.43, 52.-1 4-1/2, 52.41/3, 52 41/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.30/1, 5530/2,' 
55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3 , 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени и непре-
хранбени производи, посредување и застапување, 
транспорт, конотација, реекспорт. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Управител е Зефиќ Сара. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12747/98. (15602) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13015/98, на регистарска вло•шеа бр. 
0200129167-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет, посредување и услуги „УНИЛАЈФ" Ар-
гон, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „7-мк Јули" бр. 14, Ско-
пје. 

Дејности: 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, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 
51.15, 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, 51.70, 63.30, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 72.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.11, 55.12, 
74.12, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 25.11, 25.12, 
15.32, 15.81/2, 15.98/2, 15.93, 36.22, 52.71, 52.73, 52.74, 
70.20/4, 70.20/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, комисиона и консигнациона продажба, по-
средување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, реекспорт. 

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

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 490/99, на регистарска влошка бр. 020095597-
8-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Друштвото за меѓународен тран-
спорт и шпедиција „РОБЕРТ ТРАНС4 Јана, ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. „Киро Димушков" бр. 206, Скопје. 

Основач на друштвото е Јана Јанковска од Скопје. 
Дејности: 18.10, 19.20; 19.30, 25.12, 25.13, 25.24, 

45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2,'50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 52.71, 52.74, 
74.84, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, 
превоз на стока во меѓународниот сообраќај, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 490/ 
99. (15607) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7392/98, на регистарска влошка бр. 
020078667-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
>со;ласуклњегс. па претпријатие на Друштвото за ту-
ризам „КОМПАС ХОЛИДЕЈС" Венко, ДООЕЛ, 
Градски трговски центар, Скопје. 

Усогласување согласно ЗТД од страна на содруж-
никот Венко Спасов од Скопје. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
50.10, 50.20, 50.30, 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, 21.23, 51.24, 51.15, 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, 52.11, 
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, 52.60, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, -55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.22 , 72.30, 72.40, 72.60, 
74.13 , 74.14, 74.40, 74.82, 74.83 , 74.84, 93.01, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, консигнациона продажба на странски стоки, коми-
сиони работи, реекспорт, угостителско-туристички ус-
луги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, сообраќајно агенциски услуги. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет 
е Венко Спасов, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7392/ 
98. (15609) 
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Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
4017/98, на регистарска влошка бр. 005205, го запиша 
во трговскиот регистар претворува^ претпријатие во 
ДООЕЛ Друштво за производство, промет и услуги 
Јане Шијакоски „КВАЛИТЕТ КОМЕРЦ" увоз-извоз -
Битола ДООЕЛ, ул. „Христ<) Ботев" бр. 87 Битола. 

Основач е лицето Јане Шијакоски од Битола, ул. 
„Север-Југ" бр. 2/40, со одлука и изјава за претворање 
од 08.12.1998 година. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 
05.02, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1,' 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 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, 50.50, 
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, 52.11, 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, 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, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22 , 63.30, 
63.40, 65.12/2, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 
74.40, 74.70, 74.82, 74.84, 93.01, 93.05, 95.00, надво-
решен трговија со прехрамбени проч^годн, нлдг.орснпп 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, посредништво, консигнација и 
вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во областа на тран-
спортот, угостителски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка неограничено со 
полни овластуваа, а за своите обврски одговара со 
целиот свој имот полна одговорност. 

Лице орластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен трговски промет е Јане Шијакоски - Управи-
тел со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4017/98. 
(16029) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
4381/98, на регистарска влошка бр. 010055697-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворување прет-
пријатие во ДООЕЛ Друштво за производство и промет 
на стоки на големо и мало „БИЛЕ-ПРОМ" извоз-увоз 
Ване Петковски ДООЕЛ Битола, ул. „Бонде Сурлев-
ски" бр. 7 Битола. 

Основач е лицето Ване Петковски од Битола, ул. 
„Матија Губец" бр. 46-а, со одлука и изјава за претвору-
в а ^ од 08.12.1998 година. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25 , 01.30, 01.41, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02,15.91,15.92, 
15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.%, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 
20.10/1, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.16, 
24.17, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.22 , 27.44, 
27.45 , 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62 , 28:63, 
28.71, 28.72, 28.73, 29.12, 29.13, 29.14, 29.40, 29.55, 
29.56, 29.71, 29.72, 34.10, 34.20, 34.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.31, 45.32, 45.33 , 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.50, 50.10, 

50.20, 50.30, 50.31/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 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, 
51.43/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64 , 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,. 
52.23 , 52.24 , 52.25 , 52.26, 52.27, 52.33 , 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/2, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32 , 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.14, 74.70, 74.82, 
74.84, 93.01, 93.01, 93.05, 95.00, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредувал>е и застапуваа во 
прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги во областа на транспортот, продажба 
на странски стоки од консигнациони складови, угости-
телски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка неограничено со 
полни овластувате, а за своите обврски одговара со 
целиот свој имот полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен трговски промет е Ване Петковски - управи-
тел со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Основна главница 10.100 ДЕМ во предмети 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4381/98. 

(16030) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3704/98, на регистарска влошка бр. 004893, го запиша 
во трговскиот регистар претворање на пп во ДООЕЛ 
Трговско друштво за угостителство, трговија Зекман 
Аднан „ДОЛЕНЦКА" увоз-извоз с. Доленци ДООЕЛ 
с. Доленци Битола. 

Дејности: 25.22, 20.40, 02.02, 60,24, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.12, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.53, 51.55, 50.30/1, 51.51, 51.70, 
51.57 , 55.30, 55.30/1, 63.40, 93.05 , 55.30/1, 55.12, 55.22, 
55.11, 55.21/1, 55.23, надворешно трговски промет, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зекман Аднан - управител без 
ограничувана. 

Основна главнина е 11.100 ДЕМ во предмети. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3704/98. 

(16031) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9059/98, на регистарска влошка бр. 
0200115817-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието во Друштво за про-
изводство и трговија на големо и мало „МАГ-КОКТА" 
Димче дооел експорт-импорт ул. „Моцартова" бр. 35 
Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 
52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 
51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30, 55:30/1, 55.30/ 
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2, 55.21, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.13, 
74.14 , 74.84, 25.22, 74.12, 20.40, 15.98/2, 15.98/1, 51.17, 
51.19, 63.12, 92.72., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, реекспорт, застапување на странски 
фирми, посредување во прометот со стоки и услуги од 
странство, превоз на стоки и патници во меѓународниот 
друмски сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. Димче Китески од 
Скопје - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9059/ 
98. (15490) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12919/98, на регистарска влошка бр. 
0200125887-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со Законот за трговските друштва на 
Производно, издавачко и трговско претпријатие „ИН-
ФОПРОМ" п•о. увоз-извоз ул. „Новопроектирана" бб 
нас. Влае Скопје. 

Скратен назив: „АМИ-ГРАФИКА" дооел увоз:из-
воз. 

Друштвото се основа на основа на Изјава од 22.12.98 
година, а основач - содружник е Александар Митовски 
од Скопје. 

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 19.20, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23 , 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14 , 22.15, 
22.21, 22.23, 22.24, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23 , 25.24, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28,30, 28,40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 
29.11, ?9,1?, 29.1?, 29.14, 20.21, 20.22, ?9.?4, 
2931, 29,У1, 29,40, 29.51^ 29.52^ 29*53̂  2 9 ^ 2 9 ^ 
29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 36.22, 36.53, 45.11, 45.12, 
45.2101, 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,, 
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, 
51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 

,52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2,52.73, 52.74, 55.11,55.12, 55.2101, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63,30, 63,40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70,32, 71.10, 71,21, 71,31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71,40, 72.30, 72,40, 72,60, 74.12, 74.13 , 74.14, 
74.20/1, 74.20/1, 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5, 74,30, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.61, 92.62., надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, посредување во меѓународниот про-
мет со стоки и услуги, комисиони работи. 

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

Александар Митовски, управител без ограничу-
вана во внатрешниот и во надворешно-трговскиот про-
мет. 

Од претпријатието истапува Јордан Митевски на 
ден 22.12.1998 година, се врши прецизирање на адре-
сата на седиштето ул. „Адолф Циботовски" бр. 38. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12919/ 
98. (15491) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег..бр. 37/99, на регистарска влошка бр. 0200106767-

8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со зтд на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „АМБРЕЈ1А" Ѓорѓи дооел ул. „Бутелска" бр. 1 
Скопје. 

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.51, 
27.52, 27,53, 27.54, 28,11, 28,12, 28.21, 28,22 , 28,30, 
28,40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.72, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 
31.62, 33.10/1, 33,40, 36,11, 36.12, 36,13, 36,14, 36.40, 
36.50, 36.61, 36.62, 45.21/1, 45.22, 45.23, 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, 
51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32 , 51.33 , 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.50, 52.63 , 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.82, 74.83, 74.84. 

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

Друштвото во внатрешниот промет го застапува 
Ѓорѓи Петровски - управител без ограничуван>е. 

Друштвото во надворешниот промет го застапува 
Ѓорѓи Петровски - управител без ограничуван>е. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
Друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 37/99. 
(15492) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9347/98, на регистарска влошка бр. 020079837-
8-03-000, го за итна во трговскиот регистар усогласува-
1вето со зтд на Трговското друштво за производство и 
трговија на големо и мало „ФЕ КОМ" Зумри дооел 
експорт-импорт с. Палатица - Желино. 

Дејности: 45.2171, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.4202, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.24, 63.30, 
63.40, 74.12, 74.20/1, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.01, 93.02. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. Лице одговорно за 
застапување на друштвото во внатрешниот и во надво-
решниот промет е Зумри Фетаи - управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9347/ 
98. (16209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 187/99, на регистарска влошка бр. 020131157-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за трговија и услуги „ВЕСТ" Сто-
јан и Стеван доо увоз-извоз ул. „Предраг .Танчески" 
број 18 Тетово. 

Дејности: 15.81, 15.85, 17.11, 17.12, 17.14, 17.21, 
17.22, 17.24, 17.25, 17.40, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 19.20, 45.24, 45.32, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 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, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.23, 
60.24 , 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 74.12, 
74.13,74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84., други 
деловни активности неспоменати на друго место, умно-
жување, изработка на фото и други копии, надворешна 
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трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, изведување на инве-
стициони работи во странство, застапуван>е на странски 
фирми, комисиона продажба, продажба на стоки од 
консигнациони складишта, посредување, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет со соседните 
земји. 

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

Лице одговорно за застапуван>е во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Стојан Стефановски -
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег, бр. 187/ 
99. . (16210) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12335/98, на регистарска влошка бр. 
020132657-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со зтд на Трговското друштво за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги „ТЕХЦО-
МОТО" Славко дооел увоз-извоз ул. „ЈНА" 41/12 Те-
тово. 

Основач: Славко Китановски од с. Блаце. 
Управител: Славко Китановски без ограничување. 
Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 

36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33/45.41, 45.44, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42; 52.43, 52.44, 52.45, 52.46. 
52.4/, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 
60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12335/ 
98. (16211) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11436/98, на регистарска влошка бр. 
020123017-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги „НИКИ-93" Чедо дооел увоз-извоз ул. 
„Вера Которка" бр. 41 Куманово. 

Основач: Чедо Цветановски од Куманово. ^ 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 

17.72, 18.21, 18,22, 18,23, 18,24, 34.30, 36.63 , 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, 52.32, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 75.12/3, 70,31, 
74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
куп-лизинг, компензациони работи, посредување во 
надворешно-трговскиот промет, малограничен промет 
со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, меѓуна-
родни сообраќајно-агенциски работи, долгорочна про-
изводствена кооперација, застапување на странски 
лица, работи на облагородување на стоките (прера-
ботка, доработка и обработка), меѓународен превоз на 

стоки и патници, привремен извоз и увоз на стоки, 
меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет Чедо Цветановски 
управител, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11435/ 
98. (16212) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11221/98, на регистарска влошка бр. 
0200124637-8-03-000,' го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија, угостителство и услуги „ДИНАБЕЛ" 
Елизабета, ДООЕЛ, експорт-импорт, ГТЦ II кат сек-
ција VI локал 22, Скопје. 

Претпријатието се усогласува согласно Законот за 
трговски друштва во Друштво за производство, трго-
вија, угостителство и услуги „ДИНАБЕЛ" Елизабета, 
ДООЕЛ, експорт-импорт, Скопје. 

Основач на друштвото е Елизабета Омерагиќ од 
Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37,- 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 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, 52.71, 52.74, 15.81, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 
74.84, 63.40, 50.30, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
П Р О Т П В ° Ш * , МОЃУНГ*РО, П Н° 1ЈТТТСТТ"1ГПЈЛ,1 * ' О Ј ! С Н * " Т ' Г П Р Г * -
боти, реекспорт. 

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

Елизабета Омерагик, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11221/98. (15617) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3779/98, на регистарска влошка бр. 
0200125697-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за градежни-
штво, трговија и услуги „ПРОМИС" Данијела, 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Фјодор Достоевски" бр. 
46-а, Скопје. 

Претпријатието се усогласува согласно Законот за 
трговски друштва во Друштво за градежништво, трго-
вија и услуги „ПРОМИС" Данијела, ДООЕЛ, експорт-
импорт, Скопје. 

Основач на друштвото е Миновска Данијела од 
Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 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, 50.30, 50,50, 72.30, 72.40, 74.12, 74.84, 63.10, 
63.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, продажба на стоки во 
консигнациони складови, застапување на странски ли-
ца, посредување, реекспорт. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
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Миновски Марко, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3779/ 
98. (15620) . 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7187/98, на регистарска влошка бр. 
02006358/-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги „ДЕ-
НИС КОМПАНИ'4 96, Невзат Тотре и др. ДОО, екс-
порт-импорт, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ44 бр. 87, Скопје. 

Претпријатието се усогласува согласно Законот за 
трговски друштва во Друштво за производство, трго-
вија и услуги „ДЕНИС КОМПАНИ44 96, Невзат Тотре 
и др. ДОО експорт-импорт, Скопје. 

Основачи - содружници на друштвото се: Невзат 
Тотре, Џенгис Тотре и Денис Тотре од Скопје. 

Дејности: 28.68, 28.72, 28.73, 37.10, 37.20, 28.12, 
24.51, 24.52, 24.15, 28.75, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 
20.30, 20.51, 20.52, 21.21, 21.25, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 15.81, 15.33, 15.86, 
15.87, 15.98/2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.331, 45.32, 
45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45 , 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 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, 50.30, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 
63.40, 74.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување во промет со стоки и услуги, малограничен 
промет со реиуолимпс ХрциЈа , Бугарија, СР Југосла-
вија и Албанија. 

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

Денис Тотре, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7187/ 
98. (15621) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1256/99, на регистарска влошка бр. 02012518?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за производство промет и услуги ТАСО ПРОМЕТ 
Јонче дооел увоз-извоз с. Конопница Крива Паланка. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01,23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41, 14,11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.82, 15.85/15.86, 15.87, 
15.89, 15.98, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.51, 17.54, 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 24.11, 29.11, 29.24, 
31.61, 36.11, 36.12, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 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, 51.42/2, 
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 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, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30 , 63.40, 
70.11,70.12,70.20,70.31,71.10,74.84, надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредуваа во прометот со 
стоки и услуги, превоз на стоки и патници во меѓуна-
родниот патен сообраќај, застапуваа констелација во 
надворешно трговски промет. 

Единствен содружник на друштвото е Спасовски 
Јонче. 

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

За управител на друштвото се именува Спасовски 
Јонче со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1256/ 
99/ (16102) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2496/99, на регистарска влошка бр. 020144947-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец 
поединец колонијал МИЌО-ПРОМ Петровски Благоја 
Миле тп ул. „Маршал Тито44 бр. 114 Крива Паланка. 

Основач на трговецот поединец е лицето Петровски 
Миле од Крива Паланка, ул. „Маршал Тито44 бр. 114. 

Во правниот промет настапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските во правниот промет тп одговара 
лично со сиот свој имот. 1 

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
трговски промет е Петровски Миле - управител со нео-
граничени овластувања. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.62. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2496/ 
99. (16105) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
хрс!, ор. на регистарска влошка ор. 020120^^/-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето. ТП ЖИВА ЗГОДА - Бифе-Билијард Лазо Миле 
Стојковски ул. „Маршал Тито44 бр. 205 Крива Паланка. 

Основач е Лазо Миле Стојковски, ул. „Маршал Ти-
то44 бр. 205 Крива Паланка. 

Дејности: 55.30/2 услуги на други угостителски об-
јекти - Бифе-Билијард. 

Во правниот промет со трети лица, трговецот-по-
единец, истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица, 
трговецот-поединец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот е Лазо Миле Стојковски - управител без ограничу-
вана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1070/ 
99. ^ (16106) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1909/99, на регистарска влошка бр. 02013133?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на тд. Услужно производно туристичко и трговско 
друштво ЕУРО-МОБИЛ Абдулнасер и др. доо увоз-
нзвоз Гостивар ул. „Браќа Ѓиноски44 бр. 59. 

Основачи се Абдулнасер Сулејмантурк од Гостивар 
ул. „Борис Кидрич" бр. 2-3/1 и Агрон Арифи од Гости-
вар бул. „И.Л. Рибар44 од Гостивар. 

Дејности: 20.40, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.42, 45.45, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 
51.37, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.26, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 52.46, 
52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.74, 55.30/2, 60.22, 
60.24, 63.30, 74.84, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапуваа во 
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прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација, 
неограничени овластувал>а, целосна одговорност. 

Абдул насер Сулејмантурк - управител со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1909/ 
99. (16107) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1762/99, на регистарска влошка бр. 02010546?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основал>е на 
трговско друштво за трговија и услуги „КОПРИНТ" 
Нада и други ДОО увоз-извоз Скопје ул. „Божин Нико-
лов" бр. 105. 

Основачи на Друштвото с Нада Стојменова од 
Скопје ул. „Божин Николов" бр. 105 и Костадинчо 
Стојменов од Скопје ул. „Божин Николов" бр. 105. 

Дејности на друштвото се: 15.32, 15.51, 15.61, 15.85, 
15.87, 15.92, 20.10/2 , 21.11, 21.12, 21.21, 21.22 , 21.23, 
21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 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, 
512.11, 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, 52.467, 52.47, 52.48, 52.550, 60.22, 
60.23, 60.24, 72.30, 72.60, 73.10/2, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складови. 

По поцрниот промет го трр-пт липи друттг^то иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица од-
говара со сите свои средства. 

За управителот се именува Нада Стојменова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1762/ 

99. (16124) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4376/99, на регистарска влошка бр. 02013131?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
трговско друштво за производство, трговија, инжине-
ринг и услуги „ЕЛЕКТРО-ИНСПЕКТ" Лазар ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. „Мито Хаци Василев Јасмин" 
број 30/4-11. 
• Дејности: 22.11. 22.13, 22.15 , 22.22 , 230.01, 30.02, 

31.10, 31.20, 31.62, 32.10, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.16,51.17, 51.18, 51:19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37,с 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 521.43, 51.44, 51.45, 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, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 60.23, 60.24, 63.30, 70.11, 70.12, 70.32, 70.31, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.81, 74.83, 74.84, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени и непрехран-
бени производи а Управител без ограничуван>а е Лазар 
Митровски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. •бр. 4376/ 
99. (16125) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр'. 12672/98, на регистарска влошка бр. 
02009976?-3-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
основање на ДОО Трговско друштво „ДЕУС ОПТИК" 

ТМ - Горан ДОО експорт импорт Скопје, бул. „Илин-
ден" бр. 42. 

Дејности: 33.10, 33.10/1,ж 33.10/2, 33.40, 33.50, 36.12, 
36.22, 36.61, 56.63, 51.24, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70,ж 52.12, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.41/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.73, 52.74, 71.33, 71.34, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 
72.50, 73.10/1, 9 80.42. 

Надворешно трговскиот промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми во областа на промет со стоки и услуги, консиг-
национа продажба и компензациска! работи, реекспорт, 
посредување во надворешно трговски промет. 

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

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

Лице овластено за застапувала во внатрешниот и 
надворешниот промет е Горан Бобановски - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12672/ 
98. (16126) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7040/98, на регистарска влошка бр. 02009282?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основал>е 
Друштво за промет и услуги К. Р. Б. „КОЛДСТОРИ1Д" 
У.С. интернатионал ДООЕЛ Скопје, ул. „Гемиџиска" 
бр. 40-а. 

Трговското друи!Тво се основа со Изјава за осно-
вал>е на трговско друштво во облик на ДООЕЛ од 23. 
10. 1998 година дадена од У. С. интернатионал од Гар-
фиелд, 35 Аласка ст, НЈ, САД. 

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21,18.22, 18.23, 
18.24, 21.21, 21.22, 21.25, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47 , 51.63 , 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 560.23, 60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 74.13, 
74.40, 74.84. 

Врпш комплетен надворелшо трговски промет со 
прехранбени и непрехранбени производи, застапување 
и посредување, реекспорт, констелација, меѓународна 
шпедиција, меѓународно сообраќајно агенциски ра-
боти, превоз на патници во меѓународниот друмски соо-
браќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски соо-
браќај, меѓуграничен промет со Грција, Албанија, Бу-
гарија и СРЈ. 

Во правниот промет со трети лица> друштвото на-
стапува во сво«е име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трети лица, друш-
твото одговара со сиот свој имот и средства. Управител 
на друштвото е Блажеска Цветанка од Скопје, со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7040/ 
98. (16127) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реишнието 
Трег. бр. 4933/98, на регистарска влошка бр. 02008103?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговско друштво. Друштво за производство, трго-
вија и услуги СУПЕР - С~ Гордана и др. доо Куманово 
ул. „МолЈа Пијаде" бр. 30/1-5. 

Исполнети се услови за осниван>е на Друштво за 
производство, трговија и услуги СУПЕР - С - Гордана 
и др. доо Куманово ул. „Молш Пијаде" бр. 30/1-5. Скра-
тен назив гласи: СУПЕР - С - доо Куманово. 
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Оснивачи сс Стојчевски Оливер со стан на ул. 
„Моша Пијаде" бр. 30/1-5 и Стојчевска Гордана со стан 
на ул. „Моша Пијаде" бр. 1/5 и двајцата од Куманово. 

Стојчсвски Оливер внесува оснивачки влог во ви-
сина на 177.600,00 денари а Стојчевска Гордана внесува 
оснивачки влог во висина на 150.600,00 денари. 

Дејности: 01.21, 01.23,. 01.24, 01.25, 15.33, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 20.51, 24.51, 25.21, 
25.22 , 25.24, 28.73 , 31.20, 36.40, 36.62, 36.63 , 37.10,4 

37.20; 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.17, 51.21, 51.31, 51.36, 
51.37 , 51.53, 51.54 , 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 55.11, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 63.11, 63.12, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 74.40, 
74.82 , 74.83, 74.84, 90.00, 92.34, 92.71, 93.01, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, кон-
ец гнациона продажба, реекспорт и посредуваа, мало-
граничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југо-
славија. 

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

Стојчевска Гордана - управител со неограничени 
овластувања во внатрешен и надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4933/ 
98. (16099) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 964/99, на регистарска влошка бр. 020130637-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за производство, услуги и трговија МАРИО, Горан и 
Фросина, доо н. Карпош, Куманово ул. „22" бр. 15. 

Оснивачи се Спасиќ Горан и Спасиќ Фросина ул. 
„22" бр. 15 н. Карпош, Куманово. 

Дејности: 50.50, 51.11, 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, 51.64 , 52.11, 
52.12 , 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
^2.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47 , 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 80.41, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски 
фирми, посредувал>е и реекспорт, комисиона и консиг-
национа продажба, малограничен промет со Албанија, 
Грција, Бугарија и СР Југославија, услуги на меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на стоки во друм-
ски сообраќај, меѓународен превоз на патници во друм-
ски сообраќај, изведување на градежно занаетчиски ра-
боти во странство, работи на облагородува!^ на сто-
ките (преработка и обработка). 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Спасиќ Фросина 
управител, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 964/ 
99. (16100) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5568/98, на регистарска влошка бр. 020058537-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
ното на тп. Трговец поединец МАДЕ трговија на мало 
Словенка Стоил Стојановиќ тп ул. „4" бр. 46 с. Д. 
Ко11>аре, Куманово. 

Дејност: 52.62. 

Бр. 34-Стр. 1907 

Управител е Словенка Стоил Стојановиќ, со неогра-
ничени овластувања. 

Лично одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5568/ 

98. (16100) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 769/99, на регистарска влошка бр. 020104297-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на тп. Трговец поединец БОКИ-МИКИ Трговија 
на мало Оливера Благоја Апостоловиќ тп с. Алгун»а, 
Старо Нагоричане. 

Дејност: 52.11. 
У п р а т е л е Оливера Благоја Апостоловиќ со нео-

граничени овластувања. 
Лично одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 769/ 

99. (16101) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9286/98, на регистарска влошка бр. 
0200107577-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на тп. ТП ДОЈДИ - Сендвичара Долант Ќа-
зим Зекиров ул. „Никола Тесла" бб Крива Паланка. ' 

Основач е Долант Ќазим Зекиров, ул. „Јане Сандан-
ски" бб Крива Паланка. 

Дејности: 55.30/1 ресторани и гостилници (без соби 
за сместуваа), и 55.30/2 услуги на други угостителски 
објекти (сендвичара). 

Во правниот промет со трети лица, трговецот-по-
единец, истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
тргог.сц^т-поединец одгогара лично со целиот свој 
ИМОТ. ) 

Лице овластено за застапување на субјект*•от на упи-
сот е Долант Ќазим Зекиров - управител без ограничу-
вано. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9286/ 
98. (16102) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11636/98, на регистарска влошка бр. 
020097957-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на трговец-поединец ТП на Автопревозник 
„САЊА" ТП Крумислав Стојан Јаневски с. Инџиково 
ул. „Финска-3" бр. 19 Скопје. 

Дејност: 60.24 - превоз на стоки во друмекиот соо-
браќај, 60.23 - превоз на патници во другиот друмски 
сообраќај, слободен, 60.22 - такси превоз, 60.21 - пре-
воз на патници во друг копнен сообраќај, линиски. 

Управител Крумислав Јаневски с. Инџиково ул. 
„Финска-3" бр. 19 Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 11636/ 
98. (16144) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8972/98, на регистарска влошка бр. 020072387-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
трговец поединец на ТП за превоз на патници во друг 
копнен сообраќај, лгански »ДРАГАН ТРЕЈД" Драган 
Никола Пршевски Скопје, ул. „Благоја Стефковски" 
бр. 63. 

Дејност: 60.21 - превоз на патници во друг копнен 
сообраќај, линиски. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските во правниот промет со трети лица трговецот по-
единец одговара лично, со целиот свој имот. 
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Драган Пржевски - управител со неограничени 
о вл асту ван>а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8972/ 
98. . (16145) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4403/99, на регистарска влошка бр. 
0200133717-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основан,е на до<>ел на Друштво за електро енергетско 
инженерство „ЏЕСОН ХАЛИЛИ С.И.Т. Ентерпрајс 
Корпорејшн" дооел увоз-извоз Скопје ул. „Бахам Мо-
ис" бр. 6 Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.81, 15.31, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.8</ 15.98/2, 17.24, 
17.25, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.12, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.26, 52.27, 52.33, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.38, 51.31, 
51.34, 51.32, 51.33, 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, 51.54, 
51.61, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 74.20/2, 55.40, 
74.20/3, 29Л1, 29.40, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 
31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 74.84; надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредувате и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона про-
дажба, продажба на стоки во конецгнациони скла-
дишта. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува го свое име и чп своја сметка Ѕп обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства, лице овластено за заста-
нување во внатрешниот и надворешниот промет е Јианг 
Баојун - управител, без ограничуван>а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трг. бр.4403/99. 
(16146) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4087/99, на регистарска влошка бр. 020133377-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
друштво на Трговско друштво за производство трговија 
и услуги „КР Е АТИ В-ХОЛ Ц" Алфред и Мирјана доо 
Скопје ул. „Пушкинова" бр. Б-6/2-20. 

Во внатрешниот промет Друштвото ќе ги врши 
следните дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 26.1, 26.11, 26.12,. 26.13, 26.13/1, 
26.13/2, 26.14, 26.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.39, 51.43, 51.44, 51.47, 
51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,^51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.05, 60.23, 63.30, 63.40; во над-
ворешно-трговскиот промет друштвото ќе ги врши 
следните дејности: - надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во надво-
решно-трговскиот промет на стоки и услуги, меѓунаро-
ден транспорт и меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови, реекспорт, малогра-
ничен проемт. 

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

За обврските сторени во правниот промет Друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Управител на Друштвото с Лорбер Алфред - без 
ограничувана. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4087/99. 
, (16148) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9927/98, на регистарска влошка бр. 020086097-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Прометот 
на мало со овошје и зеленчук „СУПЕР КВАЛИТЕТ" 
Илија Петар Атески, ТП, ул. „Хрнсто Смирненски" бр. 
29, Скопје. 

Основач: Илија Петар Атески 
Дејност: 52.21 - трговија на мало со овошје и зелен-

чук. 
Во правниот промет настапува во свое име и за своја 

сметка, а за обврските одговара лично со целиот имот. 
Управител без ограничувана е Илија Петар Атески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9927/ 

98. (16115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10300/98, на регистарска влошка бр. 
0200122377-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ согласно ЗТД на Друштвото за 
производство, промет и услуги „ТРЕМ ЦВЕТ" Цветко, 
увоз-извоз, ул. „Томе Арсовски" бр. 19в, Скопје. 

Дејности: 01.21 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15:61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.86, 
15.91, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 21.22, 
21.23, 34.20, 34.30, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20,50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51,32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 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 бб 5170, 5? 11, 5? 1?. 59 91, 5??^. 94 599* 
52.25, 52.26, 52.27^ 52.32, 52.33^ 52.41, 52.42, 52.43^ 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, ' 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,-63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 92.33, 93.01, 
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапуваа во надворешно-тргов-
скиот промет, меѓународен транспорт на стока, услуги* 
на меѓународен транспорт на стока, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, продажба на странска стока на кон-
сигнациони складишта. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет с Тренковски Цветко - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 10300/ 
98. (16116) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6412/98, на регистарска влошка бр. 020071197-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија, производство и услуги 
„Т-21" Дејан, ДООЕЈ1, увоз-извоз, ул. „Бриселска" бр. 
7/3-10, Скопје. 

Основач на друштвото с Дејан Јовановски од 
Скопје, со л:к. бр. 1276323 и мб. 2408972450185 од МВР 4 

Скопје. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.62, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.41, 51.42, 51.70, 51.71, 15.81/1, 15.82, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.98/2, 60.24, 60.22, 55.30, 55.40. • 

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

Лице овластено за -застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Дејан Јовановски - управител, 
без ограничуван,е. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6412/ 
98. (16117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8706/98, на регистарска влошка бр. 02010679?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото за трговија на мало и услуги 
„ТИМ" Горица и Ване, увоз-извоз, ДОО. 

Содружници во Друштвото се Ликовска Горица и 
Ликовски Ване од Скопје. 

Основачкиот влог е во предмети чија вкупна вред-
ност изнесува 367.600,00 денари или во ДЕМ 11.861 
ДЕМ според средниот курс на НЕМ. 

Дејности: 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47 , 52.48, 52.50 , 52.63, 
52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.63, 52.1, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.21, 52.3, 52.32, 52.33, 52.3, 55.30/1, 55.30/2, 55.4, 
70.31, 74.8, 74.81, 74.84, посредување и реекспорт, ма-
лограничен промет со соседните држави, комисиона 
продажба, консигнациона продажба. 

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

Лице овластено за застапување на Друштвото во 
внатрешен и надворешен промет е Ацковска Горица, 
управител без ограничување. 

Како овластен потписник на жиро сметка на Друш-
']•!•.>•ГО Г,- јгп*лта И РРПру•КШ11''*т А }>ГОТС*КИ 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 8706/ 
98. (16118) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 169/99, на регистарска влошка бр. 1-29600-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар бришење од судски 
регистар „ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ44 Претпријатие за 
инженеринг услуги и производство, ц.о. Скопје ул. Бул 
АВНОЈ бр. 46/1-5 Скопје поради припојување кон 
Претпријатие за производство услуги и промет 
БАРСА-ЕЛЕКТРИК ц.о. увоз-извоз Скопје ул. Стоев-
ска бр. 81 а Скопје со рег. влошка бр. 1-17386-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 169/ 
99. (16069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 168/99, на регистарска влошка бр. 1-17386-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар припојување на 
Претпријатие за производство, услуги и промет 
„БАРСА ЕЛЕКТРИКА ц.о. увоз-извоз Скопје ул. 
„Скоевска бр. 81-а Скопје припојување на Термоннже-
неринг Претпријатие за инженеринг услуги и производ-
ство, ц.о. Скопје ул. Бул. АВНОЈ бр. 46/1-5 Скопје кон 
Претпријатие за производство, услуги и промет 
„БАРСА ЕЛЕКТРИКА ц.о. увоз-извоз Скопје ул. Ско-
евска бр. 81-а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 168/ 
99. V (16070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 375/99, на регистарска влошка бр. 1-133-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар промена на директор на 
Основното училиште „БЛАЖЕ КОНЕСКИ" ул. „Ве-
нијамин Мачуковски" бр. 4 Скопје. Се брише Душан 
Китаноски, се запишува Илија Трпчевски. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
375/99. (16071) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 456/99, на регистарска влошка бр. 1-32-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар Промена на лице „За-
вод за заштита на спомениците на културата на град 
Скопје - Скопје44 на ул. Макарие Фрчковски 8 Скопје. 
Се врши промена на лицето овластено за застапување 
во внатрешен промет: да се брише Васил Ил>ов в.д. 
директор, а да се запише Лидија Дамјановска-Апосто-
лоска вд директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 456/ 
99. (16072) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2228/98, на регистарска влошка бр. 1-697'63-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар организирање на 
претпријатие настанато со поделба претпријатие за 
производство и промет на женска и машка конфекција 
и кожна галантерија „ФОКАБО - Г* д.о.о. Скопје, ул. 
„Јани Лукровски4' бр.З. Ова претпријатие с настанато 
со поделба на Претпријатието за производство и про-
мет на женска и машка конфекција и кожна галанте-
рија „ФОКАБО" д.о.о. Скопје. 

Дејности: 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18,231, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 51.41, 51.42/1, 51,42/2, 51.56, 52.41, 52.42, 
52.43 , 74.40, 74.84, 93.01, 93.05. Дејности во надво: 
решно-трговскиот промет се надворешна трговија со 
непрехранбени производи, неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. Лице овластено за застапување 
во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е 
Фоте Каранфилов, директор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2228/ 
98. (16073) 

Основниот суд Скопје I - С*копје, со решението 
Срс!. ор. А/•ТО/УО, на рсшскфска влошка ор. 1 -б<_ѕЈ̂ -О-О-
0, го запиша во судскиот регистар бришење на претпри-
јатие за производство, трговија на големо и мало 
„МЕГ-ПРОМЕТ'4 екопорт импорт ц.о. Скопје ул. 
„Руди Чајавец4' бр. 6 Скопје поради поделба на прет- 1 

пријатие за производство, трговија на големо и мало 
„МЕГ-ПРОМЕТ Г4 експорт импорт д.о.о. ул. „Руди 
Чајавец44 бр. 6 со рег. влошка 1-69765-0-0-0 и претприја-
тие за производство, трговија на големо и мало „МЕГ-
ПРОМЕТ 2*4 експорт импорт д.о,о. ул. „Руди Чајевсц44 

бр. 6 рег. влошка 1-69766-0-0-0 Скопје. 
Од Основниот суд во Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 

1746/98. (16074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1747/98, на регистарска влошка бр. 1-69766-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар организирање на 
претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало „МЕГ-ПРОМЕТ 2'4 експорт импорт д.о.о. ул. 
„Руди Чајавец1' бр. 6 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 1747/ 
98. (16075) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 464/99, на регистарска, влошка бр. 02013060?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за 
промет и услуги „НОВЕЛ" - Богоја, ДООЕЛ, експорт-
импорт Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин44 б•б. 

Назив на друштвото: 
Друштво за промет и услуги „НОВЕЛ" - Богоја, _ 

ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје. 
Седиште на Друштвото: 
ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин44 

Основач: 
БОГОЈА БЕЛ ЈАНОСКИ од Скопје, ул. „Алексан-

дар Бујнов44 бр. 21, со лк. бр. 1356170 и МБ 
1909950450004. 
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Дејности во внатрешниот промет: 45.11, 45.12, 
45.321/2, 50,10, 50,20, 50.30/1, 50,30/2, 50,30/3, 50,40/1, 
50.40/2, 50,40/3, 50,40/4, 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, 51.36, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, ч 
51.47, 51.51, 51.562, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 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, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.40, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05. 

Дејности во надворешниот трговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапуван>е во одбласта на прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, комисиона продажба, консигнациона про-
дажба. 

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

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

Функцијата управител во. внатрешниот и надво-
решниот трговски промет ќе ја врши лицето: БОГОЈА 
ВЕЈ1ЈАНОСКИ - Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 464/ 
99. (16128) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 839/99, на регистарска влошка бр. 020093607-
3-01-000, го зпгтишп во трговскиот регистар основан,с на 
трговско друштво за трговија, промет и услуги „САЈ-
БЕРФОН" Никола и др. ДОО Скопје ул. „Ташко Кара-
џа" бр. 3-111/2. 

Дејности: 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50,50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.561, 51.653, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
5.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 560.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 64.20, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.12, 
74.40, 74.84. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји Албанија, Грција, Бугарија и СР Југосла-
вија. Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. За. обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Управител на друш-
твото: . ХОРВАТОВИЌ НИКОЛА - управител без 
ограничувана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 839/ 
99. ч (16129) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2369/99, на регистарска влошка бр. 020112347-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
трговец-поединец ТП Авто такси „ИБ - ТРЕЈД" ТП 
Исмаил Рамадан Бакија ул.Ж „Топаанска" бр. 21 
Скопје. 

Дејности: 
60.22 - такси превоз 
60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, 

линиски 

60.23 - превоз на патници во другиот друмски соо-
браќај, слободен 

60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Управител Исмани Бакија од Скопје ул. „Топаан-

ска" бр. 21. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2369/ 
99. (16130) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1920/99, на регистарска влошка бр. 020125207-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
трговец-поединец ТП Превоз на патници „ДАЦ-КО-
МЕРЦ" ТП Ѓорѓи "Панче Димовски ул. „Франц Пре-
шерн" бр. 10 Скопје. 

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен 
сообраќај, линиски 

60.22 - такси превоз 
60.23 - превоз на патници во другиот друмски соо-

браќај, слободен 
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Управител Ѓорѓи Димовски од Скопје ул. „Франц 

Прешерн" бр. 10. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1920/ 
99. (16131) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 196/99, на регистарска влошка бр. 020126347-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
тргш>сц• поединец ТИ Авиопревозник „ЈАГОДА" ТИ 
Сел>вет Меџит Адеми с. Сарај ул. „Маршал Тито" бр. 
12 Сарај. 

Дејности: 
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај 
60.23 - превоз на патници во другиот друмски соо-

браќај, слободен 
60.22 - такси превоз 
60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, 

линиски. 
Управител Сел>вет Адеми од с. Сарај ул. „Маршал 

Тито" бр. 12 Скопје. 
Во правниот промет со трети л»ида настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 196/ 
99. (16132) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр-257/99, на регистарска влошка бр. 1-40865-0-0 
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек 
тор на Јавна здравствена организација „ЗАВОД 3 / 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-ВЕЛЕС" .ул. „Лазо 
Осмаков" бр. 14 Скопје. 

Се брише д•р Вера Ристова, се запишува д~р Томе 
Томов. ВД директор на ЈЗО Завод за здравствена заш-
тита -Велес. 

Пречистениот текст да гласи: д-р Томе Томов - ВД 
директор на ЈЗО Завод за здравствена заштита - Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 257/ 
99. (16063) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 433/99, на регистарска влошка бр. 1-38972-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејности и усогласување со национална класификација 
на дејности на Претпријатие за инженеринг, промет и 
услуги „ФАЈ1КОН ПРОЈЕКТ" увоз-извоз д.о.о. Скопје 
Бул. „Јане Сандански" бр. 41/4-3 Скопје. 
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Претпријатието се проширува со следните дејности: 
52.72, 52.72/1. 
' Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 433/ 

99. (16064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 301/99, на регистарска влошка бр. 
020047927-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишуван>о на надворешно трговско работен>о на Ма-
кедонска банка за поддршка на развојот АД Скопје ул. 
„11 Октомври" бр.34. 

Запишување на надворешнотрговско работење пла-
тен промет и кредитни работи со странство во свое име 
и за своја сметкка, во свое име и за сметка на трети 
лица како. и во име и за сметка на трети лица. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
301/99. (16065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 445/99, на регистарска влошка бр. 1-52749-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основачи и ѓ>азреш. на директор на Произ-
водно трговското претпријатие „ЖАРВИЛ" експорт 
импорт доо Скопје ул. „Климент Охридски" бр. 13/3-4 
го менува називот и седиштето и во иднина ќе гласи 
Претпријатие за промет и услуги. „ТОДИНИ" доо 
Скопје ГТЦ II Секција 2. 

Од претпријатието истапува основачот Петковиќ 
Вилма а пристапуваат основачите Угуровска Будимка и 
Тодоровиќ Саша од Скопје со одлука од 20.04.1999 год. 

Од претпријатието се брише Вилма Петковиќ ди-
ректор без ограничување а се запишува Тодоровиќ 
Саша директор без ограничување. 

Од Основиио 1' суд Скопје 1 - Скопје, Срег. ор. 445/ 
99. (16066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 295/99, на регистарска влошка бр. 1-62405-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Приватната здравствена организација-орди-
нација по општа стоматологија „ДЕНТАЛ-ПНОТЕТИ-
КА" п.о. Скопје, ул. „Севастополска" бр. 22. 

По ново ќе биде седиштето Приватната здравствена 
организација-ординација по општа стоматологија 
„ДЕНТАЛ-ПРОТЕТИКА" п«о. Скопје ул. „Панче Не-. 
делковски" бр. 55/2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 295/ 
99. (16067) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 55/99, на регистарска влошка бр. 020073057-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар проширува-
њето на дејност на Трговското друштво за производ-
ство и трговија „САРА-КОЛАНТ" Вили дооел увоз-
извоз Скопје ул. „Финска" бр. 216 Скопје. 

Дејноста се проширува со - 17.71, 17,72. 
Пречистениот текст гласи: 17.54, 17.71, 17.72, 50,10," 

50,30, 50.30/1, 50.50, 51.21, 51.23, 51,24, 51.31, 51.34, 
51,35, 51.39, 51.41, 51.46, 51,51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.41, 
52.43, 52.44/1, 52.46, 62.47, 52.48, 55.30, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60,23, 60.24, 63.12, 63.21, 53.30, 63.40, 70.Ж11, 
70.12,'70.20, 72.10, 74.13, 74.40, 74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 55/99. 
(16068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2845/99, на регистарска влошка бр. 02013080?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО, на Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги „ФЕР-КОМ" ИСМАН ДООЕЈ1 увоз-извоз 
с. Арачиново. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 15.11, 
15.12,15.13,15.3,15.32,15.51,15.42, 15.45, 15.61,15.81,. 
15.82/2, 15,83, 15.84, 15.85, 15.87, 15.98, 20.10, 20.30, 
20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 45.21, 45.22, 
45.31, 45,32, 45.33, 45.41, 45.42, 45,43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.3, 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, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.48, 
52.62, 55.30/1, 60.22, 65.12/3, 93,01, 74.84; надворешна 
трговија со прехранбени производи; надворешна трго-
вија со непрехранбени производи; застапуваи>е и посре-
дување во надворешно-трговскиот промет; малограни-
чен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југосла-
вија. 

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

Лице овластено за застапување на Друштвото е 
Исман Ферати, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2845/ 
99. (16134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6932/98, на регистарска влошка бр. 
0200105257-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Јавното трговско друштво за производ-
ство, трговија на големо и мало и услуги „ВЕРАГО" 
Раде и Весна Давитковски јтд уво$-извоз, ул. „Маршал 
Тито" бб Крива Паланка. 

Дејности: 15.81, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.35, 
15.98, 36.22, 36,50, 36.61, 36.63, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51./5, 51.31, 51.33, М.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.4202, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 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, 52.4/, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.24, 63.12, 63,21, 63.30, 
63,40, 65.1203, 74.84., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, реекспорт, застапување и посредување 
во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со 
соседните држави. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара непосредно со целокупниот 
свој имот и солидарно со сите други содружници. Весна 
Давитковска - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6932Ј 
98. (16205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1670/99, на регистарска влошка бр. 020133537-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за производство и промет на мебел, 
опрема, алати и автоделови „АВТОПРОГРЕС ТЕ-
МНИ", Автопрогрес, извоз-увоз дооел ул. „Илинден-
ска" бб Тетово. 

„АВТОПРОГ*>ЕС ТЕМИН" ДОО за производство и 
промет на мебел, опрема, алати и автоделови, увоз-
нзвоз Тетово, го менува својот назив во Друштво за 
производство и промет на мебел, опрема, алати и авто-
д е лов и „АВТОПРОГРЕС ТЕМНИ", Автопрогрес, из-
воз•у воз дооел - ул. „Илинденска" бб Тетово и се усо-
гласува со Законот за трговски друштва со изјава за 
основање донесен на 25.11.1998 година и именува ор-
гани на управуван>о. 
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Содружник на Друштвото с „АВТОПРОГРЕС" АД 
- ул. /»Илинденска*' бб Тетово. 

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24 , 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28,409, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.21, 29.22, 29,23, 
29.24 , 29.71, 29.72, 31.50, 33.10/1, 33.10/2, 34.10, 34.20, 
34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.40, 36.50, 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, 51.24, 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, 
51.4202, 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, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.50, 
52.63, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 80.22, 80.42., надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапувања во иадворешно-трговскиот промет на 
стоки и услуги, меѓународен транспорт и меѓународна 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови, малограничен промет и сл., реекспорт. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапуваа се брише Топишовски 
Радојко - директор, со неограничени овластуван>а, се 
запишува Трпески Златко - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1670/ 
99. (16206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1641/99, на регистарска влошка бр. 020131387-
З-Ш-ОШ, го заниша во трговскиот регистар усогласува-
њето на пре>тпријатието во Друштво за трговија на го-
лемо и мало угостителство, туризам и услуга „ДРАГА-
ЛИНА" Наташа и Душко доо увоз-извоз ул. „Гоце Дел-
чев" број 152 Тетово. 

Дејности: 15.81, 18.21, 18.22, 18,23, 18.10, 19.20, 
19.30, 20.10, 20.20, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25 , 29.71, 
29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 , 36.63 , 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, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.21, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 
74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапуван>е во прометот на стоки и 
услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги, 
малограничен промет со соседните земји. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Наташа Симоска -
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1641/ 
99. (16207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9339/98, на регистарска влошка бр. 020078237-
8-(}1-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Трговското друштво за трговија и услуги 
„БОШ КОМПАНИ" Благоја дооел експорт-импорт ул. 
„Браќа Миладиновци" бр. 404/15 Тетово. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.41, 52.42 , 52.13 , 52.42/1, 52.45 , 52.46, 
52.47 , 52.48, 50.20, 55.40, 55.51, 55.52 , 60.21, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.81, 74.12, 
74.84 , 92.33 , 92.34, 92.62 , 92.72, 93.04, 93.05. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Настовски Благоја - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9339/ 
98. (16208) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
287/99, на регистарска влошка бр. 1-18423, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластеното лице на 
Претпријатие за угостителство и туризам „БИСЕР" 
д.о.о. - Струга п«о. Хотел „Бисер" с. Калиште Струга. 

Му престанува овластува!ието за застапуваа на 
претпријатието на лицето Данило Бакрачевски-дирек-
тор и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е Качевски Виктор -
директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 287/99. 
(16432) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
133/99, на регистарска влошка бр. 001663, го запиша во 
судскиот регистар разрешувањето на управителот на 
Др> 1111 ВО за П р о с т и р а њ е , |1рОИ31>ОДСГБО, Ц>ГОВИЈЈ И 
услуги „ФОРМИ" Јорго дооел увоз-извоз ул. „Бонде 
Сурлевски" бр. 10/2 Битола. 

Лицето Богоевски Петар Панде се разрешува од 
управител, а останува единствен управител Шундовски 
Миха Јорго. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 133/99. 
(16433) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
315/99, на регистарска влошка бр. 1-17880, го запиша во 
судскиот регистар „БИТОЛА ПРОМЕТ - БИЗНИС" 
доо за трговија на големо и мало увоз-извоз со п.о. 
Битола. 

Бришење од судскиот регистар на „БИТОЛА ПРО-
МЕТ-БИЗНИС" доо за трговија на големо и мало увоз-
извоз со п«о. Битола поради припојување кон „БИ-
ТОЛА ПРОМЕТ-МАЛОПРОДАЖБА" доо за трговија 
на големо и мало увоз-извоз со п•о. Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 315/99. 
(16434) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
201/99, на регистарска влошка бр. 3-110, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето за застапување 
на Фонд за локални патишта на Општина Старавина. 

Промена на овластено лице за застапувала е Зоран 
Трајковски - вршител на должност в.д. директор без 
ограничувана во рамките на запишаните дејности. 

Му престануваат овластувањата за застапување на 
Тодор Гулевски и се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 201/99. 
(16435) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5718/98, на регистарска влошка бр. 020057797-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Друштво за производство, трговија и услуги 
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„БЕК" Беџет дооел увоз-извоз ул. „Алберт Станиќ" 
бр, 5 - Скопје. 

Основач е Беџет Алији ул. „Севастополска" бр. 22 
Скопје. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 
26.22, 26.25 , 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.62 , 26.63, 
26.70, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 19.10, 19.20, 19.30, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 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, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42 , 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62 , 52.71, 60.21, 60.22 , 60.23 , 60.24 , 65.12/3, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки. 

Друштвото се основа на неопределено време. 
Управител е Беџет Алији од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5718/ 

98. (16275) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7038/98, на регистарска влошка бр. 02009506?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за 
производство и трговија „ТУ-ГАЈС" Роберт и др. д.о.о. 
ул. „Гемиџиска" бр. 40-а - Скопје. 

Трговското друштво се усогласува со договор за ос-
новаше на претпријатие како трговско друштво во 
облик на д.о.о. склучен на ден 20.10.1998 година помеѓу 
Блажевски Роберт од Скопје и Блажевски Крсте од 
Гарфиелд САД. 

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.23, 18.24, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.2:>, Л.15, 51.16, 51.17, 51.1б, 
51.19, 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, 
51.63, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 , 52.25 , 52.26, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 
52.47 , 60.23, 60.24, 65.12/3 , 74.13, 74.40, 74.84, врши 
комплетен надворешно трговски промет со прехран-
бени и непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, застапуваа и посредуваа, реекспорт, консигна-
ција, меѓуграничен промет со Грција, Албанија, Буга-
рија и СРЈ. 

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 Блажевски Роберт од 
Скопје, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7038/ 
98. (16276) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9902/98, на регистарска влошка бр. 02013420?-
4-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на „КАРАОРМАН" Акционерско друш-
тво за трговија, угостителство и услуги извоз»у воз ц.о. 
ул. „Никола Вапцаров" бр. 13-а - Скопје. 

Дејности: 51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 51.57, 51.56, 
51.52 , 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 51.21, 51.23 , 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42 , 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45 , 51.47 , 51.51, 
50.10, 50.30, 50.30/1, 50.40/1, 52.11, 52,12, 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, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.72, 52.72/1, 52.72/ 
2, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
24.62, 28.73, 28.74, 31.20, 31.62, 37.10, 45.31, 45.32, 74.1, 
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74.11,74.12,74.13, 74.20/2, 74.20/3,74.40,74.Ѕ4, застапу-
вала во надворешно трговскиот промет, посредуван>е и 
застапување во прометот на стоки и услуги, извоз-увоз 
на стоки и услуги во малограничниот промет со сите 
земји: Р Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. Инвестици-
они работи во странство: склучување договори за дол-
горочна производствена кооперација, реекспорт, кон-
о т а ц и ј а , продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта; комисиони, туристички агенции, туристички би-
роа, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓу-
нар>одна шпедиција, јавни царински складови, компен-
зациони работи, лизинг. 

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

Лице за застапуваа во друштвото во внатрешен и 
надворешен промет е Вслјановски Крсте, дипл. ек., 
претседател на управен одбор и генерален директор. 

Износот на основната главнина е 17.384.835,00 ДМ 
во денарска противвредност 454.287.010,00 денари од 
кон 14.533.451,00 ден. во денарска противвредност, 
379.766.686,00 ден. акционерски капитал и се исплатени 
во целост, 2.423.676 ДМ во денарска противвредност 
63.335.258,00 ден. се отстапени на агенцијата за прива-
тизација и 427.708 ДМ во денарска противвредност 
11.176.822,00 ден. отстапени на фондот за ПИОМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9902/ 
98. (16277) 

ч 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 10248/98, на регистарска влошка бр. 
02014464?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за проектирање и 
производство на чслични конструкции и опрема и изве-
дување на инвестициони работи во странство „ФА-
КОМ 1111уК 1:111:ГИ11Г' увол Л>*>ој, „ФЛКОт АД , 
дооел, Бул. „Александар Македонски" бр. 5 - Скопје. 

Дејности: 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 
29.22 , 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 
29.53, 29.54, 29.55 , 29.56, 29.71, 29.72, 34.20, 34.30, 
35.11, 35.12, 35.43, 35.50, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.14, 51.15, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64 , 51.65 , 51.66, 52.44, 52.46, 55.30, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, 71.21, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.60, 73.10, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20 , 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5 , 74.30, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, изведување инвестициони ра-
боти во странство, надворешна трговија за прехран-
бени производи, надворешна трговија за непрехран-
бени производи, застапуваа странски фирми и фи-
зички лица, посредување во надворешно трговски про-
мет, комисиони работи, консигнациони работи, тури-
стички работи во странство, продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, привремен увоз, односно извоз на стока заради 
производство и пружање услуги, меѓународен тран-
спорт на стока и патници, сообраќајно агенциски ра-
боти, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и 
Албанија, изведување градежни работи од ниско ви-
соко градба во странство. 

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

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

Овластен застапник во внатрешниот и надвореш-
ниот промет е Владимир Михајлов управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10248/ 
98. (16278) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 332/99, на регистарска влошка бр. 0200126407-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за угостителство и трговија 
„Б.Е.М.В.М." Благој д.о.о.е.л. увоз-извоз Кавадарци, 
ул. „Киро Крстев" бр. 74. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 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, 
51.40, 51.51, 51.52, 51.5?, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.62, 
55.30/12, 55.30, 52.12, 52.11, 55.30/1, 60.24, 60.23, 60.21, 
63.30, 63.40, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75 , 28.72, 
74.83, 74.11, 70.31, 74.14, 74.13, 01.41/3, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.30, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/2, 
01.12/2, 01.13, 02.01, 02.02, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен транспорт на стока 
во друмскиот сообраќај, малограничен промет со Алба-
нија, Грција, Бугарија и СР Југославија, реекспорт. 

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

Мешков Благој е управител без ограничување како 
во внатрешниот така и во надворешниот трговски про-
мет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 332/ 
99. (15513) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 8613/98, на регистарска влошка бр. 
С200128997-3-09-000, го заниша во чдл ирскиот рс1 петар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет и 
услуги „ИНТ ПРОМЕТ" Иван и други д.о.о. експорт-
импорт Скопје, ул. „3-та Македонска бригада" бб, 
Управна зграда, Р. Кончар соба бр. 2. 

Се врши промена на седиштето од бул. „Јане Сан-
дански" бр. 34/2-6 на ул. „3-та Македонска бригада" бб 
Управна зграда Р. Кончар Скопје, соба 2. 

Дејности: 45.312, 45.32, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51,37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4 , 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
71.10, 71.21, 63.30, 51.11, 51.15, 63.40, 74.40, 74.12, 
72.30, 72.60, 74.20/2, 74.20/33, 74.84, 37.10, 37.20, 65.12/ 
3. 

Се прифаќа терминологијата од ЗТД па фирмата 
гласи: Друштво за промет и услуги „ИНТ ПРОМЕТ" 
Иван и други д.о.о. експорт-импорт Скопје. 

Во друштвото пристапува како основач Тонковиќ 
Иван од Скопје. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Се разрешува директор и застапник Тонковиќ На-

таша. 
За управител на друштвото, без ограничување се 

именува Тонковиќ Иван од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8613/ 

98. (15514) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 12347/98, на регистарска влошка бр. 
0200128827-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД и основањето трговско друш-

тво како ДООЕЛ на Друштвото за промет и услуги 
„ЗИМС" Зора Трајкова д.о.о.е.л. увоз-извоз Скопје, 
ул. „Михаил и Ефтихиј" бр. 31. 

Друштвото е основано со изјава за основана од 
15.12.1998 год., а основач с Зора Трајкова од Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.85, 17.40/1, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 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, 51.452/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.55, 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, 
52.20 , 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12 , 74.32, 74.83, 
74.84, 92.321/1, 92.51/1, 74.12, 74.13, 74.82, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапуваа, 
консигнација, комисиона продажба, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Трај кова Зора, управител 
без ограничува!ве. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12347/ 
98. (15515) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 11678/98, на регистарска влошка бр. 
0200112727-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство 
IIромЈ г, усЈ./гн и '^р*иам „СЕИЛ КОМПАНИ ' Сефер 
д.о.о.е.л. увоз-извоз с. Долно Свиларе, Кондово. 

Друштвото е усогласено со Изјава од 21.12.1998. Со-
дружник на друштвото е Исаки Сефер од с. Долно 
свиларе, Кондово. 

Дејности: 55.12, 55.11, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 
45.32 , 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 20.30, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 55.21/1, 55.52, 55.30/2, 55.30/1, 
63.30, 51.24, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34 , 51.23 , 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.54, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.55, 51.36, 51.35, 50.30/1, 
50.30/2, 50.10, 509.40/1, 51.66, 51.51, 51.51, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.57, 63.40, 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, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 50.30/1, 50.40/ 
1, 74.82, 74.83 , 74.84 , 70.31, 60.21, 60.23, 60.24 , 63.21, 
71.10,71.21,60.22, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување во надворешнотрговско рабо-
тена, комисиони, консигнациски работи, меѓународен 
транспорт со патници, агенциски работи, услуги во 
транспортот, туристички услуги, меѓународен тран-
спорт со разна стока, меѓународна шпедиција, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југо-
славија. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
го застапува Аметовска Неџмије, управител без огра-
ничување. 

Целосна одговорност. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11678/ 

98. (15516) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2545/99, на регистарска влошка бр. 
0200144557-8-03-000, го запиша во судскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, преработка, 
трговија и услуги „ПАН", Александар експорт-импорт 
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ДООЕЛ ул. „Булевар Гевгелија" комплекс бр. 2 Гевге-
лија. 

Основач: Петрушев Александар од Богданци. 
Дејности: 27,51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 27.21, 

28.75 , 28.22, 28.62, 28.71, 28.72, 28.75, 28.22 , 28.62, 
28.12. 28.21, 34.30, 35.41, 31.62, 33.20, 33,30, 31.20, 
28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13 , 33.10/1, 28.75, 29.24, 
35.50, 36.14, 36.63, 31.62, 33.20, 24.16, 24.17 , 25.21, 
25.20, 20.15/2, 20.40, 20.30, 2.21, 21.25, 21.22, 21.23, 
21.24, 17.60, 17.71, 17.54, 17.53, 17.40/2, 18.24, 15,81/1, 
15.82/1, 15,81/2, 15.31, 16,32, 15.33, 15.89, 15,87, 15,11, 
15.12, 15,13, 15,20, 15.41, 15.51, 15,52, 15,88, 15,89, 
15,86, 15.92, 15,93, 15,94, 15.91, 15,89/2, 37.10, 37.20, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.22/2, 60.22, 60.22, 
60.23 , 60.„4, 71.10, 71.21, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25 , 52.11, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 
52.43, 52.:5, 52.:6, 52.44/2, 52.48, 52,44/1, 52.44/4, 52,47, 
52.„6, 52.33, 52.48, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 
50.40/3, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.-.2/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.64 , 51.65 , 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25 , 51.25, 
51.22, 51,21, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 
51.70, 51,45 , 51.61, 51.62, 51.63 , 51.64, 51.52, 51.42/1, 
51.57, 55,30/1, 55.30/2, 63.30,,65.12/3, 63.12, 74.40, 74,13, 
74.84, 51.11, 51.12, 51/3, 51.14, 51/5, 51,16, 51,17, 51.18, 
51.19,70.31, 63.40,74.12,71.31, 71.32,71.33,71.4, 71.40, 
74.82,74.84,74.83, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, лизинг работи, превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, малограни-
чен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југосла-
вија, 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет е Петру-
шев Александар - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2545/ 
99. (16095) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 3364/99, на регистарска влошка бр. 020145057-
3-03-000, го запиша во судскиот регистар основање на 
друштво со ограничена одговорност Друштво за произ-
водство, трговија и услуги „ЕУРОПОРТА Д.С." Давид 
и друг ДОО увоз-извоз с. Богородица - Гевгелија. 

Друштвото се основа со договор за основање на 
ДОО во сопственост на странски физички лица бр. 02-1/ 
1 од 11.01.1999 год. 

Основач: Давид Констан Сик од Атина ул. Д. Павлу 
бр. 1 Евангелос Перлианис од Атина ул. Аристотелус 
бр.1 Р. Грција. 

Износ на основна главнина 30.000 ДЕМ во денарска 
противвредност, 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 
25.21,25.„4,28.11,28.*2,28.21, 28.40, 28.52, 28.61,28.62, 
28.63, 28.75, 29.45, 29.56, 31.62, 33,10, 33.20, 33,30, 
33.40, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.19, 51.43, 51.45, 
51.47 , 51.52, 51.53, 51.54, 51.55 , 51.64, 51.65 , 51,70, 
52.32, 52,33, 52.46, 60.24, 63.12, 63.21, 63,40, 74.84, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, консиг-
национи работи, комисиони работи, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со Р. Грција, 
СР Југославија, Бугарка и Албанија, 

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

Лица овластени за застапување е Давид-Констан 
Сик управител со неограничени овластувања. 

Евангелос Перлианис-. управител со неограничени 
овластувања за застапување во внатрешниот промет а 
со ограничени овластувања за застапување во надво-
решниот промет до 1,000 ДЕМ, според среден курс на 
НБМ на месечна основа и над тој износ во согласност со 
собирот на содружниците. 

Слободан Атанасов управител со ограничени овла-
стувања за застапуваа до 1.000 ДЕМ, според среден 
курс на НБМ а над тој износ во согласност со собирот 
на содружниците. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 3364/ 
99. (16096) 

~ Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2229/99, на регистарска влошка бр. 
020012727?-6-09-000, го запиша во судскиот регистар ос-
новањето на Трговеи-поединец „АРИ И ТОМ" Сендви-
чара ТП Аристотел Горги Исиров ул. „Првомајска" бр. 
1/1 Валандово. 

Дејности: 55.30/1, 55,30/2. 
Управителот Аристотел Исиров од Валандово на 

ул. Првомајска бр, 1/1. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2229/ 
99. (16097) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 11806/98, на регистарска влошка бр. 
0200112197-6-01-000, го запиша во судскиот регистар ос-
новање на Трговец-поединеп, „НЕВЕНАЕЈ1МИ" Трго-
вија на мало Кирова Панде Невенка ул. „Маршал Ти-
то" бр. 11-1/2 Валандово. 

Дејности: 52.62, 52.42, 52.43, 52.12. -
Управител Кирова Невенка од Валандово. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11806/ 
98. (16098) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10883/98, на регистарска влошка бр. 
0200113487-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување Друштво за производство и трговија 
„ВИМАС" Васе ДООЕЛ Скопје ул. „Никола Тесла" 
бр. 18-2/34. 

Единствен содружник е Васе Деспотовски од Скопје 
ул. „Никола Тесла" бр. 18-2/34. 

Во внатрешниот промет Друштвото ќе ги врши 
следните дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87,15.88,15.89,15.98, 15.98/1, 15,98/2, 20,10/1, 
20.20, 20.30, 20.40, 20:51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.22, 
22.11, 22.12, 22.13 , 22.15, 22.15, 22.22, 25.22, 25.24, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 50.10, 50.30, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19,ж 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24; 51.25, 51.41, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39,ж 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.654, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 5.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.21, 562.22, 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, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40 , 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.13 , 77.14, 
74.40, 74.84, основна дејност: 52.11, 52.12. 

Во надворешно трговскиот промет Друштвото ќе ги 
врши следните дејности: увоз и извоз на прехранбенди и 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
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во прометот на стоки и услуги, застапуваа на странски 
лида, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони 
складови. 

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

За обврските стор>ени во правниот промет Друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Управител на Друштвото е Васе Деспотовски - без 
ограничу ван>е. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10883/ 
98. (16305) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2609/99, на регистарска влошка бр. 
020014454?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување Друштво за промет и услуги „ПРИ-
МЕКО-КОМПАНИ" Зоран и Љупчо ДОО експорт-
импорт Скопје ул. „Гемиџиска" бр. 22. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.234, 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, 51.63, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.34, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4 , 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50 , 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.84, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување, консигнација, реекспорт, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пу^ го грос име и зп споја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со целокупниот свој имот. 

Се брише: Златко Митревски - директор без огра-
ничување. 

Се запишува: Љупчо Николовски - управител без 
ограничувал>е 

Љупчо Николовски - управител без ограничување 
во внатрешен промет 

Се брише: Златко Митревски - директор без огра-
ничување 

Се запишува: Љупчо Николовски - управител без 
ограничувал>е. 

Љупчо Николовски - управител без ограничување 
во надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2609/ 
99. (16306) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението 
Трег. бр. 7681/98, на регистарска влошка бр. 
0200132927-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување Акционерско друштво за услуги и заста-
пување во правниот промет „СИБА ИНТЕРНАНА 
ОНАЛ" Скопје ул. Скупи" бб. 

Усогласува^ на претпријатието согласно ЗТД. 
Назив: Акционерско друштво за услуги и застапу-

вање во правниот промет „СИБА ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ" ул. „Скупи" бб Скопје. 

Седиште: улица „Скупи" бб - Скопје. 
Основачи: Славко Младеновски од Скопје ул. „Бул. 

Црвена армија" број 8 и МБ 1104956450059 и Билјана 
Младеновска од Скопје ул. „Бул. Црвена Армија" број 
8 со МБ 0703961455015. 

Дејности: 05.01, 05.02, 10.10, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.62, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 5.82/2, 
15.81/2, 15.82/1, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.98, 5.98!/1, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87,, 15.88, 

15.98, 5.98/1,15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30,20.40, 
20.51, 255.21, 25.22, 25.23,? 25.24, 26.51, 26.52, 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, 51.13, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37,ж 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 , 51.563 , 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 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, 52.61, 52.50, 52.62 , 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 653.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/ 
3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 73.10/2, 
73.20/1, 73.20/2, 74.11; 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 
74.84 , 91.11,91.3 , 91.33. 

Дејности во надворешно трговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
застапување на странски фирми, консигнациона про-
дажба, малограничен промет со Бугарија, Албанија, 
Грција и СР Југославија, реекспорт, туристички услуги, 
меѓународни агенциски работи, застапување и посреду-
вал>е во прометот со стоки и услуги, организирање на 
меѓународни саеми. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет одговара со сите свои сред-
ства. Овластено лице за застапуваа во внатрешен и 
надворешен промет и лицето МЛАДЕНОВСКИ 
СЛАВКО - Директор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7681/ 
98. (16307) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11798/98, на регистарска влошка бр. 
0200128677-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД Друштво за промет на големо и 
мало „ЕЛТЕХ" Борче ДООЕЛ ,увоз-извоз Скопје ул: 
„Железничка" бр. 31. 

Назив: Друштво за промет на големо и мало „ЕЛ-
ТЕХ" Борче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

Седиште: ул. „Железничка" бр. 31 Скопје. 
Управител: Јаневски Борче, од Скопје. 
Содружник: Јаневски Борче од Скопје. 
Дејности: 52.11, 52.14, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 

52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 5.47, 52.26, 52.12, 52.72/ 
2, 52.74, 50.10,50.30/2,50,40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.39, 51.41, 51.42,ѕ1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.46, 51.70, 51.35, 51.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 45.21/1, 
45.31, 45.32,д 45.33, 45.34, 45.41, 45.42 45.43, 74.40, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 29.71, 29.72, 
20.10, 20.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 31.10, 31.20, 
31.40, 31.61, 31.62, 33.30, 74.84, 45.11, 45.12. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување во надворешно трговскиот промет, застапу-
вал>е на странски фирми со консигнација. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11798/ 
98. (16308) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8843/98, на регистарска влошка бр. 020094567-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
в а ^ со ЗТД на Друштво за трговија на големо и мало 
„ЕКО-ТЕКСТИЛ" Џемаил и Енес ДОО експорт-им-
порт Скопје ул. „Покриена чаршија" бр. 59. 

Зголемување на основната главнина на друштвото. 
Се врши промена на седиштето од ул. „Аилска" бр. 

2 на ул. „Покриена чаршија" бр. 59. 
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Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за трго-
вија на големо и мало „ЕКО-ТЕКСГИЈ1" Џемаил и 
Енес ДОО експорт-импорт Скокпје. 

Се врши угогласуваил на дејностите од ЕКД во 
НКД и тоа: 45.11, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50,30, 50.30/1, 
50.30/2, 50,30/3', 50.40, 50,40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 
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, 
1.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.51, 51.61,с 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 51.11, 51.13, 51.15, 63.40, 
74.20/2, 74.20/3, 74.12, 72.30, 72.60, 71.32, 19.30, 25.22, 
25.23, 21.21, 17.30, 17.22, 19.20/15, 74.84. 

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

Лице овластено за застапување: Џемаил Качапор -
управител без ограничувања. Во друштвото пристапува 
Енес Качапор од Скопје, ул. „Аилска" бр. 2. Целосна 
одговорност, неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8843/ 
98. (16283) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6075/98, на регистарска влошка бр. 020068577-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
в а ^ со ЗТД на Друштво за трговија производство и 
угостителство „РОМА КОМЕРЦ" Новица ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје ул. „Љубо Петровиќ" бр. 25. 

Д*ј,; Ј•:-V »>; Ц/т.; И>-Ј»О. 2О.0±, 2ОЛ»~, 
28,63 , 28.75 , 28.73, 28.74, 28.21, 30.02, 33.10/1, 29.71, 
28.72 , 25.22, 25.21, 25.24, 36.11, 36.12 , 36.13 , 36.14, 
36.15, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24 , 21.25, 17.40, 17.54/2, 18.23, 18.22, 18.21, 18.40/1, 
17.40/2, 1751, 18.24, 19,30, 19.20, 15.81, 15.85, 15.84, 
15.82/2, 15.86,15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 15.98/1, 60.21, 
60,23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.11, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 51.41, 52.42, 512.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50,40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
541.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 
50.30/1, 50,40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 
50.20,18.10, 25.10,15.11,153,15.4, 15.5,15.6, 15.7,15.8, 
15.9, 25.12, 15.23, 36.63, 93.02, 93.01, 74.70, / .81, 92.33, 
92.34 , 93.62 , 92.72,93.04 , 93.05 , 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредувала во прометот со стоки и 
услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целокупниот свој имот. 

За управител на Друштвото се именува: Андонова 
Снежана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6075/ 
98. (16284) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7025/98, на регистарска влошка бр. 020068507-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
ван>е со ЗТД на Друштво за производство услуги и 
трговија „ТЕМС" Миле ДООЕЛ увоЗ-извоз Скопје ул. 
„Мариовска" бр. 56. 

Дејности што ќе ги врши друштвото: 28.61, 28.62, 
28.63, 28.75, 31.61, 33.30, 29.71, 29.72, 31.20, 52.45, 
51.54, 28.21, 28.40, 28.52, 52.74, 52.72, 52.72/1,52.72/2, 

31.10, 31.40, 31.61, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23,25.24. 

Надворешна трговија со непрехранбени производи, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
Србија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува г>о свое име и за своја сметка. Друштвото во прав-
ниот промет со трети лица одговара со сите свои сред-
ства. 

За Управител на Друштвото се именува:. Милошев 
Јордан. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7025/ 
98. (16285) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12629/98, на регистарска влошка бр. 
020131217-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство, промет и 
услуги „ГОС* Софија и Симон ДОО Скопје, ул. „Атин-
ска" бр, 12. 

Содружници: Софија Гоџо и Симон Гоџо од Скопје. 
Управител: Софија Гоџо. 

. Основна главнина: 310.00(3,00 денари или 10.000 
ДЕМ. парични средства. 

Дејност: 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33. 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.44/1, 52.4402, 51.45, 521.46, 
51.47, 51.53, 51.5, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.47, 52.62, 52.72, 52,74, 55.30, 60.24, 
1.3.1^, оЈ.-ш, ј, ј/^.ЗО, /4.12, /4.^/1, 74.20/2, /4.20/ 
3, 74.30/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбенди производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, продажба од стоки во консигнациони складови, 
реекспорт, превоз на стоки во меѓународен друмски 
сообраќај. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 12629/ 
98. (16286) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11289/98, на регистарска влошка бр. 
020123097-8-09-000, го ,запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Авто школа „РЕЛИ" ц.о. 
Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. Б-7 локал 8. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 02.01, 02.01, 15.31, 15.32, 15.33, 15.91, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2,17.40/1, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 
22.14, 22.31, 22.32, 22.33, 29.71, 29.72, 33.10/2, 36.11, 
36.12 , 36.13, 36.15 , 36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
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, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.52, 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, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.40, 55.51, 
55.52 , 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 72.10, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 80.41, 80.42, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, реекспорт, консигнацнона продажба, малогра-
ничен промет со соседните земји, меѓународен превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз 
на патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпе-
диција: 
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Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Стојадин Петковиќ, управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 11289/ 
98. л (16259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 2295/99, на регистарска влошка бр. 02012615?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „ШЕИК" Шефкет д.о.о.е.л. експорт-импорт 
Скопје, ул. „Македонско косовска бригада".бр. 5/6. 

Основач е Шефкет Хајрадиновиќ од Скопје, ул. 
„Македонско косовска бригада" бр. 5/8. 

Дејности: 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 
15.52, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.53, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 24.66, 25.12, 25.13, 25.14, 26.12, 26.21, 26.25, 
26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62,-26.63, 26.64, 
26.65 , 26.66, 26.70, 26.82/1, 26.82/2, 26.71, 26.72 , 35.12, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 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, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51 *И, 5) 51.V7, (А, 5! 51/?, 51 И , 
51.65^ 51.66^ 51.70^ 52.12^ 52.21^ 52.22^ 52.23! 52.24^ 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.12/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 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, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.03, 93.04, 93.05. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
трговски промет и НТР е Шефкет Хајрадиновнќ, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2295/ 
99. (16260) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 4599/98, на регистарска влошка бр. 02006769?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги „ДЕНИ 
ПРОМ" Даниела Алеко>вска д.о.о.е.л. увоз-извоз, ул. 
„Сава Ковачевиќ" бр. 108 Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.43, 52.48, 52.47, 52.26, 50.50, 51.21, 51.31, 5134, 
51.39, 51.41, 51.42/2, 51.70, 74.84, 60.22, 60.24. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Даниела Алексовска, управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 4599/ 
98. (16261) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 10959/98, на регистарска влошка бр. 
02009316?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 

усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги „ФИШ" Јорданка и др. д.о.о. увоз-
извоз Скопје, бул. „Јане Сандански" бр. 112/2-15 
Скопје. 

Основачи содружници се Јорданка Ердељанова, 
Ленче Коггинс и Стевица Димовска од Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.12/1, 01.12/2 , 01.13, 02.01, 02.02, 
02.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
28.51, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43 , 45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 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, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.67, 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, 52.72/1, 52.74, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40, 65.12/3, 
65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50,. 72.60, 74.12, 74.81, 74.82 , 74.83 , 74.84, 
93.01,93.02,93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, реекспорт, консигнација, малограничен промет 
со соседните земји. 

Во правниот промет друштвото со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
гогппч го пп'^ сг*ли ^рс^сгпа го цгп^г*.гл о^гогори. ст 

Застапник на друштвото е Васка Томовска, управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 10959/ 
98. ѕ (16262) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10872/98, на регистарска влошка бр. 
02012236?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друш-
твото за промет, инженеринг, проектирање и монтажа 
„РО-КОМ" Цвете, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Мо-
мин Поток" бб, Скопје. 

Единствен содружник: Тодоровска Цвете од Скопје. 
Дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 

45.32 , 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
51.11, 51.12, 51.12, 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, 
52.63 , 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, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 60.21, 50.40/2, 55.11, 55.12, 55.30/ 
1, 55.30/2, 63.30, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 70.31, 74.82, 
74.83, 74.20/2, 74.20/3, 27.21, 28.22, 28.30, 71.28, 28.12, 
29.13 , 36.50, 36.61, 36.62, 36.40, 63.12, 01.11/1, 01.11/2, 
74.84, 01.11/3, 01.12/1, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, продажба на стоки од консигнациони 
складишта, изведба на инвестициони работи во стран-
ство, услуги во меѓународен промет со стоки и услуги, 
реекспорт, застапување на странски фирми, физички 
лица и правни лица, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и СР Југославија. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. / 

За управител на друштвото се именува лицето Тодо-
ровска Зорка, без ограничувана од Скопје. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува управителот, Тодоровска 
Зорка, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I -=• Скопје, Трег. бр. 10872/ 
98. (16272) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2223/99, на регистарска влошка бр. 02011158?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието во Друиггво за производство, 
трговија и услуги „ТЕСЛА" Христаќи, ДООЕЛ, увоз-
извоз, ул. „Демир Трајко" бр. 41, Скопје. 

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 25.21, 25.22, 
25.23, 25,24, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.74, 
28.75, 29.71, 29.72, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.40/4, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21 60.22, 60.23, 60.24 , 63.40, 65.12/3, 71.10, 51.21, 
51.38, 51.31,- 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.54, 
51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 
50.40/1, 51.47, 51.70, 51.45, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 
52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.26, 
52.33, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 74.12, 74.82, 74.84 , 74.83, 
70.31, 52.74, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 31.50, 31.62, 32.10, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање на странски лица во Македонија, работи за посре-

оа 11адиор«.1нт>1рго1;смк<1 нромс'1, увоз-извоз на 
стоки и услуги во малограничниот промет со соседните 
земји, реекспорт, консигнацнја, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, туристичко агенциски услуги, 
завршни и занаетчиски работи во градежништвото. 

Друштвото во правниот промет со трети лица^одго-
вара во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Христаќи Јаревски -
управител без ограничувал>е. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2223/ 
99. (16273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5627/98, на регистарска влошка бр. 02008625?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и 
мало, увоз-извоз „САТО ПРОМЕТ" Душан, ДООЕЛ, 
ул. „Дрезденска" бр. 15-3, лок. 2 - Скопје. 

Се врши усогласување со Законот за трговски друш-
тва и упис во трговскиот регистар. Новиот назив на 
Друштвото е: Друштво за трговија на големо и мало, 
увоз-извоз „САТО ПРОМЕТ". Основач е Сенковски 
Душан од Скопје, ул. „1550" бр. 84 б, со л.к. 1400627 и 
ЕМБР 1306945450016, со влог во вредност од ДЕМ 
10.900 во денарска противвредност 337.900. 

Дејности: 22.21, 51.11, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.55, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.47, 52.48, 74.82, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување во 
меѓународен промет со стоки и услуги, застапување 
странски фирми, комисиони работи и компензации. 

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

рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Се брише Станевски Душан, директор без ограни-
чување, а се запишува Сенковска Александра, управи-
тел без ограничување која ќе го претставува и заста-
пува друште<>то во правниот промет во земјата и стран-
ство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5627/ 
98. 4 (16274) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 3395/99, на регистарска влошка бр. 02014456?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Трговското друштво за производство, промет и 
услуги „ЅЕНИ" Арсим ДООЕЛ, увоз извоз ул. „Кли-
мент Охридски" 4 с. Стајковци Скопје. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20:30, 20,40, 
20.51, 20.52, 26.21, 26.22, 26,23, 26.24, 26,25 , 26,26, 
26,30, 26.40, 26.51, 26.52, 26,53, 26.61, 26,62, 26,63, 
26.64, 26.65, 26.66, 26,70, 26,81, 26,82, 45.21, 45,21/1, 
45,21/2, 45,22, 45,25, 45.31, 45,32, 45,33, 45,34,, 45,41, 
45,42, 45,43, 45,44, 45,45, 51.11,, 51.13, 51.15, 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, 51.51, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51,47, 51,51, 51.53, 
51,54, 51.55, 51.56, 51.57, 51,61, 51,62, 51,63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52,12, 52,22, 52.„3, 52,24, 
52,25 , 52,26, 52.27, 52.33, 52,41, 52.42, 52,43 , 52,44, 
52,44/1, 52,44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52,45, 52,46, 52.47, 
52,48, 52,50, 52,61, 52.62, 52,63 . 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
63.12 , 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување во надворешнотрговскиот промет, 
комисиона и консигнациона продажба, изведување на 

раби 1 и во странство, реекспорт, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

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

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

Арсим Рецепи - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3395/ 

99. (16256) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 2426/99, на регистарска влошка бр. 02013283?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „КРИСО" Горданка ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. „Славка Димкова" бр. 55 Скопје. 

Содружник: Горданка Димовска од Скопје. 
Дејности: 15Л1, 15.12, 15.31, 15.32, 15,33, 15.81/1, 

15,81/2, 15,82/2, 15,21, 15,39, 52.11, 52.12, 52,22, 52.24, 
52.44/4, 74.40, 74.84, 20.30, 45.42, 45.43, 45,45, 50.30, 
50,30/1, 50,30/2. надворешна трговија со прехранбени 
производи и непрехранбени производи, комисиона и 
консигнациона продажба, застапуван>е, посредништво 
и реекспорт, малограничен промет со соседните земји. 

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

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

Димовска Горданка, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2426/ 
99. ' (16257) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 180/99, на регистарска влошка бр. 02012635?-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Производно, услужно, трговско прет-
пријатие „МАГ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Исаија Мажов-
ски" бр. 25 Ѓорче Петров, Скопје. 
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Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.71, 28,75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 
31.61, 31.62а, 33.20, 33.30, 36.63, 40.20, 45,22, 45.1, 45,32, 
45,33, 45,34, 45.41, 45.42, 45,43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50,30/1, 50.40/1, 51.21, 51,24, 51.31, 51.34, 51,39, 51.41, 
51.42/1, 51,42/2, 51.53, 51.54, 51,55, 51,57, 51.70, 52.72, 
52.72/1, 52.74, 74.13, 74.14, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени пр>оизводи, услуги на застапување и посре-
дување. 

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

За обврските сторени во правниот пр>омет со трети 
лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапуваа е Ѓорѓи Мишков, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 180/ 
99. (16258) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9277/98, на регистарска влошка бр. 02011034?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање 
на Друштвото за производство, трговија и услуги, 
„ШОТА", Авдиљазиз и Абдул>рахнм, доо, увоз-извоз с. 
Отља општина Лилково. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.41, 15.51, 
15.61, 15.81/1, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.70, 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,' 52.45, 52.46, 52:47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/ 
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63.11, 63.12, 74.12, 74.84, 93.05; надворешна трговија со 
прехранбени пр>оизводи, надворешна трговија со непре-
хранбени пр>оизводи, застапување на странски лица во 
Македонија, компензациони работи, посредуваа во 
надворешно-трговскиот промет, малограничен промет 
со: СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, меѓунар>оден пре-
воз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, меѓуна-
родни сообраќајно-агенциски работи, привремен извоз 
и увоз на стоки, лизинг, агенциски услуги на транспор-
тот, услуги во меѓународниот превоз на стоки и пат-
ници. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет: Авдиљазиз Незири, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I -- Скопје, Трег. бр. 9277/ 
98. (16213) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12599/98, на регистарска влошка бр. 
02012596?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
друштвото со ограничена одговорност едно лице на 
Друштвото за производство, промет и услуги „ФОК-
СИ" Делчо дооел извоз-увоз Куманово, ул. „Сава Ко-
вачевиќ44 48-2/13. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 
14.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.89, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.14, 
22.15 , 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 33.10, 36.14, 36.40, 36.50, 36.61, 
36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.32, 45.41, 45.42 , 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 

51.19, 51.21, 51.23, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 
52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24,. 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32,71.40, 74.83,74.84, 92.33,92.34. надворешна трго-
вија: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспор>т. 

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

Делчо Младеновски, управител со неограничени 
овластувал>а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12599/ 
98. (16215) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12497/98, на регистарска влошка бр. 
02011292?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
друштво со ограничена одговорност едно лице на 
Друштвото за производство, промет и услуги „ГРАФО 
ПРОМ" Ацо дооел извоз-увоз Куманово, ул. „Гоце 
Делчев" к1 3/13. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 
14.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.89, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23 , 21.25 , 22.14, 
22.15, 2?2.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 33.10, 36.14, 36.40, 36.50, 36.61, 
36.62 , 36.63 , 37.10, 37.20, 45.32, 45.41, 45.42 , 45.43, 

50.1и, 5(Ј./0, г>о.зо//, зи.40/2, :>и.40/4, Ж.Ч), 
51.19, 51.21, 51.23, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 
52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21,, 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32,71.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34. надворешна трго-
вија: надворешна трговија со прехранбени пр>оизводи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт. 

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

Ацо Јовановски, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12497/ 
98. (16217) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег.бр.8707/98, на регистарска влошка бр. 02011949?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Друштвото за промет и услуги „БОБИ-9244 

Роберт дооел Скопје, с. Миладиновци. 
Дејности: 15.33, 15.86, 15.89, 37.10, 37.20, 50.10, 

50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23 , 51.24, 51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34 , 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 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, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.53, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.21. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет е Роберт Блажевски - управител без ограничувал>е. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 8707/ 
98. : (16313) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
556/99, на регистарска влошка бр. 030044577-1-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за превоз и услуги „ШЕИК" Томе Тасев и Драги 
Андонов, ЈТД, Г. Подлог. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 71.10, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, малограничен промет со Република Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
превоз и услуги настапува во свое име и за своја смет-
ка. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 
Томе Тасев, управител без ограничувања. 

Друштвото во надворешниот промет ќе го застапу-
ва Томе Тасев, управител без ограничувања. 

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

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 556/99. (16830) 

ЗАТОПЛУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Н.Рег. 

зг.бр. 193/99 од 31ЛМ999 година, во Регистарот на 
Здруженија на граѓани тт фондации го запиша с лед-
ното: 

Се усвојува предлогот на Асоцијација на жени пред-
ирнемачп на Македонија "АРНА", Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на Асоцијација на жени предприе-
мачл на Македонија "АРНА", со седиште на ул. "Прво-
мајска" бб, Скопје. 

Дејноста на Асоцијацијата е: промовирање на кон-
цептот на претприемаштвото помеѓу жените, особено 
жените од рурални средини како би стекнале храброст 
и самодоверба за што полесно да ги совладаат тради-
ционалните стеги и принципи на сопствената средина и 
во практичниот живот, а со тоа да ги решаваат сите 
проблеми за иокреативно вклучување во претприе-
маштвото, организирање едукативни семинари, триби-
ни. курсеви за потенцијалните и постојните претприе-
мачи, обука на обучувачи - едукатори од сверата на 
маркетингот, финансиското работење, менаџментот 
преку организирање на работилници и иовеќедневни 
семинари, давање информации со кои располага Асо-
цијацијата за меќусебно поврзување на жените прет-
приемачи во РМ и поврзување со жени од такви Асо-
цијации во други држави, создавање најразлични сти-
мулации за развој на претприемаштвото и што пого-
лемо вклучување на жената преку семинари и трибини 
и други форми на обука, смотри и изложби, изработка 
на проекти и деловни планови. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Асоција-
цијата на жени претприемачи на Македонија "АРНА" 
се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. , (17701) 

Основниот суд Скопје П - Скопје со решението Рег. 
зг.бр.143/99 од 07.05.1999 година во регистарот на гра-
ѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Сојузот на спорт и рекреација 
на инвалиди на Кисела Вода - Скопје со седиште на 
ул/*Иван Козаров**бб. 

Дејноста на Сојузот на спорт на рекреација на инва-
лиди во Кисела Вода е од спортски карактер - Спорт-
ско рекреагивна активност на инвалидите на подрачје-
т*о нз Општина Кисела Вода. 

Со денот на запишување на регистарот Сојузот на 
спорт и рекреација на инвалидите во Кисела Вода -
Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (18106) 

Се запишува основање на Тениски клуб "Кичево** 
од Кичево, во регистарот на Здружение на граѓани и 
фондации. 

Здружението ќе се занимава со организирана актив-
ност за унапредување на теиискиот клуб, собирање на 
граѓани кои појавуваат желба за тениски спорт, кон-
тинуирано стручно усовршување на своите членови, 
организирање на тениски на спортски средби и турни-
ри, да работи на популаризација на тенискиот спорт, 
да организира школа за тенис за сите возрасти и 
Друго. 

Седиштето на здружението е во домот на АРМ во 
Кичево. 

Здружението ќе дејствува на територија на Општи-
на Кичево. 

Здружението ќе го застапува и претставува Благоја 
Јолески. 

г * У*у^г-, згф.^п.Ч?'0') 
02.06.1999 година. * ) 

Од Основниот суд во Кичево. (18225) 

Се запишува основање на Здружение на граѓани 
Шотокан карата клуб "Сеневи - •Те** од Кичево во ре-
гистерот на Здружение на граѓани и фондации - Ки-
чево. 

Здружението се основа со цел за обезбедување на 
постојан развој и напредок на шотокан карате спор-
тот, развивање на меѓусебна соработка и спортски 
натпревари, перманентно дејствување за развој на 
способни, хумани и активни карате спортисти, органи-
зирање јавни спортски натпревари, грижа за ширење 
на шотокан карате спортот, да се работи на стручно 
издигање и усовршување на членството и друго4. 

Седиштето на Здружението е во Кичево на ул. 
**Инду стр иска** бб. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Кичево. 

Здружението ќе го преставува и застапува претсе-. 
дателот Спиро Китаноски. 

Од Основниот суд во Кичево Згф.бр.31/99 од 
25.05.1999 година. (18226) 

Основниот суд во Велес со решението Згф.бр.62/98 
го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации Кошаркарскиот клуб "Жито Вардар** од 
Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на општи-
на Велес, а седиштето на Здружението е на ул.**Моша 
Пијаде** бр.2 во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
12.01.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (18227) 
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Основниот суд во Велес со решението Згф.бр.25/99 
го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации Културно уметничко друштво "Стоби" -° 
Градско, со скратено име КУД "Стоби" - Градско. . 

Здружението ќе дејствува на територија на опш-
тина Градско, а седиштето на здружението е во Град-
ско. 

Здружението е со својство на правно лице од 
31.03.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (18228) 

Основниот суд во Белее со решението ЗГФ бр. 58/99 
го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации Друштвото за проучување и заштита на 
птици,те во Македонија Велес со скратено име 
ДПЗПМ - Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на општина 
Велес, а седиштето на здружението е на ул ."Благој 
Ѓорев" бр.34, УСО Гимназија "Кочо Рацин" во Велес 

Здружението е со својство на правно лице од 
12.05Л999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (18229) 

Основниот суд во Велес со решението Згф.бр.47/99 
го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации Здружението на Планинарската друштво 
"Клепа" од Велес со скратено име ПСД "Клепа" од 
Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на општина 
Велес, а седиштетото на Здружението е на ул."Славко 
Давчев" бр. 8 од Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
22.02.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (1823 0) 

Основниот суд во Велес со решение Згф.бр.49/99 го 
запиша во' регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондациите Еколошко - Макробиотичко друштво 
"ГЕА" - Друштво за заштита на животната средина и 
употреба на здрава исхрана - Велес со скратено име 
ЕКО - Макробиотичко друштво "ГЕА" - Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението на ул. 
"Велешка бригада" во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
16.04.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (18231) 

Основниот суд во Велес со решението ЗГФ бр.35/99 
го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации Здружението карате клуб "Бушидо" од Ве-
лес. р 

Здружението ќе дејствува на територија на општина 
Велес, а седиштето на здружението е на ул."Љубен 
Весов" бр. 49 во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
16.04.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (18232) 

Основниот суд во Велес со решението ЗГФ бр.21/99 
го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации Друштвото на историчарите од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на општи-
ните Велес, Чашка, Извор, Градско и Богомила, а се-
диштето на здружението е на ул."Димитар Влахов" бб, 
во хотел "Вила Зора" - Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
03.02.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (18233) 

Основниот суд во Велес со решението ЗГФ бр. 18/99 
го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации клубот на писатели "Кочо Рацин" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на општина 
Велес, а седиштето на здружението е во Центарот за 
детско творештво на ул."Алексо Демниевски"бр.11 во 
Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
19.03.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (18234) 

Основниот суд во Прилеп во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под реден број 106 за 1999 
година го запиша основањето на Карате клуб „ФО-
РУМ" од Прилеп. Основни цели и задачи на Карате 
клубот се поттикнување омасовување и развој на ка-
рате спортот, развивање и унапредувана на системот 
на натпревари и да се грижи за соработка со други 
клубови од Република Македонија и надвор од неа. 

Седиштето на карате клубот „Форум" е во Прилеп 
на ул. „Ленин" бр. 117. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
клубот е Милан Тоцев - претседател на клубот. 

, Од Основниот суд во Прилеп. (17400) 

Се запишува пререгистрирање на Еколошкото 
друштво Студенчица" од К Ј Г Т ° Р О , ГО РРГИСТЈ»ПОТ *•А 

здруженија на граѓани и фондации. 
Здружението се грижи за заштита на животната сре-

дина, како услов за опстанрк на природата и човеко-
виот род, и како услови за зачувување на нејзината 
рамнотежа, обезбедување на природното право на се-
кој човек на здрава животна средина, свесна, планска 
човекова дејност - постојана борба за постојана здрава 
животна средина, посредување во ширењето на сите 
еколошко-релевантни информации, залагање на раци-
онално користење на необновливите извори на суро-
вини, енергија и потрошни добра и др. 

Седиштето на Здружението е во Кичево ул. „Мар-
шал Тито" бр. 257. 

Здружението ќе делува на територијата на општина 
Кичево. 

Здружението ќе го застапува и претставува Ивица 
Николоски. 

Од Основниот суд во Кичево. (17401) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 6/99 Здружение на гра-
ѓани со име Работничко културно уметничко друштво 
„Бучим" - Радовиш кое е основано заради омасовување 
и развој на народниот, изворниот и фолклорен мелос на 
македонскиот народ. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш (17173) 

. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 107 за 1999 година се запишува основање 
на здруженија на граѓани со име карате клуб „Шампи-
он" од Прилеп. 

Основни цели и задачи на клубот се поттикнувана, 
омасовување и развој на карате спортот, развивање и 
унапредување на системот на натпревари и соработка 
со други клубови од Републиката и надвор од неа. 
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Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. „Орде 
Чопела" бр. 1. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
клубот е Олгица Башеска - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17157) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 105 за 1999 година се запишува упис на 
основање на Здруженија на граѓани со име Регионално 
здружение на социјалните работници на општините 
Прилеп, Крушево и Македонски Брод. 

Основни цели на Здружението се разгледување на 
прашања од областа на социјалната политика и социјал-
ната заштита, развивање и унапредувана на методите 
на социјалната работа, прашан>а од интерес на социјал-
ните работници, ширење на мрежата, на организации и 
служби од областа на социјалната заштита и социјал-
нава заштита, организира советуван>а, предавање, се-
минари, курсеви и други работи за унапредување и 
афирмирање на доброволната социјална работа. 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. „Сте-
ван Апостолоски" бб. 

Лице овластено за застапуван>е и претставување е 
Николоски Стеван - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17158) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 
ЗГ.бр. 39/99 од 10.V. 1999 година во Регистарот за здру-
женија на граѓани и фондациите го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондациите на Хуманитарната организација 
„Хомос" - Скопје, Република Македонија, со скратена 
ОЈЛаКа ЛЛ;Ј«.. Л».О. „Г*ОМОС" С:1и1ЈЈ«Ј сО ССДП̂ЈУ<Ј ЈК1 
Х.О. „Хомос" на ул. „Вашингтонска" бб Скопје, а со 
дејствуваа на подрачјето на Република Македонија и 
надвор од неа. 

Основните цели и задачи на Х.О. „Хомос" Скопје се 
состојат во залагање на развој на хуманитарната свест 
кај своето членство и сите останати луѓе, грижа за 
напуштени незгрижени деца, односно деца без роди-
тели младинци, хендикепирани лица, стари и изнемош-
тени, самохрани мајки преку организирано сместување 
или издржување на истите, помагање со лекови и други 
медицински помагала, помагање со храна, облека и 
слично и остварување на соработка со други организа-
ции, здруженија и асоцијации на културен план и хума-
нитарен план од Македонија и од светот. 

Хуманитарната организација „Хомос" од Скопје ќе 
ја претставува и застапува во правниот промет претсе-
дателот Емин Џелал од Скопје со денот на запишува-
њето во регистарот, Хуманитарната организација „Хо-
мос" од Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17148) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. згф. бр. 
116/99 од 20.05.1999 година, го запиша следното: 

1. Во регистарот на Здружение на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 116/99 се запишува Здружение на гра-
ѓани-друштво на екологисти - со скратено име „ДЕТ", 
со седиште во Тетово, на ул. „ЈНА". 

2. Работата и активноста на друштвото ќе се одне-
сува на: 

Заштита на животна средина, изградување на прави-
лен однос на човекот кон својата средина и природата, 
обезбедување на здрава природна средина и друго. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
друштвото на екологисти е подрачјето на општина Те-
тово. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице, и може да почне со работа од 20.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Тетово. (17397) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. Згф. бр. 132/99 од 27.05.1999 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондациите при Основниот 
суд во Тетово под Рег. Згф. бр. 132/99 се запишува 
еколошкото друштво „Боговинско езеро" од с. Бого-
виње. 

Работата и активностите на здружението се следење 
на еколошката состојба на општина Боговин>е, презе-
м а в на активности и покренувач на иницијативи за 
зачувувала и унапредувана на животната средина, пре-
земање мерки за зачувување на шумите и другите шум-
ски богатства и слично. 

Седиштето на здружението е во с. Боговин>е и 
истото ќе делува на подрачјето на општина Боговиве. 

Од Основниот суд во Тетово. (17402) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. Згф. бр. 65/99 од 27.05.1999 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондациите при Основниот 
суд во Тетово под Рег. Згф. бр. 65/99 се запишува Кул-
турното уметничко друштво „Фан Нолц" од с. Требош. 

Работата и активностите на здружението е органи-
зирање и развивана на културата и уметноста, репре-
зентирање на културно уметнички вредности во рам-
ките на општината и Републиката, стручно издигну-
ван>е и усовршување на членовите на друштвото и 
слично. 

Седиштето на здружението е во с. Требош и истото 
ќе делува во с. Требош. 

Од Основниот суд во Тетово. (17403) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во регисте-
рот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 
37/99 с за:;::: пег,! ЈТстачм*! улуг* Л=у^>тсч од Трлоно 

Работата и активностите на здружението се разви-
вана и унапредување на летачкиот спорт, спортското 
летање и омасовување на рекреативното летање со ул-
тра лесни летала, унапредувана и школувана на 
стручни кадри во областа на летањето со ултра лесни 
летала, организирање на разни натпревари од областа 
на летачкиот спорт и слично, утврдено во член 9 од 
Статутот од 4.01.1999 година. 

Седиштето на здружението е во Тетово ТЦ „Базар" 
бр. 16-а, а истото ќе делува на подрачјето на Тетово и 
Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (17404) 

Се затапува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации,со решение Рег. Згф. бр. 68/99 од 
19.05.1999 година Здружение на граѓани Едриличарски 
клуб „3-М" Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: развивање на 
едриличарскиот спорт, спортски и натпреварувачки 
дух, со посебна грижа за здравјето и спортското натпре-
варување на младите. 

Седиштето на здружението е во населба „Свети Сте-
фан" во Охрид, каде и дејствува. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот Младен Маркоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (17398) 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 14/99 од 
19.05.1999 год. Атлетски клуб „Охрид" од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: развој на атле-
тиката во Охрид, со организирање на атлетски натпре-
вари за сите категории натпреварувачи, како и органи-
зирање тренажен процес и подготовки на членовите на 
клубот. 

Седиштето на здружението е на спортско рекре-
ативниот центар „Билјанини извори" во Охрид, каде и е 
дејствува. , 



Стр. 192Ѕ - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 јун*е 1999 

Основниот суд но Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 38/ 
99 од 15.3.1999 година го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации следното здружение: 

Здружение на екологисти „Зрак" - Богданци, ул. 
„М. Тито" бб во Богданци. 

Иницијатори за усогласување на здружението се: 
1. Илија Тумбов од Богданци, 
2. Виолета Памарзлиева од Богданци, 
3. Миро Радевски од Богданци, 
4. Ристо Стамиов од Богданци, 
5. Санда Петрушева од Богданци. 
Основна дејност на здружението е следење на еко-

лошката состојба на потесното и поширокото подрачје 
на општина Богданци, преземање активности за ре-
довно следење на загаденоста на воздухот, почвата, 
водата со цел за санирање на негативните влијанија и 
ДР• 

Лице овластено да го застапува здружението е 
Анита Понова од Богданци. х 

Подрачјето на дејствување па ова здружение е тери-
торијата на општина Богданци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17394) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 33/ 
98 од 9.2.1999 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации здружението: Фудбалски 
кл>о „Вардарски" од Богданци, со седиште во Бо-
гданци. 

Иницијатори за усогласување на здружението се: 
Чу чанов Костадин од Богданци, 
Дачев Ѓорги од Богданци, 
Поцев Стојан од Богданци, 
Караколев Драги од Богданци, 
Карагтеев Кол>о од Богданци. 
О с р п п п Р«МНОРТ Друштвото с ОТ1СОРЛТ.:'!1 '! Р*Р-

вој на фудбалскиот спорт на сите категории на• лица. 
Лице овластено да го застапува клубот е Чучанов 

Костадин од Богданци. 
Од Основниот суд во Гевгелија. (17395) 

Основниот суд во Гевгелија^ со решение ЗГ. бр. 65/ 
99 од 5.4.1999 година го запиша во регистарот на здру-
женијата на граѓани и фондации, следното здружение: 
Еколошко здружение „Еко" од с. Стојаков<), со се-
диште во с. Стојаково. 

Иницијатори за основање на здружението се: 
1. Аврамчев Васил од Стојаково, 
2. Арнаудова Славица од Стојаково, 
3. Воданов Стојан од Стојаково, 
4. Поп-Илиева Жаклина од Стоја кове>, 
5. Стамко в Розета од Стојаково. 
Основна дејност на здружението е заштита на жи-

вотната средина, обезбедување на хигиена во населе-
ното место и пошироко, соработка со граѓаните и орга-
низациите од локално и меѓународно ниво и др. 

Лице овластено да го застапува здружението е Вода-
нов Стојан од с. Стојаково. 

Подрачјето на дејствување на ова здружение е тери-
торијата на с. Стојаково и пошироката околина. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17396) 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот Трпко Угриноски. 

Од Основниот суд во Охрид. (17399) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 26/ 
99 од 10.2.1999 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации, здружението под 
назив: Фудбалски клуб „Негорци" од с. Негорци, со 
седиште вое. Негорци. 

Иницијатори за основање на здружението се: 
1. Павле Митров од с. Негорци, » 
2. Ангел Узунов од с. Негорци, 
3. Илија Ников од с. Негорци, 
4. Димитар Марков од с. Негорци, 
5. Петар Ташков од с. Негорци. 
Основна дејност на друштвото е омасовување и раз-

вој на фудбалскиот клуб, особена на помладите катего-
рии на лица, организиран,с општински сојуз, реги-
онални и повисоки квалитетни лиги и меѓународни нат-
превари од официјален пријателски карактер. 

Лице овластено за застапување на здружението с 
Павле Митров од с. Негорци, претседател со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17391) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 24/ 
99 од 01.3.1999 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации следното здружение: 
Фудбалски клуб „Кожуф" од Гевгелија, ул. „Први мај" 
бб. 

Иницијатори за усогласување на здружението се: 
1. Икономов Димитар од Гевгелија, 
2. Муровски Ташко од Гевгелија, 
3. Трајков Алекса од Гевгелија, 
•I. Олумчи> Ѓ О Р Ѓ И ОД Г С М И . • Ш Ј И , 

5. Алексиев Борче од Гевгелија. 
Основна дејност на здружението с омасовување и 

развој на фудбалскиот спорт, особено со помладите 
категории: кадети, кадетки, младинци, сениори и сени-
орки, како и учество и организација на државни - меѓу-
народни натпревари и јакнење на другарството во клу-
бот. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Икономов Димитар од Гевгелија. 

Подрачјето на дејствување на ова здружение е тери-
торијата на општина Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17392) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 30/ 
99 од 9.2.1999 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации здружението: 

Културно-уметничко друштво „Васил Делев" од 
Гевгелија, ул. „М. Тито" бб. 

Иницијатори за усогласување на здружението се: 
1. Пакетов Благој од Гевгелија, 
2. Чакаров Илија од Гевгелија, 
3. Митров Ристо од Гевгелија, 
4. Јанчев Бошко од Гевгелија, 
5. Ѓоргиев Анаштир од Гевгелија. 
Основна дејност на друштвото е да го истражува, 

негува, збогатува и афирмира народното творештво на 
македонскиот народ, помагање на своите членови во 
изучување на народните песни, ора и слично, разви-
вање на театарска, сликарска и книжевна уметност, 
јакнење на соработката со други друштва од државата, 
учест во на разни стручни собири и други цели и задачи 
предвидени во чл. 6 од Статутот на Здружението. 

Лице овластено за застапување на друштвото е Па-
кетов Благој од Гевгелија, претседател со неограни-

чено овластување. 
Од Основниот суд во Гевгелија. (17393) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II 
РЕГ. ЗГ. 40/99 од 17.5.1999 година во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша след-
ното: Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Спортско рекреативно рибо-
ловот друштво „ОКТА" - Скопје, со седиште во АД -
„ОКТА" - Скопје, с. Миладиновци. 

Дејноста на Спортско рекреативно риболовно друш-
тво „ОКТА" - Скопје е: рекреирање на членовите, 
развивање и унапредување на спортскиот риболов, 
успешно спортување, заштита на водите и рибниот 
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([>о»д, порибување на водите, заштита и унапредување 
на човековата околина и нивната средина. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Спорт-
ското рекреативно риболовно друштво „ОКТА" -
Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - С к о п ј е . ( 1 7 2 3 0 ) 

Основниот суд во Гевгелија го запиша во регистарот 
на здруженијата на грабни и фондации следното здру-
жение: Општинско здружение на жени „Свилена Буба" 
- Богданци, ул. „М. Тито1' бб во Богданци. Скратено 
име на Здружението'е: ОЗЖ „Свилена Буба" - Бо-
гданци. 

Иницијатори за усогласувал>е се: Паункова Јованка, 
Иачаразлиева Виолета, Србова Јордана, Попова Љуба 
и Узунова Санда, сите од Богданци. 

Основна дејност на Здружението е да создава услови 
и организиран пристап на постојана интензивна опште-
ствена активност на жените, како и да следи, проучува 
и иницира прашан»а што бараат општествено разрешу-
вање, а понепосредно се поврзани со унапредувањето 
на општествеио-економската положба на жените. 

Лице овластено да го застапува здружението е Паун-
кова Јованка од Богданци. Подрачјето на дејствување 
на здружението е територијата на општина Богданци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17385) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 48/ 
99 од 7.05.1999 година го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации следното здружение: Ша-
ховски клуб „РЕМИ" - Гевгелија, ул. „Лена Ковачева" 

I «^С-ЈКјЧ. 
Иницијатори за усогласување се: Гелсбсшев Тодор 

од Гевгелија, Пајдакова Радмила од Гевгелија, Минчев 
Блажо од с. Миравци, Карамитров Ристо од с. Прдејци, 
Атанасова Софија од Гевгелија. 

Основна дејност на здружението е да прибира и ор-
ганизира членови од редот на пионери, младинци и 
други граѓани, развој на спортските и морални особини 
на граѓаните, развој на демократските односи и сора-
ботка со соодветни спортски и други организации, уче-
ство на натпревари во земјата и странство и друго. 

Лице овластено да го застапува здружението е Гелс-
бешсв Тодор од Гевгелија. 

Подрачјето на дејствување на ова здружение с тери-
торијата на општина Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17378) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 20/ 
98 од 7.5.1999 година, го запиша во регистарот на здру-
женијата на граѓани и фондации следното здружение: 
Доброволно противпожарно друштво - Марвинци, со 
седиште во с. Марвинци. 

Иницијатори за усогласување се: Танчев Илија, Тан-
чев Дејан, Попов Дејан, Ристов Крсте и Танчев Ѓорѓе, 
сите од Марвинци. 

Основна дејност на друштвото с да ја следи и анали-
зира положбата во противпожарното друштво и да пре-
зема мерки за унапредување на истото, да овозможи 
вклучување на граѓаните во работата на друштвото, да 
развива активности за заштита од пожари, да сорабо-
тува со локалните власти, претпријатија и средства за 
јавно информирање и друго. 

Лице овластено да го застапува друштвото е Танчев 
Илија од Марвинци. 

Подрачјето на дејствување на друштвото е терито-
ријата на с. Марвинци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17388) 

Основниот суд во Гевгелија го запиша во регистарот 
на здруженијата на граѓани и фондации следното здру-
жение: Културно-умстничко друштво „Јосиф Јосифов-
скн" од Гевгелија, ул. „Димитар Влахов" бб. 

Основни цели и задачи на друштвото се: да го истра-
жува, негува и афирмира народното творештво, да ор-
ганизира настапи во градот, општината и државата, да 
организира семинари, предавања и други стручни со-
бири, да соработува со други друштва и друго. 

Иницијатори за усогласување на друштвото се: 
Митко Мурџев од Гевгелија, Никола Варелов од Гевге-
лија,' Ѓорѓе Јованов од Негорци, Алекса Трајков од 
Гевгелија, Буров Здравко од Гевгелија. 

Лице овластено да го застапува друштвото е Никола 
Варелов од Гевгелија. 

Подрачјето на дејствување на друштвото е терито-
ријата на општина Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17389) 

Основниот суд во Гевгелија, во регистарот на здру-
женијата на граѓани и фондации го запиша Здружени-
ето: Сојуз на борците од Народноослободителната и 
антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 - Опш-
тински одбор - Гевгелија, со седиште во Гевгелија, ул. 
„М. Тито" бб. Скратен назив е ОО на СБМ, Гевгелија. 

Иницијатори за основање се: Ванчо Петров, Андон 
Чавдаровски, Олга Колева, Благој Јанкулов и Кирил 
Кајтазов од Гевгелија. 

Основна дејност на здружението е заштита на Ста-
тусот на борците, одбрана на основните придобивки од 
НОАВМ, боречко-инвалидска заштита, соработка со 
други организации и друго. 

Ванчо Петров од Гевгелија. 
Подрачјето на дејствување на здружението е терито-

ријата на општина Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија. (17390) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр 
66/99 од 05ЛМ999 година, го заниша следното: 

Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани, Клуб за боди билдинг и спортска ре-
креација "Олимпик", со својство на правно лице од 
14.11.1994 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

Се запишува Клуб за боди билдпнг и спортска ре-
креација "Олнмпик", со скратен назив "Олпмиик", со 
седиште во Куманово на ул. "Благоја Стефковски -
Гојчо" бр. 23, забранувано од претседателот Зоран 
Стефановски, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации при Основниот суд во Куманово, под 
Рег.бр. 109. 

Од Основниот во Куманово (17405) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г бр 
90/99 од 05.У.1999 година, го запиша следното• 

Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани. Здружение на сметководители, фп-
нанспстп и ревизори од Куманово, со седиште во Ку-
маново. ул. "Моша Пијаде" бр. 29, со скратен назив 
Здружение на СФР од Куманово, застапуваме од прет- , 
седателот, г-ѓа Зинка Пешевска, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации, при Основниот суд 

- во Куманово, под Рег.бр 110 
Здружението на сметководители, финанснстп и реви-

зори од Куманово, со седиште во Куманово, се здобива 
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со својство на правно лице со денот на занишување во 
Регистарот на 05.05.1999 година. 

Од Основниот во Куманово. (17406) 
-ч-

Основниот суд во Куманово, со решение 3 Г. бр. 
89/99 од 29.1У.1999 година, го запиша следното 

Се запишува Здружение на граѓани со дијабетес на 
Општина Куманово, со седиште во Куманово во Меди-
цински Центар, застапувано од претседателот г-дин 
Павле Бојковски, во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под 
Рег.бр. 107. 

Здружението на граѓани со дијабетес на Општина 
Куманово, се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во Регистарот на 29.04.1999 година. 

Од Основниот во Куманово. (17407) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
37/99 од 22.111.1999 година, го запиша следното. 

I Се утврдува дека програмата и статутот на здруже -
нието на граѓани, Радиоаматерски клуб "Никола Тес-
ла" - Куманово, со скратен назив РКНТ, со седиште во 
Куманово, со својство на правно лице од 05 09.1995 
година се во согласност со Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 

II. Се запишува Радиоаматерски клуб "Никола Тес-
ла" - Куманово, со скратен назив РКНТ, со седиште во 
Куманово, ул. "Тане. Георгиевски" бб (во објект на 
Народна техника Куманово) застаиувано од претседа-
телот г-дин Љубомир Ангеловски, во регистарот на 
?.дру;?\•пг;:: ' рлѓлил и при О.: •г :п,\ 1 с ,;; 
во Куманово под Рег. 94. 

Од Основниот во Куманово. (17408) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
11/98 од 09.1 V. 1999 година, го запиша следното: 

Се запишува Сојуз на здруженија на земјоделски 
производители, со скратен назив С.З.З.П. со седиште 
во Куманово на ул. "Доне Божинов" бр. 24, застапува-
но од претседателот г-дпн Александар Стојановски, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фодации при 
Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 100. 

Сојузот'на здруженијата на земјоделски производи-
тели, со седиште во Куманово се здобива со својство 
на правно лице со денот на запишување во Регистарот 
на 09.04.1999 година. 

Од Основниот во Куманово. (17409) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр 
35/99 од 05.У.1999 година, го запиша следното: 
I. Се менува седиштето на Здружение на граѓани и 

фондации "СОС - Телефон за жени и деца жртви на 
на-сплство", па наместо ул,- "Народна Револуција" 
бр. 12, седиштето во иднина ќе биде на ул. "Драгојло 
Диндпќ" бр. 5, во Куманово. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани "СОС - Телефон за жени и деца 
жртви на насилство", со скратен назив "СОС - Теле-
фон", со седиште во Куманово, со својство на правно 
лице од 06.10.1997 година се во согласност со законот 
за здруженија на граѓани п фондации. 

III. Се запишува "СОС - Телефон за жени и деца жрт-
ви од насилство", со седиште во Куманово, ул. "Драгој-
ло Диндиќ" бр. 5, со скратен назив "СОС - Телефон", 
застапувано од претседателот г-ѓа Младена Јаќимов-

ска во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 73 

Од Основниот но Куманово (17410) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г бр. 
84/99 од 18.V. 1999 година, го заниша следното: 

Се запишува Фондација, за развој на мали и средни 
претпријатија - Куманово, со седиште во Куманово, ул. 
"Доне Божинов" бб. застапувано и претставувано од 
претседател на Управен одбор г-дин Борис Протиќ во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово, под Рег бр. 112. 

Фондацијата за развој на мали и средни претприја-
тија - Куманово, со седиште во Куманово се здобива со 
својство на> правно лице со денот на запишување во 
Регистарот на 18.05.1999 година 

Од Основниот во Куманово. (17411) 

Основниот суд во Куманово, со решение 3 Г бр. 
87/99 од 15.IV. 1999 година, го заниша следното: 

Се запишува Еколошкото друштво "Натира", со се-
диште во с. Отља, општина Липково, застапувало од 
претседателот г-дин Бајрам Селејмани, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Куманово под Рег.бр. 102. 

Еколошкото друштво "Натира" со седиште во с От-
л>а се здобива со својство на правно лице со денот на 
запишување во Регистарот на 15.04.1999 година. * 

Од Основниот во Куманово. (17412) 

Ј 1 И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л*бр.541/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, промет и посредништво "Би-
сер Компани" д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул/То-
ме Арсовски" бр.46 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-165400. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул.**АВНОЈ** бр.68/4 и тел.454-808. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
^ена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17353) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.З87/99 од 01.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над- должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Бач-
Пром" ц.о. експорт-импорт од Скопје ул.**Бојмија** 
бр.6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-85728. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул.**Јане Сандански** бр.50/3-4 и тел.452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ**, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18047) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 522/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало, застапува-
ње и посредување "Химеск" експорт-импорт д.о.о. од 
Скопје ул."Московска" бр.9 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-25760. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18064) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.432/99 од 06.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Из-
давачко' новинска, трговска, ексклузивна агенција 
"Интеа-Ирес" извоз-увоз ц.о. од Скопје ул."Владимир 
Комаров" бр. 16/3/14 од Скопје, со жиро сметка 40100-
603-18470. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрев-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17354) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.384/99 од 02.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Рикели" експорт-импорт д.о.о. 
од Скопје бул."АВНОЈ" бр. 14-3/4 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-188547. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул "АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17351) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.537/99 од 13.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Калисто" 
ц.о. од Скопје бул."Јане Сандански" бр.7/1-4, Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Касниоски Т. 
Игне, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16671) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.369/99 од 30.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "С М-96" експорт-
импорт д.о.о. од Скопје ул."Роберт Кох" бр.3/1/5 од 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-389131. 

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорѓио-
ски, бул."Црвена Армија" бр.10/1-2 и тел.339-610. 

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 1>а Д1,а примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16351) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.303/99 од 23.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "Ве-
нид" ц.о. увоз-извоз од Скопје ул."Алексо Демниев-
ски" бр.76 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-367216. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18049) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.629/99 од 07.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Зизи-С.А." ц.о. увоз-извоз од 
Скопје ул."Волгоградска" бр.3/17 од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-57850. 
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За ликвидатор се определува лицето Игне Кадио-
ски, ул.*Торонто" бр.28.и тел.335-349. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17465) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.338/99 од 23.04 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
4*Скекп-Ком" д.о.о. увоз-пзвоз од Скопје ул."3" бр. 174 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369600. 
За ликвидатор се определува лицето Касниоски Иг-

не, ул.'Торонто" бр.28 и тел.335-349. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (17461) \ 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.642/99 од 07.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало "КМЅ" извоз-увоз д.о.о. од Скопје бул. 
"АВНОЈ" бр.64 од Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Карто-
ски! ул.*Тороито" бр.28 и тел.335-349. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17458) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението на поранешниот Окружен стопански суд 
во Скопје П Л.бр. 178/95 од 21.06.1995 година е отворе-
на постапка за ликвидација над должникот Приватно 

, претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и услужни дејности "Мак-Минас"' ПО Скопје, ул. 
"Пушкинова"бр.11 Б-3 3/7 - Скопје, со жиро сметка 
40100-601-139377. 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје оваа постап-
ка се води под нов број Л.бр. 181/96. 

За ликвидационен управник е определена Јасминка 
Мишева од Скопје, ул."Ѓорѓи Скрижевски" бр. 14, те-
лефон 177-860. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
на ликвидациониот должник да ги намират своите 
обврски према истиот без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот дол-
жник за ден 30.06.1999 година во 8,30 часот во барака 
бр.4, соба бр.4 пред овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (16400) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 158/98 од 19.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Услужно трговско претпријатие "Минимонт" ц.о. Ско-
пје, ул."Д.Тасковик* бр.36, со жиро сметка 40110-601-
316291. 

За ликвидатор се определува лицето Спасовска Го-
рица, ул."Душан Тасковиќ" бр.36 и тел.277^980. 

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

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

• - , Л1 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16768) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.7/98 од 11.05.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Аген-
ција за посредување, реклама и пропаганда "Омни-
прин Т" д.о.о. од Скопје ул."Дане Крапчев" бр. 15, со 
жиро сметка 40120-601-361623. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16158) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.440/99 од 29.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги ц.о. 
експорт-импорт "СА•КУ Комерц" од Куманово, ул. 
"Данко -Драганов" бр.6, со жиро сметка 40900-601-

. 5652. 
За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-

ски, ул."Трета М.У.Б." бр.67-ц/9 и тел.417-041 и 31-724. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16087) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.474/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "Виена" експорт-им-
порт д.о.о. Гевгелија, ул."Маршал Тито" бр. 126, со 
жиро сметка 41610-601-11235. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16193) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.349/99 од 06.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"Саниван" извоз-увоз н«о. Куманово, ул."Никшиќка' 
бр.4-2/15, со жиро сметка 40900-601-39016. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски, ул."Христо Чернопеев" бр.1-а и тел. 177-801. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16363) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.460/99 од 04.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, промет и 
услуги "МИП-Комерц" експорт увоз-извоз д.о.о. од 
Скопје, ул."Илија Ристовски" бр. 12, со жиро сметка 
40100-601-110515. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Трпев-
ски, ул."Христо Чернопеев" бр. 1-а и тел. 177-801. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. . (16366) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.305/99 од 09.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и увоз-извоз 
"Инфо-Инжииеринг" од Скопје, ул."Железничка" бр. 
12, со жиро сметка 40100-601-137047. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски, ул."Христо Чернопеев" бр.1-а и тел.217-133. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (163 70) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.561/99 од 12.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало "АС-Експорт" п«о. извоз-увоз - Скопје, ул."Ан-
гел Винички" бр. 6, со жиро сметка 40120-601-76940. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески, од Скопје, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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 
п р и ј а в а в о д в а п р и м е р о к а с и д о к а з и , а најдоцна в о рок. 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16377) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.543/99 од 12.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и 
текстилно производство "Сортекс" п.о. експорт-им-
порт - Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 8/22, со жиро 
сметка 40110-601-245856. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески, од Скопје, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16379) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.426/99 од 20.04.1999' година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Шу-
ко-Промет" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул."Маршал Тито" 
бр. 6/29, со жиро сметка 40120-601-294705. 
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За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќип-
ровски,од Скопје,бул/'АСНОМ''бр.8-3/36,тел.435-021. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16403) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.654/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "Нестор" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул."Елисие По-
повски" бр. 37, со жиро сметка 40100-601-183075. 

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорѓио-
ски од Скопје, ул."Црвена Армија" бр. 10/1-2, тел.339-
610. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
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дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16416) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.667/99 од 18.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен трговски 
промет на големо и мало "Билјана-Тања" д.о.о. Ско-
пје, ул."Модес Мусорски" бр.21, со жиро сметка 40110-
601-90709. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
. Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16419) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.700/99 од 18.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие на големо и мало "Б И М" ц.о. увоз-из-
воз - Скопје, ул."Боро Петрушев" бр.21, со жиро сме-
тка 40100-601-106066. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија 
од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16441) 

Основниот суд Скопје Ѓ-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.451/99 од 15.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "Печурка-Промет" д.о.о. експорт-им-
порт од Скопје, ул."Блажо Орландиќ" бр. 16 а, со жиро 
сметка 40100-601-323144. 

За ликвидатор се определува лицето Марјана Ди-
митровска, ул."Ј.Лукровски" бр. 10/44 и тел. 126-004. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16640) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на обо^ суд Ј1.ир.42б/9у од ју.и-тл^уу 1идпиа о 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "Мустафа 
комерц" од Скопје, ул."Че Ге Бара" бр.35, со жиро 
сметка 40100-601-268865. 

За ликвидатор се определува лицето Нестор Димов-
ски, ул."Франце Прешерн" бр. 4 и тел.343-726. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17130) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.445/99 од 12.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Југо-Ко-
мерц" д.о.о. експорт-импорт - Скопје, с.Кучевиигге, со 
жиро сметка 40100-601-156392. 

За ликвидатор се определува лицето Огненовски 
Љубе од Скопје ул."Братфорска" бр.2-7/23, тел.382-
281. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17134) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.696/99 од 21.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, промет и услуги "Шеко" 
експорт-импорт д.о.о. Скопје, с.Љубош бр. 13, со жиро 
сметка 40100-601-333415. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17147) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение'на овој суд Л.бр.493/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Бадар-. 
Промет" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Радишанска" 
бр.55, со жиро сметка 40100-601-57268. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17344) 

Основниот суд Скопје.!-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.474/98 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Модул-5" д.о.о. од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 
90/4-4, со жиро сметка 40100-601-135037. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Бел ич-
ковски, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754. 

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 најдо*цна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-4 

те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17345) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.689/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "Бел Камен" увоз-

извоз д.о.о. Скопје, ул."Антон Попов-9" бр.19, со жи-
ро сметка 40110-601-285357. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески, бул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје ! - Скопје. (17355) 

Основниот суд Скопј*е 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.663/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало "Национал-
КМ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул."АВНОЈ" 
бр.20/3-21, со жиро сметка 40100-601-96861. Ј 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (1 /356) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.750/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка, над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет на 
големо и мало "Цаци Комерц" експорт-импорт ц.о. 
Скопје, ул."Бутелска" бр. 10, со жиро сметка 40100-
601-170418. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17357) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.541/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие з^ услуги, промет и посредништво "Би-
сер Компани" д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул."То-
ме Арсовски" бр.46 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-165400. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17353) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.387/99 од 01.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Бач-
Пром" ц.о. експорт-импорт од Скопје ул."Бојмија" 
бр.6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-85728. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18047) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.522/99 од 20.04.1999 година е 
ОТКОПАНИ ШП•**»НДЛТШПТ!.'! ПОСП»ПКР Нртт пот> У•*ПИСОТ 
Претпријатие за промет на големо и мало, застапува-
ње и посредување "Химеск" експорт-импорт д.о.о. од 
Скопје ул."Московска" бр.9 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-25760. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18064) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.432/99 од 06.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Из-
давачко новинска, трговска, ексклузивна агенција 
"Интеа-Прес" извоз-увоз ц.о. од Скопје ул ."Владимир 
Комаров" бр. 16/3/14 од Скопје', со жиро сметка 40100-
603-18470. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрев-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17354) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.384'99 од 02.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Рикели" експорт-импорт д.о.о. 
од Скопје бул."АВНОЈ" бр. 14-3'4 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-188547. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул "АВНОЈ" бр.68;4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17351) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.537/99 од 13.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Казнето" 
ц.о. од Скопје бул."Јане Сандански" бр.7/1-4, Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Касниоски Т. 
Игне, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по обја-
вување! и на огласот во "Служоен весник на ГМ , со 
пријава во два примерок$ со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16671) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.369/99 од 30.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "С М-96" експорт-
импорт д.о.о. од Скопје ул."Роберт Кох" бр.3/1/5 од 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-389131. 
За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓоргоно-

ски, бул."Црвена Армија" бр. 10/1-2 и тел.339-610, 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16351) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.303/99 од 23.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "Ве-
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нид" н•о. увоз-извоз од Скопје ул."Алексо Демниев-
ски" бр.76 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-367216. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18049) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.629/99 од 07.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Зизи-С.А." ц.о. увоз-извоз од 
Скопје ул."Волгоградска" бр.3/17 од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-57850. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Кадио-
ски, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а 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. 

те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17465) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.338/99 од 23.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Скеки-Ком" д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул."3" бр. 174 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369600. 

За ликвидатор се определува лицето Касниоски Иг-
не, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17461) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.642/99 од 07.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало "КМЅ" извоз-увоз д.о.о. од Скопје бул. 
"АВНОЈ" бр.64 од Скопје. 
• За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-

ски, ул/Торонто" бр.28 и тел.335-349. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17458) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.344/99 од 23.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"Натурал Хербс АНД Флорес" д.о.о. од Скопје, ул. 
"Партизански одреди" бр.21а од Скопје, со жиро сме-
тка 40100-601-221273. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17350) 

Основниот суд Скопје 1-Сконје, објавува дека со ре-
• шение на ОВОЈ суд Ј1.0р.4<УУ од 1 3 . 1 / - + . г о д и н а с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Конте" ц.о. експорт-импорт од Скопје, бул. "Илин-
ден" бр.74 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-151237. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. . (17352) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.446/99 од 22.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 'Тхе-
новел" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул."Р.Чаја-
вец" бр.14/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
143761. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул." Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18048) 
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Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.455/99 од 29.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и услуги "Си-
дора" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул.с.Љубанци, со 
жиро сметка 40100-601-193596. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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 
одЈЗ месеци од денот на последната објава. . 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18062) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.753/99 од 31.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство и услуги "Де-
ликатес 96" ц.о. од Скопје, ул."Места" бр.50 од Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601 -112941. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Или-
ја, ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17601) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.621/99 од 10.05.1999 година е 
отворена ликвидациона, постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "Грос Про-
мет" ц.о. експорт-импорт од Скопје, нас. Железара, 
бр.Б-11-1 влез 1, локал бр.4 од Скопје, со жиро сметка 
40110-601-26859. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров, бул."Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел. 452-084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17630) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.502/99 од 10.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие "Прима Роза 
Кооп" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Димо 
Хаџи Димов" бр.23 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-242716. 

За ликвидатор се определувја лицето Ефтим Пет-
ров, бул."Јане Сандански" бр,50/3-4 и тел.452-084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17632) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.434/99 од 27.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Мо-
леро фарб$рска задруга "Пролет" ц.о. Скопје, ул ."Ѓу-
ро Ѓоновиќ" бр.З2 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-19116, 

За ликвидатор се определува лицето Раде Стефанов-
ски^ ул."Пелистерска" бр.1-П/7 и тел.376-272. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дици а О ̂ ј !Пп1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17636) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.657/99 од 27.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за поправки и одржување на електро-
технички машини и други електротехнички апарати и 
уреди "КО-ИГ" ц.о. од Скопје, ул."Корушка" бр.26 од 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-103961. 

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорѓ-
иовски, од Скопје, буц."Црвениа Армија" бр. 10/1-2 и 
тел.339-610. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ' (17816) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.381/99 од 31.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет "Скоимпекс-ЛМ" д.о.о. екс-
порт-импорт од Скопје, ул."Гоце Делчев" бб со жиро 
сметка 40100-601-193487. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски То-
дорче, ул."Лисец" бр.23 и тел.439-654. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17883) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 159/98 од 22.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија транспорт, туризам, и увоз-
извоз "Демос - Комерц" д.о.о. од Скопје, ул."Востани-
чка" бр. 148 со жиро сметка 40100-601-117906. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче, ул ."Лисец" бр.23 и тел.439-654. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17884 ) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско з^мјшшс-шша, поброени 

на КП бр.2386/9, култура нива, класа 5, место викано 
"Гранчица", КО Д.Соње, сопственост на Јовановски 
Благоје од Скопје со стан во н.Маџари, ул."Благоја 
Стефков" бр.4/2, за цена од 130.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. 
"Костурска" бр.18-5/1 - Скопје. (16675) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Ваташа, 
Кавадарци, КП-2806, план -011, скица 036, место вика-
но "Катуниште", кат. култура-шума кат.класа-4, повр-
шина 3772 м2. Наведениот имот е запишан во имотен 
лист број 2228 од кој сопственикот Димитар Кујунџиев 
поседува 25/60, од кои-продава 17/120 (седумнаесет 
стодваестини) идеален дел по цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со зекдиштето што се продава), доколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул."Бла-
жо Алексов" бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(17368) 
Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 

1 (вон), КП-4555, план -009, скица 009, место викано 
"Голи газ", кат. култура-лозје кат.класа 4, површина 

1686 м2. Наведениот имот е во сопственост на Панчо 
Митков од Кавадарци видно од имотен лист број 2179 
а цената на продажба изнесува од 34.400,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава), доколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул."Бла-
жо Алексов" бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(17369) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сирково, 
Кавадарци, КП 2183, план 64, скица 506, место викано 
"Под село", кат. култура-нива кат.класа 3, површина 
735м2. Наведениот имот е во сопственост на Миле 
Нациќ видно од поседовен лист број 745, по цена од 
28.550,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава) доколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул."Бла-
жо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник 
на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(16418) 
<~ ' • , Т/•Л» ТГ , _ V.-.' _.чЛ.јјч_•̂ -*̂ •»° 11д Ј 1 V ' А V V ̂  АЧс*о«ЧДарЦп 

1 (вон), КП-8331, план 015, скица 015, место викано 
"Умата", кат.култура-лозје, кат.класа 3, површина 
4180 м2. Наведениот имот е во сопственост на Златко 
Ѓорчев од Кавадарци видено од имотен лист број 3547, 
а цената по која што се продава имотот изнесува 
155.500,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава), доколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул."Бла-
жо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник 
на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство. 

. (17172) 

Се разменува недвижен имот кој претставува: К•П. 
бр.877, нива на м.в.цНишинце" трета класа, во повр-
шина од 6266 м2, К.П.бр.1594/1, лозје на м.в/Тробиш-
те", 6 и 4 класа во вкупна површина од 3318 м2; К•П. 
бр.2291 нива на м.в."Суви Брест" 4 класа во површина 
од 3237 м2, по П.Л. бр.322 на КО Пирок, сопственост 
на Амити Хасип од с.Пирок-Тетово, СО К•П. 1700 што 
претставува нива двор и објект на м.в."Гробишта" во 
вкупна површина од 3871 м2, К.П.1701 нива на м.в. 
"Гробишта" 3 и 4 класа во вкупна површина од 3117 
м2, К•П. бр. 1714 ливада на м.в."Гробишта", 4 класа во 
површина од 2292, по П.Ј1. бр. 1439 на КО Пирок, соп-
ственост на Хамити Насуф, Хамити Рамадан, Хамити 
Ќенан и Хамити Зеќије сите од с.Пирок - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
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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 нотар Ариф Ибраими, ул.**ЈНА" бр.41/А во Тетово. 

(17375> 

Се продава земјиште - овошна градина сопственост 
на Ѓорѓиевски Јашко Дане од с.Конопница, Крива Па-
ланка, со дел на посед 1/1, Имотот е построен во имо-
тен лист бр. 1580 за К 6 Конопница, Крива Паланка и 
тоа КГ1.7681, пл.24, ск.23, м.в. Чифлик, овошна гради-
на, класа 3, големина 596 м2, вкупно 596 м2, се продава 
по цена од 119.200,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 
до нотарот - Хакија Чоловиќ, ул."Маршал Тито" број 
75/1-7, Крива .Паланка. (17379) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Курија, парцела број 278^2 во место викано 
"Пад село" - нива со површина од 10120 м2, во Катас-
тарска општина Курија, сопственост на Вешков Лазо 
од Кавадарци, ул."Л.Мицев" бр.1 по цена од 112.230,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосои«л па-
ничите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотар Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. (17381) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Прждево. Парцела број 1248 во место викано 
"Варите", нива со површина од 2219 м2, во Катастар-
ска општина Прждево. 

Сопственост на Лазова Лилјана од Неготино, ул. 
"Маршал Тито" бр.79, цена на продажба 20.130,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотар, Бинов Гело, ул."Маршал Тито" број 
138, Неготино. (16420) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Прждево. Парцела број 1247 во место викано 
"Варите" нива со површина од 2379 м2, во Катастарска 
општина Прждево. Сопственост на Димов Лазар од 
Неготино, ул."Енгелсова" бб, цена на продажба 
21.580,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците чие земјиште се граничи со земјиштето што се 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доста-
вуваат до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 
138, Неготино. (16421) 

Се продава недвижен имот кој се наоѓа на КП бр.243 
пл./ск 4/11 на место викано "Лак", ливада, кл.2, во по-
вршина од 1057 м2,кп.бр. 1284, пл./ск7/12, на мв."Село", 
ливада, пасиште во површина од 768 м2, КП. бр. 1368, 
пл./ск.7/11, на мв."Аре Алјес", пасиште, кл. 3, во повр-
шина 794 м2, евидентиран во поседовен лист бр.250 за 
КО-Грешница, сопственост на Несмедин, Шемшедин 
Алиу и Селим Сел>ими од Кичево, за купопродажна 
цена од 15.000 ДМ. 

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

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање 
на депозитот во висина на износот на продажната це-
на даја достават до нотарот Лила Коруноска, ул."Сан-
де Штерјоски' бр. 13, Кичево. 

~Се "продава земјоделец и тоа:!)" нива на 
м.в. "Летиште", класа 4, површина 1876 м \ КП 59, 
план 3, скица Ш, к о кара'1 манови, 1) 1 И•н•»а Би М.̂ . ' *Ми-
улти", класа 3, површина 4111 м\КП 386, план, скица 
13, КО Каратманово. Нивата под реден број 1 се про-' 
дава по цена од 64.000,00 денари, а нивата под реден 
број 2 се продава по цена од 160.000,оо денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
наведените земјоделски земјишта од овој оглас 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 доставу-
ваат до нотар Љубомир Доневски, ул."Пионерска" бр. 
15, Свети Николе. , (16719) 

Се продава земјоделско земјиште на КП.бр.778/3 на 
м.в. "Курски ормани", нива 2 класа во површина од 
2650 м2, на КО Шемшово, за цена од 370.000,00 денари 
сопственост на Емурли Афет од с. Шемшово - Тетово. 

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

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

(17162) 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска кул-
тура нива, во место викано "Минчеец" на КП бр.4473 
во вкупна површина од 3153 м2, класа 4 за КО Прилеп 
2, заведени во поседовен лист бр.28, сопственост на 
Радеска Лепосава со стан на ул."Ристе Ристески" бр.40 
во Прилеп, по цена од 42.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул."Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. - (17163) 

Се продава земјодеско земјиште-нива построена на 
КП број 1565, план 2, место викано "Балиндолски пат, 
класа 1, со површина од 1200 м2, во КО Гостивар, соп-
ственост на Рамадани Абдураим од Гостивар, за цена 
од 124.500,00 денари и тоа 38/120 идеален дел од КП 
бр.1565-2 за К.О. Гостивар. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Весна Василеска, ул."Б.Гиноски" бб, Гости-
вар. У Ѓ17594) 

Се продава земјоделско земјиште 1/8 (една идеална' 
осмина) од 2/4 (две идеални четвртини) од недвижниот 
имот нива на К•П. 87 дел на место викано "Село" во 
површина од 1293 мкв заведен во поседовен лист бр. 

Благојче од Ресен, по цена од 50.000,00 (педесет-
ин адиденари). 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава по наведените к.п. 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 Мексуд Максуд, ул."Ленинова' бр. 67, 
Ресен. 

Се продава недвижен имот означен како К•П. 
бр.3913/2, на место викано „Челебица", нива, со повр-
шина од 1625 м2, за КО Мешеишта, за цена од 10.000,00 
денари, сопственост на Стојан Секулоски од село Ме-
шеиште, Охрид. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствени-
ците и соседите чии земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ'4, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Про-
светители" бр.5, Охрид. (16424) 

Се продава недвижен имот означен како К.П. 
бр.5283, на место викано „Редеш", лозје, со површина 
од 2484 м2, за КО Мешешцта, за цена од 10.000,00 
денари, сопственост на Стојан Секулоски од село Ме-
шеишта, Охрид. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 

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

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Про-
светители" бр.5, Охрид. (16423) 

Се пр*одава дел од недвижен имот означен како К•П. 
бр. 1866/7, на место викано „Село", овошна градина, во 
површина од 476 м2, за КО Мешеишта, за цена од 
270.000,00 денари, сопственост на Благуна Панкувеит 
од Охрид ул. „Момчило Јорданоски" бр. 77. 

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

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Про-
светители" бр. 5, Охрид. (16704) 

Се продава земјоделско земјиште - нива заведена во 
имотен лист број 2926, за КО Варош, класа 2, повр-
шина од 3043 м , број на парцела 3623, место викано „Д. 
Шилево", сопственост на Ангелески Благоја, а купо-
продажната цена изнесува 65.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците како и сопствени-
ците чии земјиште граничи со земјиштето што се про-
дава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ 4, писмено да се 
изјаснат за прифаќана на понудата, во спротивно го 
ГјгО«•»А па јјдл>иѓса«>О. 

Изјавите за прифаќан>о на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. „Андон Славејко" број 8, 
Прилеп. (16715) 

Се продава земјоделско земјиште К•П. бр. 746, на 
место викано „Ливаѓе", нива 3 класа, со површина од 
2283 м2, и на исто место под К•П. бр. 747 со површина 
681 м2 или вкупна површина од 2964 м2, во КО Џе-
пните, опишано по П.Л. бр. 20, за цена од 212.000,00 
денари, сопственост на Тодоровски Борис од Скопје ул. 
„А. Винички" бр. 1, и Тодоровски Илија од Скопје-
-преку полномошник Тодоровски Борис. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ" бб, Дебар. 

(16723) 

Се продава 1/4 од земјоделско земјиште К•П. бр. 11, 
на место викано „Илевци" култура ов. градина, 5 
класа, со површина од 2311 кг, и на исто место под К•П. 
бр. 12, култура пасиште 5 класа, со површина 1753 м2 

или вкупна површина од 4064 м2, во КО Мал Папрад-
ник, опишано по П.Л. бр. 297, за цена од 456.000,00 
денари, сопственост на Мустафоски Дурмиш Садо од с. 
Бајрамовци, Дебар, преку полномошник Ризвановски 
Асан Нузи од с. Бајрамовци, Дебар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен верник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ" бб, Дебар. 

17159) 

Се продава земјоделско земјиште лозје, трета класа, 
сопственост на Спироски Ристо во мв „Долна Црк^а", 
во површина од 396 м2, на К•П. бр. 732, за КО Волино. 

Се повикуваат сите соседи чии 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 прифаќана на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
"до нотарот Момана Иваноска, од Охрид, ул. „Македон-
ски Просветители" - 8 (мезанин). (17380) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП број 11/69, место викано „Долни ливади", класа 5 
класа-ливада, со површина од 350 м2, во КО Дебреше, 
сопственост на Гиноски Игнов Ецо, за цена од 15.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотар Весна Василеска, ул. „Браќа Гиноски" бр. бб 
во Гостивар. (17171) 

Се продава земјоделско земјиште на КП.бр. 7965/1 
на м.в. „Клуково", нива 4 класа во површина од 1862м2 

на КО Тетово, за цена од 74.480,00 денари, сопственост 
на Јусуфи Акик од с. М.Речица - Тетово. 

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

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

(17377) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП број 8 5 9 / 1 , план 6 , скица 1 5 , место викано „Наово", 
класа 4 со површина од 1 5 7 8 М 2 и нива посторена на КП 
број 861, план 6, скица 14, место викано „Наово", класа 
4, со површина од 1200 м2, во КО Идризово, сопстве-
ност на Ќоќаревски Стојан од Скопје, ул. „Рокомија" 

. бр. 3 5 , за цена од 7 7 7 . 8 4 0 , 0 0 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" 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 Ќосев Михаил, ул. „Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. ( 1 7 3 4 8 ) 

Се продава 9/16 идеален дел од земјоделско зем-
јиште-нива построена на КП број 1 2 6 6 / 1 , план 5 , скица 

' 8, место викано „Жегровец", класа 4, со вкупна повр-
шина од 1000 м2, во КО Радишани, сопственост на Ди-
митровска Радмила од Скопје, ул. „Бутелска" бр. 2/15, 
за купопродажна цена од 2 4 0 , 0 0 денари за метар квадра-
тен. 

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

Изјавите за прифаќаа на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. „Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (16462) 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП бр. 1307, ПЛ бр. 14/65 МВ „Бром" нива кл. 2, во 
површина од 1490 м2, заведена во ГО!.бр. 76 за КО 
Зајас, сопственост на Абдиу Скендер, со продажна цена 
од 37.2500,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Иса Ајдини, ул. „Гоце Делчев" бб, Кичево. 

(16422) 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП.бр. 194/95 ПЛ.бр. 5/19 мв „Село" нива кл. 5, во 
површина од 439 м2, заведена во ПЛ.бр. 292 за КО Осој, 
сопственост на Николоски Ванчо и КП.брп.194/6 со 
пл.ск. 7/19 „Село" пат со П=239 м2, сопственост на 1/4 
на Николоски Ванчо, со продажна цена од 170.000,00 
д°нар!'. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" 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 Иса Ајдини, ул. „Гоце Делчев" бб, Кичево. 

(16725) 

Се врши продажба на нива од 7 класа, со површина 
од 500 м2, што се наоѓа на КП 844/3, план 4, скица 11, на 
м.в. „Долно Поле", КО Морани, сопственост на Ми-
лица Ѓоргиевска од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот, доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќа!ве на понудата. Доколку не се јават 
во предвидениот рок, истигге го губат правото на првен-
ствено купува!ве на предметната недвижност. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сариевска во Скопје, ул. „Иван 
Козаров" бр. 24 лок. 23 (ДТЦ „Стара рампа"). (16565) 

Се врши продажба на земјиште и тоа: шума од 4-та 
класа, со површина од 16.007м2, што се наоѓа на КП 
313, план 5, скица 10, и неплодно земјиште со површина 
од 5.401м2, што се наоѓа на КП 314/1, план 5, скица 10, 
двете на м.в. „Гоштева леска", на КО Патишка Река, 
сопственост на Етем Ејуповски од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот, доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават 
во предвидениот рок, истите го губат правото на првен-
ствено купувана на предметната недвижност. 
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Изјавите за. прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџовска во Скопје, ул. „Иван 
Козаров" бр. 24 лок. 23 (ДТЦ „Стара рампа"). (16678) 

Се продава земјоделско земјиште-нива 4/14 (четири 
четиринаесетинки) од КП бр. 307/3 на МВ „Гладница", 
нива 4 класа целата во површина од 4351м2, план Уп.бр. 
1101-2034/1 од 27.07.1998 г., опишана по ПЛ бр. 690*на 
КО Боговин>е, сопственост на Имери Рамиза Ејуп и 
Имери Рамиза Рахим од с. Боговиње, за вкупна цена од 
300.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска" број 76, 
Тетово. ~ (17370) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 1808 
на МВ „Коларица", нива 4 класа во површина од 
3590м2, план Уп.бр. 1105-1424/1 од 18.05.1999 г., опи-
шана по ПЛ бр. 129 на КО Слатино, сопственост на 
Сулејмани Шаќира Мехмед од с. Слатино, за вкупна 
цена од 718.000,00 денари. 

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

ИјјоГ.итс 'Ја ири•ГЈ•аЈ.ч̂ .Ј- Побуди!с со 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска" број 76, 
Тетово. (17371) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 710 
на МВ „Село", пасиште 5 класа во површина од 1144м2, 
опишана по ПЛ бр. 494 на КО Сиричино, сопственост 
на Белковски Велков Стоислав од с. Сиричино, за 
вкупна цена од 220.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќана на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска" број 76, 
Тетово. (17372) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 830/2 
на МВ „Режика", нива 5 класа во површина од 3085м2, 
план Уп.бр. 1103-996/1 од 4.05.1998 г., опишана по ПД 
бр. 621 на КО Сараќино, сопственост на Емини Реџепа 
Сафи од с. Бродец, за вкупна цена од 255.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска" број 76, 
Тетово. (17373) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 722 
на МВ „Полјаков мост", нива 3 класа во површина од 
763м2, план Уп.бр. 1103-1169/1 од 19.04.1999 г., опи-
шана по ПЛ бр. 81 на КО Раотинце, сопственост на 
Тасевска Блага и Симјановски Славко Дракче, за 
вкупна цена од 130.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска" број 76, 
Тетово. (17374) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 2130 
на МВ „Под Брегови" нива 2 класа во површина од 
2274м2, план Уп.бр. 1103-1221/1 од 22.04.1999 г., опи-
шани по ПЛ бр. 41 на КО Стенче, сопственост на Мак-
симовска Благородна од Скопје, ул. „Јадранска" бр. 18, 
за вкупна цена од 450.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќана на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска" број 76, 
Тетово. (17160) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 733 
на МВ „Папратница", нива 2 класа во површина од 
1557м2, и КП бр. 734 на МВ „Порошница" нива 2 класа 
во површина 1617 м2, план УП.бр. 1103-1206/1 од 
21.01.1999 г., опишани по ПЛ бр. 542 на КО Требош, 
сопственост на Рустеми Аќифа Нухи од Тетово, блок 82 
зг. БЦ/42, за вкупна цена од 650.000,(X) денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Анс Јовановски, ул. „Илинденска" број 76, 
Тетово. (17161) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП бр. 64/2, план 2, скица 2, место викано „Падините", 
класа 6, со површина од 2361м2, во КО Здуње, сопстве-
ност на Бајрами Веби Садри, с. Здуње, за цена од 
128.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", 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. Ѓимоски" бб во 
Гостивар. (17376) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП 
бр.611/1, на место викано „Сува Чешма", означена 
како кат.култура-лозје, класа втора, со вкупна повр-
шина од 165 м , за КО Лескоец, по поседовен лист бр. 
399, сопственост на Шибакоски Тихомир од Охрид, за 
цена од 57.750,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Дескоска Гордана, ул. „Македонски просве-
тители" бр.8 во Охрид. (17382) 

Се продава земјоделско земјиште КП. 47/24 Ко Бучи 
Дол, нива класа 7 м.в. „Цуцулест Камен" со површина 
од 215 м2, поседовен лист бр. 10, сопственост на Стеф-
ковски Петар, ул. „31" бр. 2, с.Волково - Скопје, за 
цена од 634 ден. по м2. 

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

Во спротивно го губат• правото на првенство. 
Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 

до нотарот Ленка Мицајкова, општина Карпош, ул. 
„Дрезденска" 15, л. 10, Скопје (17284) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 
3729 во м.в. „Огледите", нива 4 класа во површина од 
2718 м2, заведена во имотен, лист бр. 156 за КО Старо 
Нагоричане, ^сопственост на Ѓуровски Никола од 
Скопје, ул. „В.Комаров" бр.12-4-23. 

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

Изјавите за прифаќаното на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" б•б. (16709) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
4662, во м.в. „Црквица", нива од 3 класа во површина 
од 3775 м2, заведена во имотен лист бр. 264 за КО Старо 
Нагоричане, сосопственост на Цветановиќ Душан од 
Куманово, ул. „Милан Лисица" бр. 18. 

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

Изјавите за прифаќаното на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" б•б. (16711) 

Се повикуваат сосопственикот и соседите чие земјо-
делско земјиште граничи со земјиштето што се про-
дава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа 
понуда, во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќаното на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" б•б. (17383) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

' Тркалезен печат и штембил под назив: Производно 
услужно и трговско претпријатие на големо и мало 
"Б.Ф. - ПОЛО 1" извоз - увоз п.о. Куманово. (17677) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 

за транспорт и трговија "РАПИД" ц,о. увоз - извоз 
Куманово. (17684) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.976099 на име Снежана Стојковска, 

ул.Ѓ.Ѓаковиќ бр.54, Скопје. (7944/98) 
Пасош бр.354789/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Утевски Влатко, ул.С.Пужелка бр.5-6, Скопје. (17566) 
Пасош бр.982462/97 издаден од УВР - Куманово на' 

име Арифи Јетон, ул.В.Петковска бр.17, Куманово. 
Пасош бр.0034342 издаден од УВР - Скопје на име 

Драган Радосављевиќ, ул.П.Одреди бр.151/22, Скопје. 
Пасош бр.0907513/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Димоска Зорине.:, )л. 1,1.хис.под.1 С Ј̂.27/1 13, 
Пасош бр.554319/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Фахредин Бектеши, ул.К.Абрашевиќ бр.90, Скопје. 
Пасош бр.750782/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Хаџи Наков Димитар, ул.Кеј 13 Ноември бр.18/19, 
Скопје. (17661) 
Пасош бр.056120/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Биљана Рашиќ, ул.Јуриј Гагарин бр.47, Скопје. (17666) 
Пасош бр.768106/95 на име Будоски Цвете, 

ул.Е.Кардељ бр.46, Струга. (17670) 
Пасош бр.976309 на име Ацковски Боге, Зелениково, 

Скопје. (17672) 
Пасош бр.0937639/97 на име Сејфули Мусафер, 

с.Жеровјане, Тетово. (17674) 
Пасош бр.540219/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Халим Абдуловиќ, с.Блаце, Скопје. (17681) 
Пасош бр.647831 на име Танчов Ванчо, ул.Борис Поп 

Димитров бр.36/6, Струмица. (17682) 
Пасош бр.612221 на име Димческа Весела, 

ул.Винковачка бр.50, Охрид. (17683) 
Пасош бр.1144358 на име Мустафи Насер, с.Урвич, 

Тетово. (17687) 
Пасош бр.0382912 на име Билјана Живојиновиќ, 

ул.Солунска бр.67, Делчево. (17691) 
Пасош бр.217873 на име Исоски Исмаил, 

с.Мислодежда, Струга. (17694) 
Пасош бр.80825 на име Илјази Џеват, с.Калишта, 

Струга. (17696) 
Пасош бр.74041 на име Ацески Гоце, с.Лескоец, 

Охрид. (17700) 
Пасош бр.7170189 издаден од УВР - Скопје на име 

Перовска Јованка, ул.С.Ковачевиќ бр.60, Скопје. 
Пасош бр.934984 на име Османов Јусин, Р.Пат бр. 197, 

Штип. (17741) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
6434, во м.в. „Бранченица", нива од 5 класа во повр-
шина од 11038 м , заведена во имотен лист бр. 471 за 
КО Старо Нагоричане, сосопственост на Спасиќ Трајче 
од с.Старо Нагоричане, Куманово. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" б.б. (16713) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 3/4 (идеални 
три четвртини) од КП. бр. 609, план 3, скица 2, во м.в. 
„Котлева воденица", нива 2 класа во површина од 2373 
м2, заведена во поседовен лист бр. 515 за КО Добро-
шане, сосопственост на Митевски Благоја од Кума-
ново, ул. .„Драган Стопаревиќ" бр.1. 
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Пасош бр.0872848 на име Атанасова Зора, ул.М.Тито 
бр.117-3/8, Неготино. (17785) 
Пасош бр.767811 на име Абдулај Санија, с.Зајес, 

Кичево. (17787) 
Пасош бр.1002081 на име Томиќ Зоран, ул."82" 

бр.61724, Тетово. (17790) 
Пасош бр.372558 на име Мустафи Сел ајдин, 

с.Короишта, Струга. (17845) 
Пасош бр.998288 на име Шенган Шази ман, 

ул.Н.Русиноски, Охрид. (17848) 
Пасош бр.022106 на име Идризи Фуад, ул.Полог 

бр.12, Тетово. (17853) 
Пасош на име Мустафа Шасине, ул.Михаило Ралевиќ 

бр.48, Тетово. (17857) 
Пасош бр.227551 на име Стојческа Виолета, ул.Панче 

Попоски бр.85, Гостивар. (17859) 
Пасош бр.638067/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Гроздановска Елена, ул.11 Октомври бр.16/33, Скопје. 
Пасош бр. 1074004/98 издаден од УВР - Велес на име 

Беровиќ Есат, с.Г.Оризари, Велес. (17888) 
Пасош бр.738102 на име Мустафи Мендух, 

с.Симичане, Тетово. .(17913) 
Пасош бр.07259 на име Шабани Теута, с.М.Речица, 

Тетово. (17916) 
Пасош бр.432532/94 издаден од УВР - Скопје на име 

РаденковаТања, бул.Ј.Сандански бр.85/1-16, Скопје. 
Пасош бр.988642/97 издаден од УВР - Куманово на 

име Асипи Љуљете, ул.Т.Мендол бр.44, Куманово. 
Пасош бр.436529/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Кипријановска Снежана, бул.В.С.Бато бр.67/2-19, 

Пасош бр.603844/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Радуновиќ Лилјана, ул.О.Револуција бр.З, Скопје. 
Пасош бр.991831/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Ајредини Нафи, с.Студеничани, Скопје. (17969) 
Пасош бр.982752/97 издаден од УВР - Куманово на 

име Јашари Башким, с.Ваксинце, Куманово. (17974) 
Пасош бр.977688/97 издаден од УВР - Скопје на име 

3 др авковска Александра, ул. Првомајска бр. 8/13, 
Скопје. (18001) 
Пасош бр.0400287/94 на име Зеќири Фанизахе, 

с.Пирок, Тетово. (18032) 
Пасош бр.583793 на име Салихи Мемет, Тетово. 
Пасош на име Мициќ Искра, с.Јегуновце, Тетово. 
Пасош бр.391622/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Христова Кристина, ул.Маркс и Енгелс бр.10/8-10. 
Скопје. (18054) 
Пасош бр.456676/94 издаден од УВР - Гостивар на 

име Ислами Агрон, с.Градец, Гостивар. (18058) 
Пасош бр.1173473/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Алексо Божаров, ул.Бапчор бр. 14/7, Скопје. (18066) 
Пасош бр.0864798 издаден од УВР - Скопје на име 

Трајчѕвски Раде, ул.Б.Стевковски бр.1/1-6, Скопје. 
Пасош бр.946013/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Латков Владимир, ул.Д.Туцовиќ бр.38, Скопје.(18085) 
Пасош бр.З88618/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Лашкова Катерина, ул.Д.Туцовиќ бр.38, Скопје.(18086 
Пасош бр.782295/96 на име Џафери Агим, с.Франгово 

Струга. (18089) 
Пасош бр.738102 на име Мустафи Мендух, 

с.Синичане, Тетово. (18090) 
Пасош бр.1021963 на име Куриу Теута, ул. 180 

бр.11/15, Тетово. (18091) 
Пасош бр.0988308 на име Богатинов Душко, Раклиш, 

Радовиш. . (18092) 

Пасош бр.031686/93»издаден од УВР - Скопје на име 
Постоловски Јордан бул. АСНОМ бр.4/16,Скопје. 

Пасош бр.031536/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Постолова^ Јелица бул. АСНОМ бр.4/16,Скопје. 

Пасош бр. 1121826/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Постолова^! Ванчо бул. АСНОМ бр.4/16,Скопје. 

Пасош бр. 1088856/98,издаден од УВР - Скопје на име 
^столовски Гоце, бул. АСНОМ бр.4/16,Скопје. 

Пасош бр.0131085/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Валентина Крстиќ, ул. "И. Манолев"бр. 193-6,Скопје. 

Пасош бр.539899/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Беким Адеми, ул. "Ресенска" бр.8/1-1,Скопје. (18102) 

Пасош бр.168664, издаден од на име Илијев Бранко, 
ул. "Б.Кидрич",Штип. (18139) 

Пасош бр.977414/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Спиро Јанкуловски,ул."Н. фронт" бр.7/2-40,Скопје. 

Пасош бр. 1206234/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Куртовиќ Ценета, ул. "Ц. Димов" бр. 100,Скопје. 

Пасош бр.032819/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Јашари Џелал, ул."Кримска" бр.23,Скопје. (18146) 

Пасош бр.0453694,издаден од на име Арифов Рагби, 
ул."Гроздан Трифунов" бр.24,Кочани. (18192) 

Пасош бр.0501395, издаден од на име Думбалоски 
Златко, ул."А.Македонски" бр. 189,Прилеп. (18194) 

Пасош бр.702715/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Симоновски Владимир,ул."Т.Караџа"бр.21/1-6,Скопје. 

Пасош бр.403353/94,издаден од УВР - Гостивар на 
име Идриз и Севдали,ул."Д.Тодоровски"бр,48,Гостивар 

Пасош бр.909321/96,издаден од УВР - Скопје на име 
'V- О п 1 п г\ * '»** • < 

Пасош бр.993022,издаден од на име Хаџи Минтос 
Мазлиша,ул."Митко Беќирски" бр.34,Кочани. (18224) 

Пасош бр.059934, издаден од УВР - Гостивар на име 
Серафимоски Цветко, ул. "ЈНА" бр.282,Гостивар. 

Пасош бр.1138199/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Миџивер Јусуфи, с. Отља,Куманово. (18255) 

Пасош бр.0413546, издаден од УВР - Кавадарци на 
. име Тамара Паунова, ул. "7 Септември" бр. 17,Кава-
дарци. (18265) 

Пасош бр. 1075596/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Салихи Имер, с. Опае,Куманово. (18266) 

Пасош бр.1124332/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Арбен Алими, с. Арачиново,Скопје. (18271) 

Пасош бр ЛОЗ 8228/92,издаден од УВР - Скопје на име' 
Муамет Ќаили, ул. "8"- Арачиново,Скопје. (18272) 

Пасош бр.853957/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Белули Рагми, ул. "Б. Шабани" бр.26 а,Куманово. 

Пасош бр. 1060679/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Андоновски Звонимир, бул. "АСНОМ"бр.42/3,Скопје. 

Пасош бр.З54041/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Соколче Владов, ул."Чаирска" бр.104,Скопје. (18371) 

Пасош бр.601030/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Петровски Блаже, ул. "Вамбел - 2"бр.5/2-12,Скопје. 

Пасош бр. 1199654/99,издаден од УВР - Тетово на име 
Бабиќ Игор, ул. "М. Тито" бр.1,Тетово. (18379) 

Пасош бр.842576/96, издаден од на име Георгиевска 
Билјана,ул."К.Востание" бр.2/4-10,Скопје. (18411) 
Пасош бр.454784,издаден од на име Пеев Крсте, 

с.Јосифово,Валандово. (18412) 
Пасош бр.405189, издаден од на име Азизи Зулкани, 

с.Требош,Тетово. (18413) 
Пасош бр.523996,издаден од на име Домазетоска 
Аспасија,нас.Плитишта бр.20,Струга. (18414) 
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Пасош бр.372354, издаден од на име Домазетоска 
Наташа,нас.Плитцшта бр.20,Струга. ^(18415) 

Пасош бр.523999,издаден од на име Домазетоски 
Илче,нас.Плитишта бр.20,Струга. (18416) 

Пасош бр. 182812, издаден од на име Ирфан Денјари, 
с. Озориште »Тетово. (18488) 

Пасош бр.827048, издаден од на име Фекри Фејзули, 
с.Раковец,Тетово. (18489) 

Пасош бр.393107/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Муслијов Назим, ул."М. Ацев" бр. 13,Скопје. (18493) 

* Пасош бр.540058/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Светозар Накиќ, ул. "И.Р. Лола" бр.42/2-6,Скопје. 

Пасош бр. 0216992 на име Сакип Дамани, Дебар. 
Пасош бр. 0297558 на име Ибраими Бурим, Дебар. 4 
Пасош бр.0209714/94,издаден од УВР - .Скопје на име 

Попов Благоја, ул. "Ресенска" бр.2/1-1,Скопје. (18524) ' 
Чекови од тековна сметка бр.11113660 чек од бр. 

4698030 и 4698046 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Глигоров Глигор, Скопје. (17642) 
Чекови од тековна сметка бр.99013-15 чек од бр. 

745896 до 745910 и 631280 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Спасовски Боислав, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр.5968690 чек бр.3710689 

и 3710700 издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Здравкоски Никола, Скопје, (17690) 
Чекови од тековна сметка бр.63008-46 чек бр.4263328 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Перовска Јорданка, Скопје. (17710) 
Чекови бр.798267-798269, 798274, 799609-799612 

Каранфилоска, ул.Браќа Гиноски бр.2/8, Гостивар. 
Чекови од тековна,сметка бр.1556/76 чек бр.1154641, 

од 1154643 до 1164650. 1164242 до 1164245 на име Поп 
Кочев Митко, ул.М.Тито бр.82, Нов Дојран. (17793) 
Чекови од тековна сметка бр.4141440 чек бр.2713561, 

2713562, 2713596, 2713925 и 2713308 издадени од 
Поштанска штедилница Скопје на име Свеќаровска 
Марија, Прилеп. (17947) 
Чекови од тековна сметка бр.10001020 чек бр.216901 

до 216909 издаден од Земјоделска банка Скопје на 
име Кацарова Цветанка, Скопје. (17952) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Лепосава 
Николовска, Скопје. (17603) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Славчо 

Не делковски, Скопје. (17668) 
Работна книшка на име Румај Ремзи, Кичево. (17722) 
Работна книшка на име Савески Златко, Струга. 
Работна книшка на име Сејдиу Сабија, Куманово. 
Работна книшка на име Алиу Имер, Куманово.(17733 
Работна книшка на име Петровиќ Тони. Куманово. 
Работна книшка на име'Зоран Јанковски, Охрид. 
Работна книшка на име Патоски Златко, Прилеп. 
Работна книшка на име Димитровска Блашка, 

Куманово. ' (17749) 
Работна книшка на име Мемишоски Зекирија,) 

Прилеп. (17809) ' 
Работна книшка на име Сретко Мишевски, Тетово. 
Работна книшка на име Бајрами Гајур, Гостивар. 
Работна книшка на име Зорка Арсоска, Гостивар. 
Работна книшка на име Тасевски Сребрен, Охрид. 
Работна книшка на име Блажеска Оливера, Охрид. 
Работна книшка на име Трајков Антонио, Гевгелија. 
Работна книшка издаден од Скопје на име Унеркова 

Магдалена, Скопје. (17865) 

Работна книшка на име Петров Горанчо, Велес. 
Работна книшка на име Димитар Фуновски, Битола. 
Работна книшка на име Стојановски Станојко, 

К.Пап анка. (17898) 
Работна книшка на име Куртиши Фехим, Гостивар. 
Работна книшка на име Џапкуноска Д.Снежана, 

Прилеп. (17935) 
Работна книшка на име Глигоровски Сашо, Битола. 
Работна книшка на име Трајовски Драги, 

Св.Николе. (17937) 
. работна книшка на име Коцева Славица, Велес. 

Работна книшка издаден од Скопје на име Зекир 
Севдие, Скопје. (17991) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Рамадан 

Бајрам, Скопје. - . (18040) 
Работна книшка на име Стојановска Татјана, 

с.Јанчиште, Тетово. (18050) 
Работна книшка на име Сидоровски Љупчо, Прилеп. 
Работна книшка на име Саити Џеладин, Куманово. 
Работна книшка на име Ислими Зекирија, Куманово. 
Царински сертификат бр.69 за возило СК - 712 ФД 

издаден од Царинарница-Скопје на име "ТИНА -
СТАР", Скопје. (17515) 
Сервисна книшка за Југо темпо бр.5488 издаден од 

Мак ауто - Куманово на име Павловска Фанија, 
Скопје. (17521) 
Пасош бр.514176 на име Агим Мемети, о/Уаормиште, 

Тегот>» 
Решение уп.бр. 12-51 издадено од СО Центар - Скопје * 

на име Владо Тренески, Скопје. (17450) 
Воена книшка на име Венхор Алија, Тетово. (17982) 

ТчЈЛс ј ° • -ДЧ• •'< 
Тетово. (17990)' 
Чековна картичка бр.9729/50 на име Горан Иванов, 

Штип. (17925) 
Чековна картичка бр. 130838-61 издадена од Комерци-

јална, банка АД Скопје на име Елизабета 
Атанасова^, Скопје. ' (17930) 
Чековна картичка бр.77621-07 чек од бр.4598294 до 

4598309,3719596, 3719599, 4598290 и 4598291 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Ефтимова 
Рајна, Скопје. (17931) 
Свидетелство на име Синани Скендер, Тетово.( 17757) 
Свидетелство на име Јосески Климе, Струга. (17759) 
Свидетелство за 3 одд. на име Рушидов Фета 

Дилавер, с.Чашка, Велес. (17760) 
Свидетелство за 1 одд. на име Рушидов Фета 

Дилавер, с.Чашка, Велес. (17762) 
Свидетелство за 2 одд. на име Рушидов Фета 

Дилавер, с.Чашка, Велес. (17764) 
Свидетелство за 4 одд. на име Рушидов Фета 

Дилавер, с.Чашка, Велес. (17765) 
Свидетелство на име Пупаловиќ Мирјана, Прилеп. 
Свидетелство на име Бајрами Сеј дел и, Гостивар. 
Свидетелство за 8 одд. на име Абдули Сеад, Гостивар. 
Свидетелство на име Фаик Адили, Гостивар. (17774) 
Свидетелство за 8 одд. на име Стоиловски Дејанчо, 

Кочани. . (17838) 
Свидетелство од 2 до 4 одд. на име Севим Исмаили, 

Куманово. (17839) 
Свидетелство за 1 год. на име Севим Исмаили, 

Куманово. (17840) 
Свидетелство на име Зафиров Трајче, Штип. (17841) 
Свидетелство за 5 одд. на име Османи Ферди, Тетово. 
Свидетелство за 5 одд. на име Кадриу Камил Азрет, 

Гостивар. . (17867) 



9 јуни 1999 

Свидетелство за 1 одд. на име Исмаили Афизе, 
Гостивар. (17868) 
Свидетелство за 8 одд. на име Јакупи Шенгул, 

Гостивар. (17870) 
Свидетелство за 1 год. на име Бесник Мерсели, 

Гостивар. (17871) 
Свидетелство и диплома на име Рамизи Нухи, Тетово. 
Свидетелство на име Хасани Фер дане, Тетово.( 17874) 
Свидетелство за 8 одд. на име Рецепи Халил, Тетово. 
Свидетелство за 2 год. на име Бојковски Драге, 

К.Паланка. (17878) 
Свидетелство за 1 год. на име Бојковски Драге, 

К.Паланка. (17880) 
Свидетелство на име Станоевска Саља, Делчево. 
Свидетелство на име Лефкова Бисерка, Кочани. 
Свидетелство на име Камили Лирие, Прилеп. (17891) 
Свидетелство за 8 одд. на име Мучоски Мукерем, 

Мак.Брод. (17892) 
Свидетелство на име Костова Гордана, Куманово. 
Свидетелство на име Косовиќ Наташа, Куманово. 
Свидетелство на име Ристовски Горанчо, Велес.. 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "П.П.Његош" -

Скопје на име Незирова Мирвет, Скопје. (17934) 
Свидетелство на име Милошески Мирко, Мак.Брод. 
Свидетелство на име Милески Бобан, Мак.Брод. 
Свидетелство на име Маленкоски Рубинчо, Прилеп. 
Свидетелство на име Алексовска Слободанка, 

Прилеп. (17970) 
Свидетелство за 6 одд. на име -Станислав Савевски, 

Кратово. ; (17971) 
:: : И- ј Исмаи- Берзат;, Тсу.» с\(17972) 

Свидетелство на име Гилимирс Ибраими, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Исени Ајше, Тетово. 
Свидетелство за 1 год. на име Сипиќ Сања, Куманово 
Свидетелство на име Светлана Андоновиќ, Куманово 
Свидетелство за 8 одд. на име Митев Спасе, Берово. 
Свидетелство на име Енвер Рамадан, с.Студеничани, 

Скопје. (.18026) 
Свидетелство за 5,6,7 и 8 одд. издаден од ОУ "Цветан 

Димов" Скопје на име Адеми Едина, Скопје. (18038) 
Свидетелство на име Давчев Сашко, Штип. (18057) 
Свидетелство за 5 одд. на име Ефтимова Тања, 

Радовиш. (18059) 
Свидетелство за 5 и 7 одд. издаден од ОУ "Панајот 
Гиновски" Скопје на име Расим Ерол, Скопје. (18060) 
Свидетелство за' 5 одд. издаден од ОУ "Панајот 
Синовски" Скопје на име Расим Еркан, Скопје. (18061) 
Свидетелство за 6 одд. на име Даниел Митровски, 

^.Паланка. (18068) 
Свидетелство 1 год. на име Ангеловска Јагода, 

К.Паланка. (18070) 
Свидетелство на име Алексиќ Елизабета, Куманово. 
Свидетелство за 1 год. на име Митева Славица, 

Делчево. (18072) 
Свидетелство за 2 год. на име Јованов Тихомир, 

Кочани. (18073) 
Свидетелство на име Исамоски Рефик, Стругар 18074) 
Свидетелство на име Василески Илија, Тетово.( 18075) 
Свидетелство на име Незафате Демири, Тетово. 
Свидетелство на име Шурете Алити, Тетово. (18078) 
Свидетелство на име Панајоту Ристе, Тетово. (18079) 
Свидетелство на име Шабани Амет, Тетово. (18080) 
Свидетелство на име Мемиши Јетан, Тетово. (18081) 
Свидетелство на име Боболкова Кети, Прилеп.( 18082 
Свидетелство на име Петрова Јулија, Прилеп. (18083) 
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Свидетелство на име Шаќире Асани, Тетово. (18084) 
Индекс на име Соколоски Димитар, Прилеп. (17939) 
Диплома за 4 клас на име Кировски Леми, Велес. 
Диплома на име Стоименов Јонче, Виница. (17753) 
Диплома на име Стерјоски Раде, Тетово. (17754) 
Диплома на име Маневски Виктор, Куманово. (17835) 
Диплома за 4 год. на име Асани Еминдурах, Гостивар. 
Диплома на име Ќасими Блерим, Куманово. (17940) 
Диплома на име Даути Лората, Струга. (17941) 
Диплома издаден од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопје 

на име Мустафа Исмет, Скопје. (17992) 
Диплома на име Костадиновски Глигор, Берово. 
Диплома на име Давчев Сашко, Штип. (18056) 
Парична картичка бр.5910 6000.0321 1492 - важи до 

31.10.2000 год. издаден од Стопанска банка АД Скопје 
филијала Гостивар на име Верска Каранфилоска, 
бул.Браќа Гиноски бр.2/8, Гостивар. (17801) 
Магнетна картичка бр.40100-603-16847 издадена од 

ЗПП - Скопје на име "Дац - комерц", Скопје. (18004) 
Избирачка легитимација бр.14653716-01-01 издадена 

од Скопје на име Софија Попова, ул.М.Х.Јасмин 
бр.42/49, Скопје. (18069) 
Царинско ТИР уверение за возило КУ-493-БА со 

важнос до 12-05-01999 год. издаден од Царинарница -
Скопје на име Бис транс, Куманово. (17842) 
Решение бр.11-679/1 на име Талеси Раде, Д.Хисар. 
Чекови од бр 2409590 до 2409608, од тековна сметка 

бр.54735-89, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име .Каркинска Донка,Скопје. (18096) 

Чекови од бр.2440100 до 2440104,2342488,2342489, 
25424Зо ји 2542496, јјд 1ок.овиа сметка бр.36392-61, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Бучков Зоран,Скопје. ' (18198) 

Чекови од бр .3186185 до 3186193, од тековна сметка 
бр.78426-20,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име .Крстевска Анка,Скопје. (18242) 

Чекови од бр.4323593 до 4323606, од тековна сметка 
бр.40591-03, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стојановска Драгана,Скопје. (18269) 

Чек бр.788177,78179-788186,762616,издадени од Сто-
панска Банка АД Скопје - Филијала Штип на име 
Арсески Велјан, ул."Кеј Вардар" бр.2/1-4,Гостивар. 

Работна книшка на име Ќемал Беадиновски,Скопје. 
Работна книшка на име Христовски Бојан,Скопје. 
Работна книшка на име Борче Грозданов,Скопје. 
Работна книшка на име Иванов Дарко,Скопје. (18211) 
Работна книшка на име Маја Крстиќ,Скопје. (18239) 
Работна книшка на име Африм Сал^и, с. Крушопек, 

Скопје. (18249) 
Работна книшка на име Фадил Љачи,Скопје. (18263) 
Работна книшка на име Белковска Александра, 

Скопје. (18267) 
Работна книшка на име Стојановска Наташа,Скопје. 
Работна книшка на име Ацевска Драгица,Скопје. 
Работна книшка на име Халил Бериша,Скопје. 
Работна книшка на име Андреески Зоран,Скопје. 
Работна книшка на име Сулејмани Неџати,Скопје. 
Работна книшка на име Драги Ангеловски,Крива 

Паланка. (18418) 
Работна книшка на име Фана Бобановска,Битола. 
Работна книшка на име Зендели Зендел>Скопје. 
Работна книшка на име Пандилоска Славица,Тетово. 
Работна книшка на име Србиноски Влатко, Македон-

ски Брод. (18505) 
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Работна книшка на име Јанков Гошо,Радовиш. 
Воена книшка на име Даме Бобановски,Скопје. 

Воена книшка бр.015444,издаден од на име Чакарески 
Мил чо,Струга. - (18509) 

Чековна картичка бр.10549/78, на име Кафтановска 
Риса,Штип. (18441) 
. Свидетелство за УШ одделение,издадено од О.У. 

' "Климент Охридски"Скопје на име Митова Мирјана, 
Скопје. (18105) 

Свидетелство за V одделение на име Бетим Џафери, 
Тетово. (18141) 

Свидетелство за УЦ1 одделение на име Велков 
Стојанчо, Радовиш. (18153) 

Пасош бр.0160578 ни име Ромиќ Сабахудин, ул ."4" 
бр.12, с.Љубош, Скопје. 

БИЛАНСИ Н А УСПЕХОТ 
Врз основа на член 565 став (4) од Законот за тргов-

ските друштва, Акционерското друштво „Макпетрол" 
- Скопје, на I редовно годишно Собрание на акционе-
рите, одржано на 22.5.1999 година, го усвои 

Билансот на успехот за 1998 година 
во ООО ден. 

Вкупни приходи 11.166.766 
Вкупни расходи 11.121.919 
Добивка пред оданочување 44.847 
Даноци и придонеси од добивката 12.922 
Нето добивка по оданочување 31.925 

- з а резерви , 4.789 
. тм»г»ј1ч;-т»»м °°' иг.Г*•! '^/ ' 3 6Г>') 
- за дивиденда на акционерите 23.478 

.Макпетрол" А•Д. - Скопје 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Книгоизда-
тслство за уметничка литература „Македонска книга" -
Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври" бб, 
во време од 9 часот до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОП Ветери-
нарна станица „Напредок" - Гевгелија 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал на седницата одржана на 24.05.1999 година до-
несе Одлука за трансформација на претпријатието, со-
гласно Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „7-ми Ноември" бр. 
75 во Гевгелија, во време од 7 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Јавното 
претпријатие Ветеринарна станица „Здравје" - Дел-
чево 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисија на Владата на Република Македонија 

за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал на седницата одржана на 24.05.1999 година, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито" бр. 
3 во време од 7 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претприја*тијата со општествен капитал, Општестве-
ното претпријатие за издавање учебници и наставни 
средства „Просветно дело" ~ Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 24.05.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на л»ида кои го презе-
маат управуваното со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Димитрие Чунов-
ски" бр. 15 - Скопје, во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на Јавното 
претпријатие во општествена сопственост Ветеринарна 
станица - овластена ветеринарна инспекција - Штип 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Пиринска" - 11 во 
време од 07 до 14 часот. 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-63/99 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-63/99 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
изведба на Систем за Далечински Надзор и Управуваше 
од Дистрибутивниот Диспечерски Центар на „Електро-
дистрибуција Струмица" во Струмица, а во согласност 
со Проектната задача. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право нач 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА 
2.1. Обем на изведбата е добивана на понуди за: 
- Изработка на потребната проектна документација. 
- Испорака на Н\У и Ѕ\У платформа на Системот за 
Далечински Надзор и 
- Управувана (СДНУ) на Подрачниот систем за упра-
вување на дистрибутивниот регион на Струмица. 
- Монтажни работи, поврзувања, испитување и пуш-
тана во погон на СДНУ. 
- Обука на корисникот. 
?.?. Комплет:'тст.::нч:::'. :уме!:тг.д:гјV „Иро:::\::п 
задача", „Идеен проект за приклучувана на ТС „Стру-
мица 1", ТС „Сгрумица 2", ТС „Сушица" кон ТСУ со 
електроенергетските објекти на „ЕСМ", „Техничка 
спецификација на опрема и работи за прилагодување на 
ТС „Струмица 1", ТС „Струмица 2", ТС „Сушица", РП 
„Карбино", и ХЕ „Турија", „Функционални барања за 
прилагодување на објектите", и „Функционални ба-
ран>а за КТТЈ и ЅСАЕ>А", заинтересираните понудувачи 
можат да ја подигнат во ЈП „Електростопанство на 
Македонија", ул. „Орце Николов" бб, 91000 Скопје, 
нова зграда, соба 107, од 11 до 13 часот. Контакт теле-
фон 222-443 и 149-049. 
2.3. При подигање на Проектната задача и останатата 
техничка документација, понудувачот е должен да до-
стави уплатница на вредност од 1000,00 денари, упла-
тени на жиро-сметка 400100-601-5012 со назнака за 
отворен повик бр. 01-63/99 ЕДБ 4030989128346, Стопан-
ска банка. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1.Понудата треба да го содржи името, адресата и се-
диштето на изведувачот на работите и евентуалните 
подизведувачи. 
3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набав-
ката - изведбата,, а во склад со Проектната задача. 
3.3. Понудата треба да ги содржи единечните и вкуп-
ните цени за ШУ и Ѕ\У компоненти (според Техничките 
спецификации и предвидениот обем на работи). 
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.5. Понудата треба да ги прифати роковите за извршу-
вана на работите наведени во техничките специфика-
ции. 
3.6. Понудата треба да има рок на важност. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Зако-
нот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (ориги-
нални документи или заверени копии верни на оригина-
лот). 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки: 
4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна листа 
за досегашни работи од ваков вид. 
4.3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
опременост за изведувана на ваков вид работи. 
4.3.3. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска 
опременост за изведување на ваков вид работи. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот повик/ 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки). ^ 
5.1. Цена на изведбата 30% 
5.2. Начин на плаќање 15 % 
5.3. Референци - реализирани 
СДНУ со Електроенергетски системи 30% 
5.4. Техничка и кадровска опременост 15% 
5.5. Усогласеност со барањата на Инвеститорот 10% 

(. ПАЧГТТ! И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ ПА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, 91000 Скопје. 
6.4. Отворање на понудите ќе се изврши *на ден 
24.06.1999 година во 11,00 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", ул. „И Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 
6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдеа 
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

. Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 05-
2939/1 од 01.06.1999 година, Комисијата за јавни наѓ 
бавки на Министерството за правда на Република Ма-
кедонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 4/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

- Набавувач на јавниот повик бр. 4/99 е Министер-
ството за правда на Република Македонија, ул. „Дими-
тра а Чуновски" бр. 9, Скопје. 
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- Предмет на јавниот повик број 4/99 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање на понуди за изведба на алуминиумон и 
стаклорезачки работи на фасада за објект: Зграда на 
правосудни органи - висок дел - Скопје. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица регистрирани за ваков вид на дејност. 

- Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство 
на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

- Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
правда на Република Македонија има потреба од прет-
ходно утврдување на подобност на понудувачите 
(преквалификација), преку документација, врз основа 
на која ќе се оцени способноста на понудувачите за 
извршувал>е на предметот на набавката и од кои ќе се 
побара понуда. 

- Понудувачите кон се бават со дејноста - предмет 
на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го 
пријават со документација со која ќе го докажат след-
ното: 
- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот 

за јавни набавки); 
- економско-финансиски бонитет (член 22 од Законот 

за јавни набавки); 
- расположива опрема и други физички капацитети за 

реализирање на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката; 
- дека нема правосилна пресуда со која е изречена 

мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност; 
- имаат документ за регистрација за вршен>е на нив-

ната дејност; 
- во случај понудувачот да вклучи подизведувачи по-

требно е да достави список за истите; 
- референтна листа на понудувачот и на подизведува-

чот. 

Исполнував на горенаведените услови се докажува 
со документи (оригинален примерок или фотокопија 
заверена кај нотар) и податоци кои *те приложуваат кон 
пријавата за понуда. 

Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе 
оцени дека доставените документи во врска со претква-
лификациите се лажни и неточни или некомплетни. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 
документите 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 отворај44, како и бројот на јав-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 дена. 
- Документацијата се доставува до набавувачот Ми-

нистерство за правда на Република Македонија ул. „Ди-
митрија Чуновски" бр. 9, Скопје, со назнака за Коми-
сија за јавни набавки, препорачано по пошта или со 
предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја" и во весникот „Нова Македонија". 

- Увид во проектот и тендерската документација е 
можен секој работен ден во просториите на Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
Скопје, барака број 3, соба број 310, од 9 до И часот. 

4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

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 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на. РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на пр>етпријатијата со општествен 
капитал, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 6/99 
СО ПРЕТХОДНО ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето е Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, ул. „Никола Вапцаров", бр. 7, 
Скопје. 
1.2. Предмет на јавниот повик, број 4/99 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на јавната на-
бавка на услуги. 
1.3. Услугите се состојат од: 
- вршење на финансиска, сметководствена и правна 
контрола на законитоста и правилноста на постапката, 
врз основа на член 106 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал („Службен 
весник на РМ", бр. 38/93, 48/93 и 21/98); 
- вршење на длабинско снимање (бие (ЗШ§епсе) за одре-
дени претпријатија по барање на Агенцијата; 
- консултантско-експертски услуги за продажба на ак-
циите и уделите на Агенцијата; 
- изработка на проценки на вредноста на претпријати-
јата во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал („Службен вес-
ник на РМ" бр. 38/93,48/93 и 21/98) и Методологијата за 
проценка на вредноста на претпријатијата со опште-
ствен капитал; 
- обука на проценители за проценка на вредноста на 
претпријатијата со општествен капитал, согласно член 
4 од Правилникот за издавање овластуван>е на процени-
тели за проценка на вредноста на претпријатијата со 
општествен капитал. 
Услугите ќе се извршуваат сукцесивно во текот на го-
дината според потребите на набавувачот. Набавката 
може да се подели. 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите правни и физички лица. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

2.1. Комисијата за јавни набавки на Агенцијата на Репу-
блика Македонија има потреба од претходно утврду-
в а а на подобност на понудувачите (претквалифика-
ција), преку документација, врз основа на која ќе се 
оцени способноста на понудувачите за извршување на 
предметот на набавката и од кои ќе побара понуда. 
2.2. Понудувачите, своето учество на јавниот повик 
можат да го пријават за извршувањето на предметот на 
набавката согласно со член 35 од Законот за јавни на-
бавки. Покрај документацијата наведена во член 35 бд 
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Законот за јавни набавки, понудувачите треба да доста-
ват и: 
- податок за бројот на вработени овластени ревизори и 
проценители со општо овластување; 
- да се достави кратко резиме за секој овластен ревизор 
и проценител, за нивната квалификација и искуство 
вклучувајќи академско образование и квалификации, 
членство во професионални ревизорски, сметковод-
ствени и проценителот здруженија, детали за иску-
ството во работа на ревизии, сметководство и про-
ценки; 
- листа на поголеми тековни и поранешни клиенти со 
видот на дадените услуги на секој клиент; 
- податоци за ангажирана и искуство во процесот на 
приватизација и ревизија. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 
3.1. Понудувачите треба да приложат документи и по-
датоци кон пријавата во согласност со член 35 од Зако-
нот за јавни набавки и глава II, точка 2.2. од овој повик. 
Исполнуваа на горе наведените услови се докажува со 
до*сументи (оригинален примерок или копија заверена 
кај нотар) и податоци кои се приложуваат кон прија-
вата за понуда. 
3.2. 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. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 
3.3. Рокот за доставување на понудите е 10 дена од 
денот на Објавувањето во „Нова Македонија" и „Служ-
бен весник на РМ". 
3.4. Документацијата се доставува до набавувачот на 
следното аирот: Агенцијата ни Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал, ул. „Никола Вапцаров", бр. 7, Скопје, Коми-
сија за јавни набавки. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Документацијата која не ќе биде доставена во утвр-
дениот рок и онаа која не е изработена според барањата 
на повикот и Законот за јавни набавки нема да се раз-
гледува. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 25 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал и член 48 и 
член 51 од Законот за изненување и дополнување на 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал, Книгоиздателството за уметничка ли-
тература „Македонска книга" - Скопје, објавува 

Ј А В Е Н П О В И К 

1. Предмет на јавниот повик е прибирање понуди за 
запишувана 3588, повластени акции во вредност од 
358.779 РМ. 

2. Право на купување акции под повластени услови 
имаат работниците кои во претпријатието работеле 
најмалку две години пред донесувањето на Одлуката за 
трансформација, лица чиј работен однос престанал во 
претпријатието и кои во него непрекинато работеле 
најмалку две години и пензионираните работници кон 
во претпријатието непрекинато работеле најмалку две 
години. 

3. Запишувањето на акции под повластени услови ќе 
се врши во просториите на дирекцијата на претпријати-
ето од 9 до 14 часот секој работен ден во рок од 8 дена 
од денот на објавуваното. 

Работнички совет 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Акционерското Друштво за телекомуника-
ции „Македонски телекомуникации" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 83/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, 
МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА 
ОПРЕМА ЗА НАПОЈУВАЊЕ СО ДИСТРИБУ-
ТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА БАЗНИ 

СТАНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Набавувач: Акционерско Друштво за телекомуни-
кации „Македонски телекомуникации" во државна соп-
ственост, ул. „Орце Николов" бб Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: набавка, монтажа и пуш-
тање во работа на опрема за напојување со дистрибу-
тивна електрична енергија за базни станици во Репу-
блика Македонија. 

1.3. Вид и количина: , 
Дадено во Тендер документацијата. 
Тендер документацијата може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" - Скопје во Секторот 
за инвестиции соба број 216, секој работен ден од 10 до 
12 часот. Износот на надоместокот што треба да се 
плати при подигање на тендер документацијата е непо-
вратен износ од 50 ДЕМ во денарска противвредност 
пресметано по средниот курс на Народна банка и тоа на 
жиро сметка 40100-601-409621 или на девизна жиро 
сметка преку Комерцијална банка Скопје - 40100-620-
10-љЉЗЉ-&јх*, БДБ 4030::•73396'!0 - Стог.аис-л 
банка Скопје. 
Само понудувачите кои ќе купат тендер документација 
ќе имаат право да поднесат понуди. • 
Со избраниот најповолен понудувач ќе се склучи рам-
ковен договор. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

максимални бодови 
-Цена 60% 
- Квалитет 10 % 
- Бонитет 10 % 
- Услови на плаќање / 10 % 
- Рок на изведба 5 % 
- Референт листа ' 4 % 
- Кадровска опременост 4 % 
- Техничка опременост 4 % 

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1.6. Рок на поднесување на понудите: до 23.06.1999 го-
дина до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 

1.7. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26 од 
12.06.1998 година). Н Д 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата може да се достави за целиот предмет на 
набавката или за дел од набавката. 
2.2. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции дадени во понудата, изразени во денари или 
ДЕМ. 
2.3. Понудувачите во придружната документација на 
понудата задолжително треба да достават тендер гаран-
ција во износ од 4.000 ДЕМ. 
2.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружната документација: 
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- документ за бонитет од носителот на платниот про-
мет чија содржина на документот ја пропишува мини-
стерот за финансии со правилник. 
Странското правно лице, кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат - извештај за бонитетот 
издаден од професионално репрезентативно тело, од-
носно ревизорски извештај од странска ревизорска ин-
ституција, согласно член 22 од Законот за јавни на-
бавки. 
- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е 
во процес на ликвидација согласно член 24, точка а) и 
- извод односно потврда од судот дека на понудувачот 
со правосилна пресуда не му е изречена мерка на без-
бедност - забрана на вршење на дејност, согласно член 
24, точка б) од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи понудувачите 
треба да ги достават .во оригинален примерок или до-
колку се фотокопии, истите треба да бидат заверени од 
страна на нотар. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде заверен и потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот. 

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

3.3. Понудите треба да се достават во архивата на Ди-
рекцијата на АД „Македонски телекомуникации" - ул. 
„Орце Николов" бб Скопје. 

3.4. Претставниците на понудувачите ни отвораното на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да 
предадат писмено овластуван>е за застапуван>е на пону-
дувачот. 

3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
на ден 23.06.1999 година во 12,00 часот, во просториите 
на Дирекцијата на АД „Македонски телекомуникации" 
- Скопје во салата на 4-тн кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на 
отворениот повик и Законот за јавни набавки нема да 
бидат разгледувани. 

4.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

4.3. За дополнителни информации понудувачите може 
да контактираат на телефон 141-431 и 070/200-305. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на АД „Македонски Телекомуни-
кации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 84/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА И МОН-
ТАЖА НА АНТЕНСКИ СТОЛБОВИ ЗА МОБИЛНА 

ТЕЛЕФОНИЈА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" - Скопје, ул. „Орце Николов" бб, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Изработка и монтажа на 
антенски столбови за мобилна телефонија. 
1.3. Вид•и количина: Антенски столбови, бетонски ра-
боти, земјани работи, браварски работи по специфика-
ција и технички опис кој може да се подигне во канцела-
ријата бр. 33 на Самостојната градежна служба на наба-
вувачот, на ул. „Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на 
Агромеханика), секој работен ден за времетраеЈвето на 
повикот од 10 до 13 часот. Во спецификацијата дадени 
се ориентациони количини на опремата и работите, а за 
»истото ќе се склучи рамковен договор со избраниот 
најповолен понудувач. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати при 
подигањето на техничкиот опис е неповратен износ од 
1 600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен 
број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка-
Скопје. 
1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во 
согласност со Законот за јавни набавки. 
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 

- Цена 60% 
- квалитет 10% 
-бонитет 10% 
- рок на изведба 5% 
- начин на плаќање 10% 
- референтна листа 4% 
- кадровска опременост 4% 
- техничка опременост 4% 
1.6. Рок на поднесување на понудите 23.06.1999 година 
до 10°° часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќаа на понудата. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко магацин на 
набавувачот, со в кал кул крани сите даночни и царински 
обврски. 
2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши сук-
цесивно по доставени фактури, без аванс. 
2.4. Рок за испорака и монтажа е по динамика на нара-
чателот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
Понудите треба да се достават во архивата на дирекци-
јата на АД „Македонски Телекомуникации" - Скопје, 
ул. „Орце Николов" бб. 
3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба 
да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува ми-
нистерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат - извештај за бонитет 
издаден од професионално репрезентативно тело на ин-
дустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството 
или на професионално здружение, односно ревизорски 
извештај од странска ревизорска институција, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки. 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или 
е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а. 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана -на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; и 
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- банкова гаранција во износ од 2% од вкупната 
вредност на понудата. 
3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака 
„понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата и ја носи ознаката „документација". 
3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено „не отворај", како и бро-
јот на барањето, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 
4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 23.06.1999 година до 10,н) 

часот. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
23.06.99 година во 10°° часот во Дирекцијата на АД за 
Телекомуникации „Македонски Телекомуникации" во 
салата на 4-ти кат. 
4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои 
немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се раз-
гледуваат. 
4.4 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
За дополнителни информации, понудувачите можат да 
контактираат со Самостојната градежна служба на тел. 
141-415, 141-177 и со Центарот за јавни говорници на 
тел. 131-343. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 алинеја 1 и член 15 од Законот 
за јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08/06-99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

СОФТВЕР ОПРЕМА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка 

на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. 
„Комплекс банки" б•б.. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на софтвер опрема за потребите на Народна 
банка на Република Македонија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Предмет на отворениот повик е набавка на софтвер 

опрема за потребите на Народна банка на Република 
Македонија и тоа: 

1) МкгоѕоЃ! ЅоК\уаге 

Реден 
број 

Опис Количина 

3) Орел Ѕуѕ1етѕ -
теп*. 

Рпуа*е I, алатка за Ѕуѕ1о& Мапа§е-

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Обем и количина на набавката (спецификација). 
3. Квалитет и стандард. 
4. Технички карактеристики на набавката. 
5. Цена со сите давачки и начин на плаќање. 
6. Гаранција. 
7. Сервис. 
8. Рок на извршување на4 набавката. 

IV ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборов за најповолен понудувач ќе се изврши но 

следните критериуми: 
- квалитет на производот 200 бода 
- висина на цената 200 бода 
- рок на извршување на набавката 150 бода 
- рок и начин на плаќање 150 бода 
-гаранција , 150 бода 
- сервис 100 бода 
- референца листа 50 бода 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително да 

ја достави следната придружна документација: 
1. Судска регистрација на дејноста, 
2. Документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет („Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

VI. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 

дена од денот на објавувањето во весникот „Дневник" и 
„Службен весник на Република Македонија". 

2. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице 
на понудувачот. 

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 
<• 4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај" и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би 
можело да се идентификува понудувачот. Во затворе-
ниот плик треба да има уште два затворени запечатени 
плика. Едниот внатрешен плик даја содржи понудата и 
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да носи ознака „понуда", а другиот внатрешен плик да 
ја содржи документацијата и да носи ознака „докумен-
тација" и точната адреса на понудувачот. 

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

6. Отвораното на понудите ќе се изврши на 
24.06.1999 година, во 9,00 часот, во просториите на 
Народна банка на Република Македонија на ул. „Ком-
плекс банки" б•б. Скопје, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

7. Понудата со придружната документација да се 
достави на адреса: 

Народна банка на Република Македонија, ул. „Ком-
плекс банки" б•б. - Скопје, по пошта или преку архи-
вата на Банката. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот зц јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/151 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ ПО ВТОРПАТ 

1. Нарачател на отворениот повик с Министер-
ството за одбрана ул. „ Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката: 
2.1. Свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, јогурт, 

месо свежо (јагнешко, јунешко, свинско) за потребите 
на гарнизон Делчево - (видови и количини наведени во 
Список бр. 1). 

Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана ул. „50 Дивизија" бр. 22, Скопје, 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 8 или кај 
одговорното лице од Одделението за интендантско 
обезбедување во просториите на гарнизонот Делчево. 

3. Содржина на понудата 
- цена (без пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќано, 
- квалитет 

4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), , 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот. 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство-
испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 
- Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок и потпишана од овластено лице на понудувачот. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавното 

отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-

каква ознака освен ознака „не отворај" и бројот на 
Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да 
има уште два коверта. .Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака „понуда", а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи 
ознака „документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот и времето на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериуми за избор на најповолен добавувач. 
~ квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќано, 
- техничко-технолошки можности за пронзводство-

испорака. & 

Јавното отворано на понудете во присуство на пону-
дувачите ќе се изврши на ден 28.06.1999 година со поче-
ток во 10,00 часот во просториите на гарнизонот Дел-
чево. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/ 239-119. 

Министерство за одбрана 

орЈ основа на член став 1 од законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија обја-
вува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-2408/132 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВ АЛ ИФИКАЦИ Ј А), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Нарачател на повикот е Министерството за од-
брана ул. „Орце Николов" бб, Скопје 

2. Предмет на јавната набавка е прибирано на доку-
ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

- сок овошен во дој-пак од 2 дл. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 

учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
стопанска дејност. 

4. Заинтересираните понудувачи потребно е да до-
стават документација за: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршувано на набав-

ката, 
- немање на правосилна пресуда со која е изречена 

мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, из-
дадена од надлежен судски орган, 

.--*документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

Бараниве документи да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и нема да се земаат во .предвид за 
разгледува^. 
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Документацијата за ограничениот повик да се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај" и бројот на ограничениот повик. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Документацијата да се достави на адреса: Министер-
ство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце 
Николов" бб Скопје, по пошта или преку архива во 
Министерството за одбрана. 

Крајниот рок за доставувана на документацијата е 
25.06.1999 година. 

Документацијата која не е доставена во утврдениот 
рок во повикот нема да се разгледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 15 и член 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при општина Виница објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ С. 
ИСТИБАЊА - С. ЈАКИМОВО ВО ОПШТИНА 

ВИНИЦА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е Општина Ви-

ница на ул. „Бел Камен" бб. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на локалниот 

пат с. Истибан»а - с. Јакимово во Општина Виница• 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, согласно со Законот за јавни набавки. 

1.5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавување на барањето во средствата за јавно 
информирана. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 
на позиции како и вкупната цена на понудата изразена 
во денари. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на изградба 
на локалниот пат - с. Истибања - с. Јакимово. 

2.5. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 

2.6. Понудата со придружната документација од 
странските понудувачи мора да биде преведена на маке-
донски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финанси-
ска и економска способност, согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
достават документ за бонитет кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи, со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да е оригинален или 
заверена копија верна на оригиналот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 24 став 1 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Претставниците на понудувачот треба да доста-
ват писмено овластување за учество на отворениот по-
вик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач 
ќе бидат во согласност со член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно: 

1. Рок и начин на плаќана, 
2. Квалитет, 
3. Понудено најекономично решение, 
4. Висина на цена. 

5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознаката „не отворај" и бројот на пови-
кот. Ковертот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

5.2. Во затворениот коверт треба да има уште 2 
затворени и запечатени коверти. Првиот внатрешен 
коверт ја содржи понудата со финансиска документа-
ција и носи ознака понуда, а другиот внатрешен коверт 
ја содржи техничката документација и носи ознака до-
кументација и точната адреса на понудувачот. 

5.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде затворен и потпишан од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

5.4. Писмените понуди се доставуваат преку пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот на адреса: 
Општина Виница, ул. „Бел Камен" бб, Виница. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. При изготвување и доставување на понудите 
задолжително да се применуваат одредбите на Законот 
за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Некомплетните понуди <во согласност со Зако-

нот за јавни набавки нема да бидат разгледувани. 
6.4. Тендерската документација може да се подигне 

во зградата на Општина Виница, на 3 спрат, соба бр. 8. 
На име паушал при подиганото на тендерот, за негова 
подготовка се плаќаат 500 денари. 

За подетални информации може да се скратите на 
тел број 0903/361-945 локал 15. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
мај 1999 година во однос на месец април 1999 година е 
повисока за 0,9%, а планираната за 0,3 % повисока во 
однос на месец април 1999 година. 

2. Порастот на платите за месец мај 1999 година во 
однос на месец април 1999 година за правните лица од 
членот 3 изнесува 0,9%, а правните лица од членот 4 
исплатата на платите за месец мај 1999 година ја вршат 
на нивото на правото утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Бсдредин И браими, с.р. 
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Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македо-
нија ја 

О Б Ј А В У В А 
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 1999 

ГОДИНА 
.Просечно исплатената нето плата по работник во 

стопанството на Република Македонија за месец март 
1999 година изнесува 9241 денари 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија44 

бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија го утврдува и објавува 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 1999 

ГОДИНА 
Движен>ото на цените на м<ило во Република Маке-

донија во периодот Јлнуари-млЈ 1999 година во однос на 
просечните цени на м<ило во 1998 година и знесува-0,9% 

Директор, 
Светлана Антоновска, с р 

С О Д Р Ж И Н А 
1066. Решение за разрешување од должноста ди-

ректор на Агенцијата на Република Маке-
, донија за приватизација 1885 

1067. Решение за именување вршител на долж-
ност директор на Историскиот музеј во 

Крушево 1885 
1068. Решение за именување вршител на долж-

носта директор на Музејот на град Кратово 1885 
1069. Решение за именување вршител на долж-

носта директор на Музејот на град Него-
тино 1885 

1070. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Галерија и Музеј во Ка-
вадарци 1885 

1071. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата „25 
Мај"-Валандово 1886 

1072. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 
„Ацо Ѓорчев" - Неготино 1886 

1073. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Градската библиотека 
„Борка Талески44 - Прилеп 1886 

1074. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Матичната библиотека 
„Гоце Делчев"-Велес 1886 

1075. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Матичната библиотека 
„Ванчо Прке" - Виница 1886 

1076. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Народниот театар „Јор-
дан Хаџи Константинов - Џинот44 - Велес. . 1886 

1077. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Зоолошката градина -
Скопје 1887 

1078. Решение за именување вршител на долж-
. носта директор на Домот на културата 

„Бели мугри44 - Кочани 1887 

1079 Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Народната ма-
тична библиотека „ДимитриЈл и Констан-
тин Миладиновци" ~ Струга 1887 

1080 Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Народниот те-
атар „Војдан Чернодрински" - Прилеп . . . 1887 

1081 Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Народниот 
музсЈ „Д~р Никола Незлобннски" - Струга . 1887 

1082 Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Заводот за 
зани ита на спомениците на културата и 
Музеј -Стр>м и ца 1888 

1083. Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Народната ма-
тична библиотека „Вук Караџин" - Гости-
вар 1888 

1084. Решение за именува!ве претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Заводот за 
заштита на спомениците на културата на 
град Скопје - Скопје 1888 

1085 Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Уметничката 
галерија-Струми ца 1888 

1086 Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Библиотеката 
„Браќа Миладиновци44-Скопје 1889 

1087 Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Работничкиот 
универзитет „Киро Донев44 - Радовиш . . . . 1889 

1088 Решение за назначување советник на мини-
стерот за надворешни работи 1889 

1089 Решение за разрешување од должноста со-
ветник на Министерот за надворешни ра-

боти 1889 
1090 Решение за разрешување од должноста со-

ветник на министерот за надворешни ра-
боти 1889 

1091 Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за здрав-
ство 1890 

1092 Решение за разрешување од должноста по-
мошник на министерот за стопанство . . . . 1890 

1093 Решение за распоредување на осудените и 
осудените малолетни лица во казнено-по-
правните и воспитно-поправннте установи . 1890 

1094. Решение за давање одобрение за издавање 
на краткорочни хартии од вредност 1892 

1095. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 1892 

1096. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 1892 

1097. Решение за поништување на решението за 
давање одобрение за издавање долгорочни 
хартии од вредност 1893 

1098 Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 1893 

1099. Решение на Републичката геодетска 
управа 1893 
Објава за стварната стапка на трошоците 
на живот за месец мај 1999 година 1947 
Објава за просечно исплатена нето плата 
по работник во стопанството на Република 
Македонија за месец март 1999 година . . . . 1948 
Објава за движењето на цените на мало во 
Република Македонија за месец мај 1999 
година 1948 
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