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

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. Број 35 

Вторник, 9 мај 2000 
Скопје 

Год. LVI 

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

1940. 
Врз основа на член 24-а од Законот за трговија 

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА 
РАФИНЕРИСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

ден/лит а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
д-1 

- Д-2 
в) Масло за горење 

- -екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

до 16.052 
до 18.787 
до 18.851 

ден/лит 
до 16.153 
до 15.683 

ден/лит 
до 13.245 

до 9.851 ден/кг. 

2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно тарифниот број 1 од точките 1), 2), З) и 7) од 
Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната ра-
финериска цена и производната рафинериска цена из-
несуваат: 

а) Моторни ,бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д-1 
- Д-2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит 
22.504 

24.391 
21.386 

ден/лит 
11.899 
11.529 

ден/лит 
3.042 

0.119 деи/кг. 

З. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „(Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 10.05.2000 
година. 

Бр. 23-2227/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

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

1941. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) 
и член 46 став З од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, донесе 

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

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

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

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

ден/лит 
до 48.50 
до 54.00 
до 50.50 

б) Гасно масло - дизел гориво ден/лит 
' - Д-1 до 36.00 

- Д-2 до 35.00 
в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно (ЕЛ) до 22.00 
г) Масло за горење (мазут) до 10.70 ден/кг. 

Цените од став 1 на оваа точка, потточките „а", „б" 
и „в" важат фраико пумпна станица, а цената на пот-
точката „г" важи франко производител во земјата. 

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

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

- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д-1 
- Д-2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит 
до 1.800 
до 1.800 
до 1.800 
ден/лит 

до 1.800 
до 1.800 
ден/лит 

до 1.800 
до 0.220 ден/кг. 

4. Од износот на платените акцизи од точка 2 на 
оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата 
во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
10.05.2000 година. 

Бр. 23-2228/1 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

о 
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Огласен дел 

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

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е 
постапката за расправање на оставината на сега почи-
натата Марија Трај кова бивша од Скопје која почи-
нала на 18.08.1989 година, а по предлог на јавниот пра-
вобранител на Република Македонија. 

Бидејќи не е познато дали сега починатата Марија 
Трајкова има наследници од прв, втор или друг закон-
ски наследен ред се повикуваат сите лица кои полагаат 
право на наследство да се пријават во судот најдоцна 
по. истекот на една година од денот на објавувањето на 
овој оглас. По истекот на тој рок ако не се јави ниту 
еден наследник Оставината ќе биде предадена на држа-
вата Македонија, меѓутоа со тоа наследникот кој би се 
јавил и подоцна, нема да биде лишен од правото да му 
се предаде оставината или делот што по закон му при-
паѓа. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје.О.бр. 1252/99. 
(18931) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведен 
спор за^поништување на договор за купопродажба по 
тужбата на тужителите Бекир Рамадан, Бекир Му ста-
фа,Зелиха Таири, Мусли Санија и Рамизе Фазлиу, 
против тужените Бекир Мамер и Амит Асани од с. 
Арачиново, а сега со непозната адреса.' 

Се повикува тужениот Амит Асани да се јави во овој 
суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или 
во истиот рок да-ја достави сегашната адреса на жи-
веење. До колку не се јави во определениот рок ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги штити 
неговите интереси до окончување на постапката или 
до неговото јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.П.бр. 342/99. 
(18962) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка за долг по тужбата на тужителот АД 
УТ"Македонијам - Гостивар, против тужениот Арсл-
ани Мурезан од с.Вруток, а сега со непозната адреса. 
Вредност на долгот 131.791,00 денари. 

На.тужениот му се поставува привремен застапник 
лицето" Ел "а Алиу стручен соработник, при Осно-
вниот суд во Гостивар, која ќе ги застапува интересите 
на тужениот додека тој или негов полномошник или 
застапник не се јави на расправата во судот односно се 
додека органот за старателство не му постави стара-
тел. 

Од Основниот суд во Гостивар.П.бр. 1346/96. 
^ (18956) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за враќање на заем по тужбата на тужителот 
Асани Мемет од с.Топлица, застапував од полномо-
шникот адвокат Љупчо Лазаревски од Гостивар, про-
тив тужениот Латифи Музафер од с.Топлица, а сега со 
непозната адреса. Вредност на долгот 35.000 ДМ во 
денарска противвредност. За привремен застапник на 
тужениот му се поставува Алији Ељеса стручен сора-
ботник при Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар.П.бр. 213/2000. 
(18957) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Рушани Ељес од страден, - Гостивар, застапуван од 
полномошнокот Агим Мислими, адвокат од Гостивар, 
против тужената Бехарије Рушани од с. Радиовце - Те-
тово, а сега со непозната адреса. За привремен заста-
пник и се поставува Алији Ељеса стручен соработник 

. при Основниот суд во Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар.П.бр. 115/2000. 

(18958) 

. ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 

Пред Основниот суд во Штип заведен е спор за 
развод на брак по тужбата на тужителката Лида Пре-
кас родена Секуловска, од Штип со стан на ул." Сут-
ј е с к а ' ^ . 2, пробив тужениот Георгиос Прекас од 
Атина - Грција, а сега на привремена работа во 
странство и со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот 
рок да ја достави сегашната адреса на живеење или да 
определи свој застапник или полномошник.Во спро-
тивно ќе му биде поставен привремен застапник по 
службена должност кој ќе ги застапува неговите инте-
реси до завршувањето на спорот. 

Од Основниот суд во Штип.П.бр. 39/2000. 
(19106) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1443/99, во регистарската влошка бр. 0200101 
147-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар пре-
фрлањето на фирма на ТП ЦВЕТ - Цвеќара Бранко 
Бошко Стаменковски ул. Маршал Тито бб Крива Па-
ланка. 

Префрлање на фирма. Старата фирма е ТП ЦВЕТ 
- цвеќара Нацка Ѓорѓи Мацовска ул. Маршал Тито бб, 
Крива Паланка. Новата фирма е ТП ЦВЕТ - Цвеќара 
Бранко Бошко Стаменковски ул. Маршал Тито бб 
Крива Паланка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1443/99. - - ^ (5456) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1320/99, во регистарската влошка бр. 1-63108 
-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
лице на Претпријатие за производство, трговија и ус-
луги "УНИМИР" ДОО експорт-импорт Скопје ул. 
Киро Крстев бр. 28-а, Скопје. 

Промена на лице: 
г Да се брише: Димишковски Филип, 
- Да се брише: Костовски Мирослав - директор без 

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

1320/99. (5457) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 816/99, во регистарската влошка бр. 020093 
147-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар при-
стапувањето на основач на Трговско друштво за про-
мет со возила и сервисирање АВТОРЕМОНТ М Руж-
ди ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар ул. Никола Парапу-
нов бр. 240. 

Трговско друштво за промет со возила и сервиси-
рање АВТОРЕМОНТ М Ружди и др. ДОО увоз-извоз, 
Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
816/99. (5458) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10067/99, на регистарска влошка бр. 020226 
767-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на ТП МИКИ т лродавница за прехран-
бени производи Јованова ДобринЈБубица, с. Прждево, 
Неготино. 

Се усогласува од СТД во ТП и се упишува во 
трговскиот регистар врз основа на Пријавата за усо-
гласување од 16.06.1999 година. Основач е Јованова 
Љубица од с. Прждево - Неготино. 

Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25. 
ТП во правниот промет ќе истапува во свое име и 

за своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со 
целиот свој имот. Управител на ТП е Јованова Љуби-
ца - со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10067/99. (4830) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1221/99, на регистарска влошка бр. 020231 
877-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за услуги и трговија 
на големо и мало ТЕХНОМЕРКУР-ИНВЕСТ Мара 
ДООЕЛ извоз-увоз ул. "Роберт Кох" бр. 4/2-13, Ско-
пје. 

Дејности: 20.20,20.30,20.40,26.12,26.15,36.11,36.12, 
36.13, 36.14, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 
52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.40/2, 
50.40/3, 50.50, 52.44, 52.62, 51.21, 51.22, 51.38, 51.31, 
51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.46, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 
51.56, 51.23, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 
51.61, 51.70, 51.52, 51.45, 51.63, 51.57, 51.42/2, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.66, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.05. 
Дејности во надворешно трговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
натрговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредување, реекспорт, консигнација, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југосла-
вија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Белкоска Мара - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1221/99. (4834) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7258/99, на регистарска влошка бр. 020228 
077-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на Друштво за производство на млински 
производи и друго, трговија и услуги ДЕКАМЕЛ 
експорт-импорт Тодор и др. ДОО, ул. "Илинденска" 
бр. 23, Демир Капија. 

Тошевски Тодор се усогласува со ЗТД со Договор 
од 15.02.1999 година. 

Дејности: 01.11,15.61, 15.81,15.81/1,15.81/2, 15.82/1, 
15.85, 15.88, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53т 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
60.24, 63.21, 71.21, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 74.84, 
70.31, 70.32, 74.13. Дејности во надворешниот трговски 
промет: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

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

Тошевски Тодор - управител на друштвото со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7258/99. (4831) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6346/98, на регистарска влошка бр. 020214 
137-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на СТД на Гостилница ТП МАГИ-
СТРАЛА Адемовски Емурла Зеќир ул. "Ѓорче Пе-
тров" бр. 4, Скопје. 

Дејност: 55.3 - угостителски објекти за исхрана, 
55.30 - угостителски објекти за исхрана, 5530/1 - ре-
сторани и гостилници (без соби за сместување). 

Настап: во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. Одговорност: за 
обврските во правниот промет со трети лица одговара 
лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Зекир Емурла Адемовски 
МБ 0304946450013 - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6346/98. (4835) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5332/98, на регистарска влошка бр. 020216 
387-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за градежништво, 
инженеринг, внатрешна и надворешна трговија и 
услуги МАКБАУ Зоран ДООЕЛ ул. "Бранко Дим-
ков" бр. 21, Куманово. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.24, 52.11, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.45, 51.35, 50.10, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 
63.40, 74.81, 92.33, 92.34, 92.63, 92.72, 93.04, 93.05, 74.40, 
70.20, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на 
јавно ускладиштување, работи на меѓународна шпеди-
ција, застапување и продажба на странска стока од 
консигнациони складишта и вршење сервис и услуги 
за одржување на увезената опрема и трајни добра за 
лична потрошувачка, работи на по-средување, работи 
на застапување, привремен увоз односно извоз на сто-
ка и опрема заради производство и пружање на услу-
ги, работи на закуп-лизинг, услуги на надворешно 
трговски промет. 

1. Изведување на инвестициони работи во стран-
ство: а) Изработка на експертизи и студии, инвестици-
они програми, просторни и урбанистички планови и 
проекти, идејни, главни и детални проекти, инвести-
ционо-техничка документација, лицитациони елаборат 
ти/тендерска документација/и друга инвестициона до-
кументација за објекти и работи; б) Изведување на 
геодетски, геолошки и други истражни работи, мело-
рациони работи и работи за облагодарување на зем-
јиште, приведување на земјиште кон култура и кому-
нално уредување на земјиште; в) Изведување на гра-
дежни, градежно-занаетчиски, рударски, хидротех-
нички и други слични работи на внатрешно уредување 
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и декорација" г) Изведување на инсталациони, мон-
тажни и демонтажни работи на одржување и ремонт 
на индустриски и други постројки; д) Изградба на 
комплетни објекти и испорака на опрема, делови, 
материјали и нетехнолошки линии и други компо-
ненти; ѓ) Организација на изградба на комплетни 
објекти (инженеринг) изведувачки инженеринг и со-
ветодавен (консалтинг) инженеринг; е) Стручно-тех-
нички надзор над изведување "На инвестициони работи 
во странство и над изградбата на инвестициони об-
јекти; ж) Давање на стручна помош односно кон-
султантски услуги во текот на изградбата и во рабо-
тите на изградените објекти; з) Други работи на 
изведување на инвестициони работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица Друштво за 
градежништво, инженеринг, внатрешна и надворешна 
трговија и услуги МАКБАУ Зоран ДООЕЛ ул. 
"Бранко Димков" бр. 21, Куманово, настапува во свое 
име и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и 
надворешен промет е Бојковски Зоран, управител без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5332/98. (4836) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7554/98, на регистарскд влошка бр. 020201 
107-8-09^000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за градежништво,, 
производство, услуги и трговија СТАН-М, Андреј 
ДООЕЛ ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 46, Куманово. 

Дејности: 25.22,25.21,25.24,21.21,21.22,21.23,21.24, 
21.25, 19.20, 15.81, 15.98/2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 60.21, 
60.23, 60.24, 60.22, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 
50.20, 18.10, 19.30, 25.13, 25.24, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 
74.40, 70.20, 74.84, 51.46, 52.11, 52.24/52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 52.12, 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, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 
74.20/2, 74.20, 74.20/5, 74.20/3, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.65, 26.66, 20.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.11, 45.12, 90.00, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
реекспорт, продажба на стока од консигнациони скла-
дишта, работи на посредување, привремен увоз од-
носно извоз на стоки, безцарински продавници, заста-
пување на странски фирми. 

Во правниот промет со трети лица Друштво за 
градежништво, производство, услуги и трговија 
СТАН-М, Андреј ДООЕЛ Куманово, ул. "Сава Кова-
чевиќ" бр. 46, настапува во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и 
надворешен промет е Манев Андреј, управител без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7554/98. (4837) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13027/98, на регистарска влошка бр. 020155 
877-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на Друштво за воздушен сообраќај 
АЕРОМАК Југословенски аеротранспорт ДООЕЛ 
бул. "Партизански одреди" бр. 17, Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.24, 71.10, 71.21, 
52.24, 52.22, 52.23, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.12, 51.41, 
51.42/1, 51.55, 51.44, 51.56, 51.25, 51.22, 55.12, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.82, 74.84, 55.52, 62.10, 62.11, 63.22, 70.20, 71.23, 74.14, 

74.15, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува од свое име и за"своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сиот свој имот. 

Бранко Премк - управител со следните ограничу-
вања: да одлучува за деловната, развојна и инвести-
циона политика, да одлучува за зголемување или на-
малување на капиталот, да одлучува за предавање на 
уделот на друштвото или да купува удели во други 
друштва, да одлучува за основање на нови друштва и 
деловни единици, да одлучува за распределба на до-
бивката и начинот на покривање на загубите, да од-
лучува за статусните промени, како и за донесување 
на статут и други акти на друштвото, да одлучува за 
пласирање на капитал во износ над 5(3.000 УСД. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13027/98. (4838) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13769/99, на регистарска влошка бр. 020236 
897-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за 
производство и трговија М.В.М. КОМПАНИ Јовче 
ДООЕЛ извоз-увоз бул. "Асном" бр. 8/3-3, Скопје. 

Основач: Јовче Донев ул. "Водњанска" бр. 54, Ско-
пје. Друштвото е усогласено со Изјава за основање од 
14.10.1999 год. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 37.10, 37.20. Дејности во надворешен 
трговски промет: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во областа на 
прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, реекспорт, шпедиција и консигна-
ција, малограничен промет со: Албанија, СР Југосла-
вија, Бугарија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица трговското 
друштво настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските настанати во правниот промет со трети ли-
ца трговското друштво одговара со сите свои сред-
ства. 

Јовче Донев - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13769/99. (4839) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7162/99, на регистарска влошка бр. 020211 
577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на Друштво за производство, промет и 
услуги БОБИ-1 Цвета ДООЕЛ експорт-импорт Ско-
пје ул. "Џон Кенеди" бр. 27, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 52.43, 52.47, 52.46, 52.48, 
52.45, 51.21, 51.23, 51.33, 51.35, 51.39, 51.46, 51.51, 51.54, 
51.52, 51.53, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.70, 51.57, 
55.40, 55.51, 55 52, 63.12, 63.30, 65.12/3, 50.50, 51.31, 
51.34, 50.30/1, 50.30/2, 50.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 63.40, 74.40, 74.84, 50.20, 
33.20, 52.74, 52.72, 52.72/1, 29.71, 52.72/2, 29.72, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 18.10, 19.20, 19.30, 



9 мај 2 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 35 - Стр. 2023 

25.13, 25.24, 93.01, 93.02, 93.05, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51,17.54, 18.23, 18.24, 19.10, 25.11, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.33,15.81,15.85, 21.12, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
36.63, 37.10, 01.11/1, 01.11/2, 01.12/2, 01.22/1, 01.23, 01.25, 
01.41/1, 01.41/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.43, 45.45, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во меѓународниот 
промет, комисион^ и консигнациона продажба, реекс-
порт, меѓународен транспорт на стоки, меѓ)шароден 
транспорт на патници, меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет со: Албанија, СР Југославија, Буга-
рија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица трговското дру-
штво настапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските настанати во правниот промет со трети лица 
трговското друштво одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во правиот промет 
- внатрешен и надворешен е Богданова Цвета - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7162/99. (4840) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Треѓ. бр. 9188/99, на регистарска влошка бр. 020220 
307-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на СТД во ТП на Превоз на патници во 
друмски сообраќај Ставре Славе Велковски СТОЛЕ 
БУС ТП ул. "Радован Ковачевиќ" бр. 45, Скопје. 

Шифри на дејност: 60.21,60.22,60.23,60.24. 
За вршење на дејностите спрема трети лица трго-

вец - поединец истапува во'свое име и за сметка на 
фирмата. За сћте обврски спрема трети лица трговец -
поединец одговара со целиот свој имот. Управител на 
ТП е Стојко Велковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9188/99. ' (4841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13607/98, на регистарска влошка бр. 020231 
927-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето со ЗТД на, Друштво за новинско изда-
вачка дејност и трговија МЕШАРИ Аднан и други 
ДОО ул. "Никола Петров" бр. 11, Скопје. 

Усогласување на Издавачко претпријатие МЕША-
РИ ДОО Скопје, ул.' "Никола Петров" бр. И. Прет-
пријатието се усогласува согласно Законот за тргов-
ски друштва во Друштво за новинско издавачка деј-
ност и трговија МЕШАРИ Аднан и други ДОО Скопје 
ул. "Никола Петров" бр. И. 

Од друштвото како основач истапува к Љуљзиме 
Пруси од Скопје, а пристапуваат Кимет Агаи и Аднан 
Агаи од Скопје. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51:41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 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, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, посредување во 
областа на прометот со стоки и услуги, застапување, 
реекспорт, консигнација, малограничен промет со: 
Албанија, СР Југославија, Бугарија и Грција, меѓу-
народен транспорт на стоки. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со сиот.свој имот. 

Друштвото во внатрешно и надворешно тргов-
скиот промет ќе го застапува лицето Кимет Агаи -
управител со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
13607/98. 

(4842) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3761/99, на регистарска влошка бр. 020165 
607-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на Друштво за производство, промет и 
услуги ЕЛКО ДИЗАЈН Трајко ДООЕЛ Скопје ул. 
"Загребска" бр. 3/11, Скопје. 

Др.уштвото е настанато со усогласување на Прет-
пријатие за проектирање, посредништво и промет 
"ЕЛКО-ДИЗАЈН" експорт-импорт Д.О.О. Скопје ул. 
"Загребска" бр. 3/11, Скопје (рег. влошка 1-20246-0-0-
0 Основен суд Скопје I - Скопје) со ЗТД врз основа на 
изјава 01/Гбд 02.03.1999 година. 

Основав и единствен содружник е Костов Трајко. 
Управител без ограничување е Костов Трајко од Ско-
пје. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото има 
неограничени овластувања и сноси целосна одговор-
ност. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување на странски физички и правни лица, 
шпедиција, комисион, консигнација и реекспорт, ма-
лограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југосла-
вија и Албанија. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.1, 52.12, 
52.2, 52.25, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 52.26, 50.20, 50.1, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.3, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.25, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 
51.52, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.44, 
50.30, 52.74, 50.30/3, 52.27, 52.33, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63,45.21, 45.21/2, 45.?4, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.11, 45.22, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.7, 52.72, 
52.74, 20.10; 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24,18.10,19.20, 25.24,15.81,15.3,15.4,15.5,15.6,15.7, 
15.8, 15.9, 25.21, 25.22, 65.12/3, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 
74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 72.30, 63.30, 63.40, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.23, 74.12, 31.10, 31,62, 29.71, 29.72, 
70.31, 70.20, 71.10/25.11, Ј31.41, 01.42, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/2, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 71.40, 74.82, 74.84, 74.70, 92.72, 93.02, 93.05, 
52.74,20.52,25.24. ; ^ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3761/99. Ј ^ ^ ^ (4843) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4727/99, на регистарска влошка бр. 020218 
867-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето со ЗТД на Трговско друштво за промет, 
услуги и авто шЈрола ТИМОНА ЈБупчо ДООЕЛ бул. 
"Јане Сандански" бр. 3/1, Скопје. 

Фирмата е основана со акт од 15.05.1996 год., а 
основач е Велковски Љупчо од Скопје. 

Дејности: 80.41, 80.42,51.11,51.12,51.13,51.16,51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.52, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.47, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување 
во надворешно-трговскиот промет, реекспорт и меѓу-
народна шпедиција. 

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

Управител на Друштвото и застапник во надво-
решно-трговскиот промет (без ограничување) е Вел-
ковски Љупчо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4727/99. (4845) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 18821/98, на регистарска влошка бр. 020240 
877-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето според ЗТД на Друштво за трговија и 
услуги ГАМЕН - ПРОМ Ганимет ДООЕЛ експорт-
импорт, ул. "Маршал Тито 5" бр. 42, Сарај, Скопје. 

Основач на друштвото е: Саити Ганимет од Ско-
пје, ул. "Маршал Тито 5" бр. 42, со лк. 1349929 и ЕМ 
БГ 0502955455040, со основачки влог 10.362 ДЕМ. 

Внатрешна трговија е: 15.11, 15.84, 15.71, 15.72, 
15.61, 15.81/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.33, 
15.98/2, 29.12, 29.13, 29.14, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 31.30, 20.20, 20.10/1; 
26.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.23, 45.22, 45.24, 45.11, 
45.32, 45.41', 45.42, 55.30/1, 55.30/2, 55.21/1, 55.11, 55.12, 
45.43, 45.44; 45.45, 60.21, 62.10, 62.20, 60.23, 60.24, 60.22, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 
52.42, 52.Ж/3, 52.43, 52.4^ 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 
52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 
50.4042, 50.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 51.21, 51.38, 51.39, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 
51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.52, 51.57, 51.46, 50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 
74.13, 74.84, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 70.31, 
92.34, 65.12/3,74.20/3,74.82,70.20, 74.20/2, 74.40, 74.20/5, 
74.14, 74.12, 71.33, 71.34, 74.83, 72.40, 71.32, 63.40, 
Надворешна трговија е: надворешна трговија со пре-
хранбени и непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона 
и консигнациона продажба, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен 
превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, 
услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува -го свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени 1.0 правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Управител без ограничување е Ганимет Саити. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

18821/98. ^ ^ „ „ (4848) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12181/98, на регистарска влошка бр. 020181 
877-8-01-000, го запиша^ во трговскиот регистар усо-
гласувањето на Друштво за интелектуални услуги и 
трговија МАРЕК Марија ДООЕЛ извоз-увоз ул. 
"Градски зид" блок бр. 10, Скопје. 

Дејности: 32.02,52.24,52.21,52.22,52.12,52.41,52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.30/2, 51.21, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 50.10, 51.57, 74.40, 74.14, 74.84, 74.12, 72.30, 
01.21, 01.24, 15.81, 20.10/1, 25.24, 36.50, 36.63, 45.45, 
45.21/2, 55.30/1, 60.22, 65.12/3, 70.31, 74.20/3, 93.02, 52.44, 
52.50, 52.62, 52.63, 17..40, 17.40/1, 17.54/2, 18.22, 17.54, 
17.54/1, 18.23, 18.21, 17.51, 15.33, 22.25, 63.30, 63.40, 
52.72, 29.71, 29.72, 52.72/1, .52.72/2, 52.74, Зб.бЗ, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување на странски лица, меѓународна шпедиција, 
продажба на странска стока на консигнациони скла-
дишта, компензациони работи, консигнациона про-
дажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, Ал-
банија и СР Југославија. 

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

Марија Макреска - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12181/98. ^ ^ ^ ^ ^ (4849) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4267/99, на регистарска влошка бр. 020233 
597-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-

гласувањето на Друштво за производство и трговија 
на големо и мало ИГЗОКОС Игор ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, бул. "Јане Саднански" бр. 86/6-8, Ско-
пје. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.21, 
18.22,18.23,18.24, 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, 
52.63, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.31, 
51.38, 51.21, 51.22, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 
51.51, 51.44, 51.45, 51.47, 51.56, 51.52, 51.42, 51.42/1, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 74.40, 74.84, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 65.12/3. Во 
надворешно-трговскиот промет друштвото ги врши 
следните дејности: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување во надворешно-тргов-
скиот промет, реекспорт, консигнациона продажба. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Игор Серафимовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4267/99. (4850) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12182/98, на регистарска влошка бр. 020184 
067-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги ЧОКИ-КОМЕРЦ Сашо и други 
ДОО извоз-увоз ул. "Антон Попов" бб., Скопје. 

Дејности: 28.62,28.71,28.74,28.75,29.32,25.22,26.70, 
20.10/1, 20.40, 21.21, 25.11, 15.61, 15.98/2, 15.81/1, 15.33, 
15.51, 01.11, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 60.23, 60.22, 60.24, 
52.11, 52.21, 52.12, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 50.10, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.23, 51.43, 51.51, 50.30/1, 50.40/4, 50.20, 
63.30, 28.52, 52.74, 31.62, 65.12/3, 63.12, 55.30/1, 50.30, 
52.62, 63.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со сто-
ки и услуги, застапување на странски фирми, консиг-
нација, комисиона продажба, реекспорт, меѓународен 
превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, 
услуги во внатрешна и меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет со СР Југославија, Албанија, Грција 
и Бугарија. 

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

Сашо Митревски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12182/98. (4851) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5375/99, на регистарска влошка бр. 020230 
317-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за 
трговија, туризам, проектирање, инженеринг, произ-
водство и услуги СПЕКТАР-21 Ѓорѓиев Витомир 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Индустриска" 50, Кава-
дарци. 

Дејности: 51.21,51.22,51.23,51.24,51.25,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 
60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 50.20, 28.11, 28.12, 28.52, 28.62, 
28.72, 28.75, 29.40, 29.56, 29.71, 29.72,.31.62, 45.22, 45.23, 
45.25, 45.31, 45.34, 45.45, 63.30, 55.30/2, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 93.05, 20.20, 20.40, 20.51, 15.91, 15.98/2, 37.10, 
52.72/2, 52.72/1, 25.24, посредувањ-е и застапување во 
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прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
'транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од 
консигнациони складови, малограничен промет со со-
седните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Ал-
банија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешнотрговски промет е Витомир Ѓорѓиев - упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5375/99. . Ј - - (4852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12441/98, на регистарска влошка бр. 020241 
417-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар пре-
творањето на претпријатие на Друштво за трговија, 
угостителство и туризам САМА-КОМЕРЦ Ѓорѓоски 
Ацко ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Антон Шурков" 
бр. 29/2-6, Велес. 

Основач: Ѓорѓоски Ацко од Велес ул. "Антон 
Шурков" бр. 29/2-6. 

Дејностиве. 10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 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, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 51.36, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 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, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.84, надворешно-трговски промет со прехранбени 
производи, надворешно-трговски промет со непрех-
ранбени производи, застапување на странски фирми, 
посредување во прометот, реекспорт, консигнациона 
продажба, угостителски и туристички услуги, меѓу-
народна шпедиција, агенциски услуги во областа на 
транспортот, лизинг работи, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, долгорочна производствена ко-
операција, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
СР Југославија и Албанија. 

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

Ѓорѓоски Ацко - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12441/98. ^ ^ ^ (4853) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5477/99, на регистарска влошка бр. 020234 
687-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги ЛИРИМ-КОМПАНИЈА Зулбеар и др. ДОО 
увоз-извоз ул. "Питарница" бр. 3, Гостивар. 

Основачи: Лирим Амети од Гостивар ул. "Питар-
ница" бр. 3 со л.к. 215783 и ЕМБГ 0102980473004 из-
дадена од ОВР Гостивар. Седиште: ул. "Питарница" 
бр. 3. 

Дејности: 15.81, 17.40/1, 18.10, 18.21, 18.23, 18.24, 
20.10, 21.23, 25.21, 25.22, 25.12, 26.21, 28.21, 29.71, 36.63, 
42.25, 45.31, 45.41, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 
52.26, 52.41, 52.46, 52.48, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.40, 74.12, 70.20, 74.20/3, 74.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, кон-
сигнација, реекспорт, малограничен промет со СР Ју-
гославија, Бугарија, Албанија и Грција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите-свои средства. ^ 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Лирим Амети - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5477/99. (4854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7781/98, на регистарска влошка бр. 020204 
447-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето и- претворањето на Производно угос-
тителско услужно и трговско друштво М Е Х А Не-
џади и др. ДОО увоз-извоз Неготино - Неготино по-
лошко. 

Неготино - Неготино полошко - седиште. Оснива-
чи: Неџади Аљити од Неготино - Неготино полошко 
со л.к. 218568 ОВР Гостивар и ЕМБГ 2601948473004 и 
Хаки Аљити од Неготино -'Неготино полошко со л.к. 
182088 ОВР Гостивар и ЕМБГ 2005974473037. 

Дејности: 24.20,24.30,24.52,24.62, 24.63,24.66, 51.17, 
51.19, 51.31, 51.33, 51.36, 51.38, 51.39, 51.57, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.43, 52.44, 
52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 74.82, 74.84, 
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот на сто-
ки и услуги, реекспорт, консигнација. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Неџади Аљити - управител со неограничени овлас-

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

7781/98. (4855) . 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12460/98, на регистарска влошка бр. 020115 
447-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето согласно Законот за трговски друштва 
на Друштво за производство, услуги и трговија на 
мало и големо СТВ ПРИЗМА Тони ДООЕЛ извоз-
увоз Скопје, ул. "Ристо Равановски" бр. 10, Скопје. 

Друштвото е усогласено со договор од 07.12.1998 
год.. Единствен содружник: Велков Тони, ул. "Ристо 
Равановски" бр. 10, Скопје, лк.бр. 1263826, ЕМБ 27069 
65450022. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 21.12, 22.21, 
22.22, 24.16, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 50.10, 50.30, 50.40, 
50.50, 51.21, 51:22, 5 1 . Н 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, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
72.30, 72.60, 74.20/2, 74.20/3. Надворешно трговски 
промет: надворешна'трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во промет со стоки и 
услуги, продажба на странски стоки од консигнациони 
складишта, извоз-увоз на стоки и услуги во малогра-
ничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југо-
славија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Велков Тони, ул. "Ристо Рава-
новски" бр. 10, Скопје, лк.бр. 1263826, ЕМБ 270696-
5450022 - управител без ограничување. 

. Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
12460/98. (4856) 
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Основниот суд Батола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3388/99, во регистарската влошка бр. 009552, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО 
ОЕЛ на Друштво за производство^ трговија и услуги 
Бене Ориѓански ЃО-КО увоз-извоз ДООЕЛ с. Сопот-
ница, општина Сопотница. 

Дејности: 15.81/1, 15.86, 15.98/2, 20.10/1, 31.20, 31.62, 
45.31, 45.34, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.21, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.42/1; 51.42/2, 51.53, 
51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.72/1, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 92.12, 92.33, 92.34, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, 
угостителски и туристички услуги, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странски сто-
ки, малограничен промет, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување на ДООЕЛ во 
правниот промет со трети лица во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот промет: Вене Ориѓански - упра-
вител со неограничени овластувања. 

Основната главнина на ДООЕЛ изнесува 5.100 
ДЕМ,. 

с Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3388/99. ^ ( 4 9 7 4 ) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3731/99, во регистарската влошка бр. 009895, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО 
ОЕЛ на Трговско друштво за производство, промет и 
услуги БИДО ПРОМ, Јован Друштво со ограничена 
одговорност основано од едно лице увоз-извоз ул. 
Илија Василески бр. 10, Прилеп. 

Се врши упис во трговскиот регистар на друштво 
со ограничена одговорност основано од едно лице со 
назив Друштво за производство, трговија, промет и 
услуги БИЏО ПРОМ, Јован друштво со ограничена 
одговорност основано од едно лице увоз-извоз При-
леп. Седиштето на друштвото ќе биде на ул. Илија 
Василески бр. 10 во Прилеп. 

Единствен содружник и управител на друштвото 
во правниот промет со трети лица и во надвореш-
нотрговскиот промет ќе биде лицето Биџоски Јован 
од Прилеп со стан на ул. Илија Василески бр. 10 и со 
бр. на л.к. 236595 и со м.бр. 2502953440019 издадена од 
УВР Прилеп. 

Друштвото во своето работење ќе ги обавува след-
ните дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98/2, 21.21, 22.22, 25.22, 54.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23,52.24, 52.25, 52.26, 52.27,52.48, 52.62. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
танува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
своите обврски одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност. 

Основната главнина на друштвото изнесува 5.500 
германски марки или 176.000,00 денари во денарска 
противвредност што единствениот содружник ги вне-
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сува како основачки влог согласно извештајот на ов-
ластениот судски проценител, а во согласност со 
Законот за трговски друштва. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3731/99. ^ ^ „ ^ (4976) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4124/99, во регистарската влошка бр. 010286, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО 
ОЕЛ на Друштво за производство, услуги, угостител-
ство и трговија Љазам Сејдини АРМРИЈА увоз-извоз 
ДООЕЛ с. Зајас - Зајас. 

Основање на друштво за производство, услуги, 
угостителство и трговија Љазам Сејдини АРМРИЈА 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Зајас - Зајас. 

Единствен содружник во друштвото е Љазам Сеј-
дини од с. Зајас - Зајас. 

Основната главнина на друштвото изнесува 5.000 
германски марки или во денарска противвредност од 
155.000,00 денари во предмети по проценка на овлас-
тен судски проценител. 

Дејности кои ќе ги врши друштвото: 15.32, 15.51, 
15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 5Г.34, 51.55, 51.37, 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, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, откуп на печурки и шумски 
плодови, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, консигнација, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друм-
скиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници 
во друмскиот сообраќај, тури етичко-угостител ски ус-
луги, сообраќајно-агенциски услуги, малограничен 
промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со целокупниот свој имот. 

' Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешнотрговското работење е Љазам Сејдини -
управител без ограничување во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4124/99. „ ^ „ (4977) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3939/99, во регистарската влошка бр. 010101, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО 
ОЕЛ на Друштво за производство, услуги, трговија на 
големо и мало Ајет Аљији ШАР-ПРОМЕТ увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ ул. Ѓорѓи Наумов бр. 59, Битола. 

Основање на ДООЕЛ со 
Фирма: Друштво за производство, услуги, трговија 

на големо и мало Ајет Аљији ШАР-ПРОМЕТ увоз-из-
воз Битола ДООЕЛ. Седиште: ул. Ѓорѓи Наумов бр. 
59, Битола. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81, 
15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98, 16.00, 
16.00/2, 20.40, 20.51, 22.11, 22.13, 22.14, 22.15, 22.22, 
22.23, 22.25, 22.31, 22.32, 24.41, 24.42, 25.13, 25.22, 25.23, 
25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.53, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.4, 
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52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.63, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.12, 
93.02. 

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

Ајет Аљији - управител без ограничување со м.бр. 
1907951410003. -

Од Основниот суд битола во Битола, Трег. бр. 
3939/99. . ^ „ „ ( 4 9 7 8 ) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4178/99, во регистарската влошка бр. 010340, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО 
ОЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги 
Јовчевски Митре КАЛИСТО увоз-извоз ДООЕЛ 
Битола ул. "Новачки пат" бб. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.42, 45.44, 45.45, 45.50, 50.30/1, 50.30/2, 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, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,'52.48, 52.62, 
74.84, 93.05, 01.25, 15.33, 19.10,19.20, 52.33, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.12, 74.70, 74.82, 92.72, 93.01, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15,32, 15.51, 15.52, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91,15.93, 15.96, 15.98, 17.30, 17.40, 17.71, 17.72, 21.21, 
21.22, 21.23, 45.41, 45.43, 63.60, 63.40, 55.30, 55.51, 55.52, 
92.34, 92.62, 93.04, 93.05, 20.10, 20.20, 20.40, 20.51, 18.10, 
18.21,18.22,18.24,18.30, 19.30, 25.24, 15.81, 25.11, 25.12, 
25.13,25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 
74.14,%50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.11, 65.12/2, 65.12/3, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет, услуги 
во меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, продажба на сто-
ки од консигнациони складишта на странски стоки, 
агенциски услуги во транспортот, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка со полна одговор-
ност. Друштвово во правниот промет со трета лица 
одговара со сиот свој имот со полна одговорност. 

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе го застапува: Јовчевски Мќтре - управи-
тел без ограничувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4178/99. С4979) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4194/99, во регистарската влошка бр. 010103 
567-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производ-
ство и услуги увоз-извоз АЛЕКСАНДАР Блажески 
Драган, ДООЕЛ Кичево, Мехмед Мехмеди Е-2-1/6. 

Дејности: 52.44/1 - трговија на мало со мебел, 52.42 
- трговија на мало со облека, 52.43 - трговија на мало 
со обувки и кожа, 20.10, 20.30, 26.51, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/2, 36.63, 
45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.31, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.45,52.46,52.48,52.62, 52.63, 60.22,74.12,74.20, 95.00. 

Бр. 35-Стр. 2027 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
АЛЕКСАНДАР Блажески Драган, Кичево, М. Мех-
меди настапува во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во внатреш-
ниот и надворешниот промет е лицето Блажески Дра-
ган - управител без ограничување. 

Основниот влог (траен капитал) на друштвото из-
несува 5.300 ДЕМ, денарска протинвредност 164.300,00 
денари по извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4194/99. ^ . ^ „ „ (4980) 

' ч 
Оснрвниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. "бр. 4215/99, во регистарската влошка бр. 010377, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО 
ОЕЛ на Друштво за услуги, производство и трговија 
на големо и мало "Металец-Инжењеринг" увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола ул. Индустриски дел бб. 

Дејности: 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.70, 74.84, 28.11, 
28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 29.71, 29.72, 51.15, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.47, 
51.54,52.12,52.44,52.44/4,52.45,52.46,52.74. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
услуги, производство и трговија на големо и мало 
" Металец-Инжењеринг" увоз-извоз ДООЕЛ Битола 
ул. Индустриски дел бб, настапува во свое име и за 
своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапу-
ва Корчуланин Винко - вршител на должноста упра-
вител без ограничување. 

Друштвото во надворешниот промет ќе го заста-
пува Корчуланин Винко - вршител на должноста уп-
равител без ограничувања. 

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

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4215/99. . (4981) 

Основниот СУД Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4263/99, во регистарската влошка бр. 010104 
257-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друш-
твото за производ ство, услуги, угостителство и трго-
вија на големо и мало АВТО-КОМЕРЦ Илко ДОО 
ЕЛ увоз-извоз, Битола ул. " Дарвинова" бр. 5, Битола. 

1. Се основа Друштво за производство, услуги, уго-
стителство и трговија на големо и мало АВТОКО-
МЕРЦ Илко ДООЕЛ ^воз-извоз, Битола ул. "Дарви-
нова" бр. 5, Битола. 

2. Основач на друштвото ќе биде: Илко Димовски 
ул. "Дарвиновћ" бр. 5, Битола М.Б. 3005952410019. 

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува: вку-
пен износ 158.100,00 ден. или 5.100 ДЕМ, рачунато по 
среден курс на Народната банка на РМ и приложено 
според извештај на проценител. 

Дејности: 
Во внатрешниот трговски промет друштвото ќе ги 

обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 
15.89/1,15.89/2,19.20,19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 
31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
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51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26 
52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 52.50, 52.61, 52.33 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, И, 55.12 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21 
63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12 
74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5,74.30,74.40,74.70,74.81,74.84,93.05, 95.00. . 

Бр надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: 1. надворешна трговија 
со прехранбени производи, 2. надворешна трговија со 
непрехранбени производи, 3. посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, 4. продажба на 
стоки од консигнационите складови на странски сто-
ки, 5. угостителски и туристички услуги, 6. меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, 7. изведување на 
инвестициони работи во странство и отстапување на 
инвестициони работи на странско лице во Република 
Македонија, 8. меѓународна шпедиција. 

Лица овластени за застапување на субјектот на 
уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотршв-
скиот пролет со трети лица ќе биде: Илко Димовски 
од Битола ул. "Дарвинова" бр. 5 со МБ 3005952410019 
= управител без ограничувања во рамките на запиша^ 
ките дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
отворени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со својот имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4263/99. - (4982) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 26/00, на регистарска влошка бр. 02015902?= 
8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Друштвото за услуги и трговија на 
големо и мало "БОБИ М" Стојче ДООЕЛ увоз-извоз, 
ул. "Горрѓи Сугаре" бр. 2, Скопје. 

Се брише Стојче Кузмановски, се запишува Бого-
слав Кузмановски. 

Од Основниот" суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
26/00. (5477) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1051/99, на регистарска влошка бр. 1-39З-0-0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промена на лице 
овластено за застапување на Основно Училиште 
"Браќа Миладиновци - Куманово. 

Да се брише досегашниот ВД директор Мите Мит-
ревски, а да се запише новиот застапник ЕД директор 
Саше Димковски со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1051/99. (5480) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. -1647/99, на регистарска влошка бр. 
020084667-4=03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промена на лице овластено за застапување на Мета-
лургиеко хемиски комбинат "ЗЛЕТОВО" АД, ул. 
"Моша Пијаде" бб, Велес. 

Се брише Жанко Чадо - Извршен директор Гене-
рлен директор, според Статутот, без ограничување. 

Се запишува Чедо Петров - Извршен директор -
Генерален директор, според Статутот, без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1647/99. -

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1619/99, на регистарска влошка бр. 
02013428/-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промена на управител на Друштвото за промет на го-
лемо "БАНИМЕКС" Срѓан ДООЕЛ, ул. "Васил Гла-
винов" бр. 3/5-2, Скопје. 

Се брише Јовановиќ Срѓан, се запишува Апостол-
ска Билјана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1619/99. (5482) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1601/99, на регистарска влошка бр. 
020045127-3-01-ООО, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на Трговското друштво за промет, посре-
дување, услуги и застапување "ЈУ-ЕЛ' експорт-им-
порт, ДОО, Христијан и др. ул. "29-ти Ноември" бр. 
42/1-2, Скопје. 

Се брише Марина Петрова управител без ограни-
чување. 

Сђ запишува Христијан Апостолов управител без 
ограничување. 

Пречистен текст: Христијан Апостолов управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1601/99. (5483) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1122/99, на регистарска влошка бр. 1-2194-0= 
0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
Основното училиште "Јероним Де. Рада с.Черкези, 
Куманово, со целосна одговорност. 

Се брише Сабри Асани В Д директор на училиш-
тето без ограничување. 

Се запишува Азир Азири В Д директор со неогра-
ничени овластувања. 

Пречистен текст: Азир Азири ВД директор со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1122/99. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8403/99, на регистарска влошка бр. 
020206647-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство, трговија 
и услуги "МАРИО УНО" Милан ДООЕЛ, увоз-извоз, 
бул. "АСНОМ" бр. 56/1-18, Скопје. 

Дејности: 02.01,02.02,18.24,19.10,19.30, 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, 51.64, 51.66, 51.70, 5211, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 5'/ 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, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73. 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40,71.10,74.13,74.40, 74.84. 

Основ тот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1666/99, на регистарска влошка бр. 
020073557-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширување на дејноста на Друштвото за меѓународ-
н а ^ внатрешна шпедиција со Јавни и царински скла-
дишта "ФЕРШПЕД" АД ул. "Народен Фронт" бр. 17, 
Скопје. 

Дејноста се проширува со: 01.21, 01.22/1, 15.11, 
15.51, 15.81, 15.52; 51.52, 51.63, 51.65, 51.66, 52.32, 50.20, 
55.40, 60.22, 64.12, 72.30, 72.40, 72.60,- 74.20/5? 92.31, 
9231/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.61, 92.62, 92.71, 93.01, 
93.02. 

Услуги на конгресниот и здравствено-рекреатив-
ниот туризам, сообраќајни услуги на Меѓународниот 
туристички промет, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1666/99. (5478) 

Се брише досегашниот управител Михајло Брова 
Зиков, а се запишува Влатко Панајотовиќ - извршен 
директор во одборот на директори со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1669/99. Ј .. (5479) 
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Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, застапување на 
странски правни лица, посредување во прометот на 
стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, 
консигнациона продажба, меѓународна,шпедиција. 

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

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

За управител на друштвото е назначено лицето 
Милан Башовски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8403/99. (5485) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 51/2000, на регистарска влошка бр. 
02011363/-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице за застапување на Друштвото за 
производство, трговија на големо и мало, угостител-
ски и други услуги "КОЛПО ГРОСО" Коста ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. ' Гемиџиска" бр. 2/8, Скопје. 

Со одлука од 30.12.1998 година се менува лицето за 
застапување. 

Се запишува Стојанова Благица, управител без ог-
раничување. 

Се брише Коста Дерибабов, управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
51/2000. . (5486) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението . 
Трег. бр. 1532//99, на регистарска влошка бр. 
02023603/-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво со ЗТД на Друштво 
за производство, промет и услуги "СОФИ Нада 
ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 40/2-
8, Скопје. 

Основач на трговското друштво е Нада Томовска 
од Скопје, ул. "Ј1азар Поп Трајков", бр. 40/2-8 со л.к. 
бр. 1373369 и МБ 2306958455002, со изјава за основање 
трговско друштво од 15.12.1999 година. 

Дејност на друштвото е: 17.30, 17.53, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 
70.11, 72.60, 74.40, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување во надворешно трговскиот 
промет, реекспорт, продажба на стоки на консигнаци-
ја. 

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

лице овластено за застапување на Друштвото е 
Нада Томовска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15327/99. ^ ^ ^ (5538) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15245/99, на регистарска влошка бр. 
0^023827/-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво на Друштво за про-
изводство, трговија, транспорт, туризам, градежништ-
во, угостителство и услуги ' Ј-М Јулија ДООЕЛ, ек-
спорт-импорт, бул. "Кочо Рацин" бр. 20/40, Скопје. 

Друштвото е основано со акт за основање од 
14.12.1999 година. 

Единствен содружник: Јулија Тапарчевска од Ско-
пје. 

Седиште: бул. "Кочо Рацин" бр. 20/40, Скопје. 
Дејности: 15.32,15.33,15.43,15.51,15.52,15.61,15.62, 

15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.89, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 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, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.4-5, 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, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22,60.23,60.24,63.30,63.40,65.12/3,71.33,74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15245/99. (5539) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13283/99, на регистарска влошка бр. 
0/020713 г-8-03-000, ГО запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштво, за производство, тр-
говија и услуги "ЕРДО-ПРОМ" Гунаил ДООЕЛ, увоз-
извоз, с.Отља, општина Дипково. 

Основач-содружник: Гунаил Рецепи од с.Отља, оп-
штина Липково. 

Дејности: 28.51, 28.52, 28.75, 28.12, 45.45, 50.10, 
50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.37, 51.41, 51.42, 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, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 65.12/3, 71.10, 74.84, 93.05, 63.40, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, компензациони ра-
боти, посредување во надворешно-трговскиот промет, 
малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Ал-
банија, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓуна-
родни сообраќајно-агенциски работи, привремен из-
воз и уводна стоки, агенциски услуги на транспортот, 
у сл ути во меѓународниот превоз на стоки и патници. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во друштвото ,во 
внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Гу-
наил Рецепи, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13283/99. (5540) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15398/99, на регистарска влошка бр. 
01024222?-8-03-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Друштво за производство, про-
мет, градежништво и услуги "ГАЛА КОМПАНИ" 
Стеван ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. "Драчевска" бр. 168, 
Скопје. 

Основач: Стеван Секулоски, ул. "Драчевска" бр. 
168, Скопје, л.к. бр. 1519486 и МБ 2112951450006. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.41/2, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87,15.88,15.98/1,15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.25, 22.25, 24.14, 25.22, 26.21, 29.53,29.54, 
29.71, 29.72, 31.20, 33.40, 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, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 56.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 5511, 
55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.32, 92.33, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со СРЈ, ГрциЈа, Бугарија и Албанија, меѓуна-
роден превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓу-
народен превоз на патници во друмскиот сообраќај, 
услуги во меѓународна шпедиција, консигнација, ко-
мисиона продажба, изведување на инвестициони ра-
боти во странство. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Стеван Секулоски, 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15398/99. (5541) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11711/99, на регистарска влошка бр. 
01023443г-6-01-000, го запиша во/трговскиот регистар 
основањето согласно ЗТД на Николовска Петко На-
дица "НИ-КО" ТП колонијал, с.Љубодраг, Куманово. 

Дејности во внатрешниот промет: 52.2Ј-трговија 
на мало со риби, лушпари и мекотелци, 52.24-трговиЈа 
на мало со леб, печива, колачи и слатки, 52.25-тргови-
ја на мало со алкохолни и други пијалаци, 52.26-
трговија на мало со производи од тутун, 52.27-друга 
трговија на мало со храна, во специјализирани про-
давници. 

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

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

Николовска Надица - управител без ограничува-
ња. 

Основач е Николовска Надица, с.Љубодраг, Кума-
ново, МБ 1602968485025. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11711/99. У (5542) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5316/99, на регистарска влошка бр. 
(Ш22968/-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП "ГРИП" Музафер Бешир Тутиќ превоз на лица и 
стоки, с.Батинци бр. 531, Студеничани. 

Упис на Трговец-поединец Музафер Тутиќ од с.Ба-
тинци, бр. 331, Студеничани, 

Предмет на работење: 60.22, 60.23,60.24. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе наста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот ТП ќе одговара 

со целиот свој имот. 
За управител со неограничени овластувања се 

именува музафер Тутиќ од с.Батинци, бр. 331, Студе-
ничани, л.к. бр. 1416923, МБ 2508972450171. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5316/99. (5543) 

ТП "РЕМЗИ ТРАНС" Ремзија Рамадан Реџеповски. 
превоз на стоки и лица, с.Мојанци, Арачиново. 

Упис на Трговец-поединец Ремзија Рамадан Реџе-
повски од с.мојанци, Арачиново, л.к. бр. 1418322, МБ 
2501954450038. 

Предмет на работење: 60.22,60.23,60.24. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе наста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет ТП ќе 

одговара со целиот свој имот. 
За управител со неограничени овластувања се 

именува Ремзија Реџеповски од с.Мојанци, Арачино-
во, л.к. бр. 1418322, МБ 2501954450038/ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6804/99. (5544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5870/99, на регистарска влошка бр. 
02017911/-606-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето согласно ЗТД на Ацковски Панко Миле 
"ПАНАМ ТРЕЈД" ТП автотакси, ул. "Горче Петров" 
бр. 86, Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет: 60.22-такси пре-
воз. 

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

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

Ацковски Миле, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5870/99. (5545) 

Орновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15212/99, на регистарска влошка бр. 
020238577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и 
услуги, увоз-извоз "АНМЕМА" Анѓелко ДООЕЛ, 
бул. " Ј.Сандански" бр. 25/1-21, Скопје. 

Скратен назив на фирма: "АНМЕМА" ДООЕЛ 
Скопје. 

Седиште: бул. "Јане Сандански" бр. 25/1-21, Скоп-
је. 

Содружник: Соколовски Анѓелко, бул. "Јане Сан-
дански^ бр.25/1-21, Скопје со изјава од 10.12.1999 годи-
на. 

Дејности: 01.11, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 
01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02,17.40/1,17.54/2,17.72,18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 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, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 72,30, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, надворешна тр-
говија со цвеќе, семенски и саден материјал, застапу-
вање и посредување во надворешно-трговскиот про-
мет, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, 
реекспорт, снабдување и продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта, превоз на стоки и патници во 
меѓународниот сообраќај туристички агенции, мало-
граничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, 

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

Лице овластено за застапување и претставување , 
на друштвото во внатрешниот и надворешно-тргов-
скиот промет е Цветаноска Јасминка, управител без 
ограничување. . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15212/99. - . (5546) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2664/99, во регистарската влошка бр. 030065647-1-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на јтд на Друштво за транспорт, трговија и услуги Гиш 
Гиго Лазаров и др. јтд Виница ул. Првомајска бр. 21. 

Јавното трговско друштво е основано со договор 
за основање од 12.10.1999 година. Основачи-содруж-
ници на јтд се: 1) Гиго Лазаров од Виница, со стан на 
ул. "Првомајска" - 21, државјанин на РМ; и 2) Рада Ла-
зарова од Виница, со стан на ул. "Првомајска" - 21, др-
жавјанин на РМ - одговараат лично, солидарно и нео-
граничено со целиот свој имот. 

Дејности: 60.22, 60.24, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.11, 51.13, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.56, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 
52.62, 55.30/1, 55.40, 17.40/1, 18.22, 20.30, 36.14, 52.72/1, 
93.02. Дејности во надворешно-трговското работење: 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и заситување во прометот со стоки и услуги 
во надворешно-трговскиот промет, превоз на стоки во 
меѓународниот патен сообраќај, превоз на патници во 
меѓународниот патен сообраќај, малограничен промет 
со Република Бугарија, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица јтд настапува 
самостојно и неограничено. За обврските направени 
во правниот промет со трети лица јтд одговара со це-
лиот свој имот. 

Овластен застапник на јтд во внатрешниот и над-
ворешно-трговски промет е содружникот-управител 
Гиго Лазаров, со потполно овластување. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2664/99. 
(5252) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 58/2000, во регистарската влошка бр. 020039 
267-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголе-
мувањето на основна главнина и промена на управи-
тел на Трговско друштво за производство и промет 
ОПИТ Вехбија Хоџиќ ДООЕЛ експорт-импорт Ско-
пје, Општина Центар, ул. Васил Ѓоргов, бр. 28/19. 

Се врши промена на управителот: да се брише 
Вехбија Хоџиќ - управител без ограничување, а да се 
запише Даут Даут - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
58/2000. (5487) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1448/99, во регистарската влошка бр. 0200660 
697-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар проме-
ната на содружник и промената на фирма на Друштво 
за трговија на големо РЕПРО 21 ДОО ул. 16-та Маке-
донска Бригада бр. 18, Скопје. 

Друштво за трговија на големо РЕПРО 21 Оне Ли-
митед ДООЕЛ Скопје ул. 1'6-та Македонска"Бригада 
бр. 18, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1448/99. (5488) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1504/99, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштво за трговија, про-
изводство и услуги ПРОМЕДИКА Ристо и други 

ДОО, Скопје ул. Брадфордска бр. 1. 
Се брише Љиљана Гугувчевска, од Скопје, а се за-

пишува Лузевски Ристо од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1504/99. (5489) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 78/2000, во регистарската влошка бр. 020188 
477-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар про-
ширувањето на дејност на Друштво за производство, 
трговија и услуги ГЕЛ-ПРОМ Анѓелче ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје ул. "Кеј 13-ти Ноември" кула 4 секција 
01 - ГТЦ Скопје. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-
рува со: 74.83 - секретарски и преведувачки активнос-
ти. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
78/2000. (5490) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1055/99, во регистарската влошка бр. 020125 
337-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар про-
ширувањето на дејност на Друштво за проектирање, 
промет и услуги ВЕСТА, Борис ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 40/3-4. 

Дејноста се проширува со: 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61,28.71,28.72,28.73,28.75. 

Пречистен текст: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 
52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51, 51.57, 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.25, 55.40, 55.51, 55.52, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 

. 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 63.30, 63.40, 50.20, 29.71, 29.72, 
52.72/1, 52.72/2, 74.40, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84, 74.20/2, 
74.20/5, 74.20/3, 74.30, 92.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
60.22, 93.05, 65.12/3, 63.1Г, 63.12, 55.30, 55.23, 51.19, 

Бр. 35-Стр. 2031 

51.17, 51.16,15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.43, 
15.51,15.52, 15.61,15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.88Ј5.89,15.98,17.51, 17.54, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 24.80, 
24.51, 24.52, 25.22, 26.21, 26.22, 26.25, 26.30, 26.40, 28.62, 
28.63, 28.74, 36.63, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.71, 
28.72,28.73,28.75. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1055/99. (5491) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1446/99, во регистарската влошка бр. 0200104 
157-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар проме-
ната на назив и истапување на содружник на Друштво 
за промет и услуги БЕЛТ Ристе и др. ДОО Скопје ул. 
"Никола Вапцаров" бр. 2/3, Скопје. 

Новиот назив на друштвото е: Друштво за промет 
и услуги БЕЛТ Ристе ДООЕЛ Скопје ул. "Никола 
Вапцаров" бр. 2/3, Скопје. 

Од друштвото истапува содружникот Стојковиќ 
Александра. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1446/99. (5492) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2768/99, во регистарската влошка бр. 030066687-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец на Трговец поединец Вице, Вице 
Јаким Димитров тп Кочани со седиште на ул. Бел 
Камен 28. 

Фирма: Трговец поединец Вице, Вице Јаким Дими-
тров тп. Седиште: ул. Бел Камен бр. 28.'Дејност: 60.22. 
Одговорност: Трговецот поединец одговара за своите 
обврски лично со целиот свој имот. Овластен потпис-
ник: Вице Јаким Димитров со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2768/99. 
„ ^ „ (5255) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 1090/99, во регистарската влошка бр. 030049917-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за земјоделие, услуги и трговија Економ-
ПБМ доо увоз-извоз Муртино 409. 

Содружници се: 1. Милчо Панов од Муртино бр. 
409,2. Бисера Панова од Муртино бр. 409 2, 

Седиште: Муртино бр. 409. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 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, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.12, 74.12, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, мало-
граничен промет со Р. Грција, Р. Бугарија и Р. Алба-
нија, реекспорт, застапување и претставување, меѓу-
народна шпедиција, транспорт на стоки и патници во 
меѓународниот сообраќај, комисиона продажба на 
стоки од увоз, посредување во надворешнотрговскиот 
промет, консигнациони работи, меѓународни агенцис-
ки работи. 
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Друштвото ^о правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговара со сите свои средства. 

Милчо Панов, управител и застапник во надво-
решнотрговскиот промет, со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег", бр. 1090/99. 
(5256) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2760/99, во регистарската влошка бр. 030066607-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец на Трговец поединец Оли, Оли-
вер Стојан Андевски тп Кочани со седиште на ул. 
Осоговска бр. 9. 

Фирма: Трговец поединец Оли, Оливер Стојан Ан-
девски тп. Седиште: ул. Осоговска бр. 9, Кочани. 

Дејност: 60.22. 
Одговорност: Трговецот поединец одговара за сво-

ите обврски лично со целиот свој имот. Овластен пот-
писник: Оливер Стојан Андевски со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2760/99. 
(5257) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2769/99, во регистарската влошка бр. 030066697-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец на Трговец поединец Вани, Ван-
чо Јаким Георгиевски тп Кочани со седиште на ул. 
Христијан Карпош бр. 15 6. 

Фирма: Трговец поединец Вани, Ванчо Јаким Ге-
оргиевски. Седиште: ул. Христијан Карпош бр. 15 6. 

Дејност: 60.22. 
Одговорност: Трговецот,поединец одговара за сво-

ите обврски лично со целиот свој имот. Овластен пот-
писник: Ванчо Јаким Георгиевски со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2769/99. 
^ ( 5 2 5 8 ) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 1446/99, во регистарската влошка бр. 030053477-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштво за производство и трговија 
Гердан дооел извоз-увоз, Делчево ул. Ѓорче Петров 
бр. 44. 

Единствен содружник на друштвото е Страшо 
Стојчевски од Делчево ул. Ѓорче Петров бр. 44 со л.к. 
бр. 47323 издадена од ОВР Делчево и ембг 0802970 
492509, државјанин на Република Македонија. Основа-
чот не одговара надвор од вложените средства. 

Дејности на друштвото се: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 
15.89, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 74.12, 74.70, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет со Р. Буга-
рија, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 

услуги во врска со меѓународниот транспорт како:, 
меѓународна шпедиција, складирање и агенциски услу-
ги во транспортот, привремен увоз-извоз, опрема под 
закуп-лизинг, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
друштвото одговара со сиот свој имот. Страшо Стој-
чевски од Делчево - управител на друштвото без огра-
ничување и на неопределено време. Страшо Стојчев-
ски од Делчево застапник во надворешнотрговскиот 
промет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип - Штеп, Трег. бр. 1446/99. 
^ „ (5259) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2849/99, во регистарската влошка бр. 030067497-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за производство, трговија и услуги С и Ј 
дооел Пехчево ул. Илинденска бр. 35, Пехчево. 

Се запишува: основање на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги С и Ј дооел Пехчево ул. Илин-
денска бр. 35, Пехчево. Основач: Тони Василовски од 
Пехчево, л.к. 39332, ембг 1403971491508 ОВР Берово. 
Управител: Лепа Василевска од Пехчево, л.к. 41446, 
ембг 2308972496504 ОВР Берово - управител без огра-
ничување во застапувањето во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
15.83, 15.84, 15.98, 15.98/1, 18.21, 18.22, 20.10/20.10/1, 
25.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.27, 52.46, 52.63, 55.30, 60.22, 92.33 и 92.34, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2849/99. 
„ „ „ „ (5260) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2668/99, во регистарската влошка бр. 030065677-8-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на дооел на Друштво за превоз, трговија и услуги Екс-
прес 2000 дооел увоз-извоз с. Старо Коњарево бр. 153, 
Ново Село. 

Се основа Друштво за превоз, трговија и услуги 
Експрес 2000 дооел увоз-извоз, со седиште во с. Старо 
Коњарево бр. 153, Ново Село. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25,45.50, 
01.41, 01.41/1, 01.41/3, 02.02, 05.01, 05.02, 40.20, 63.30, 
63.40, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.48, 51.31; 51.32, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.61, 
51.66,51.70. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, и за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сиот свој 
имот. Во надворешнотрговскиот промет друштвото 
ќе обавува: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Бугарија и Грција, за-
стапување на странски фирми, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, продажба на стоки од консигна-
циони складови, комисиона продажба. 

Јованова Анѓелина - управител без ограничување 
со л.к.бр. 197793 и МБ -1407952465046 УВР Струмица, 
а воедно и застапник во надворешнотрговскиот про-
мет. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2668/99. 
(5261) 
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Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2119/99, во регистарската влошка бр. 0З0060207-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
основање на ТП на Трговец поединец Данчо Борис 
Милковски ТП Пробиштип ул. 11 Октомври бб. 

Основач е Данчо Милковски од Пробиштип ул. П 
Октомври бр. 13. 

Дејности: 52.11, 52.12,52.21,52.22, 52.23,52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61,52.62,52.63. 

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

Овластен потписник на трговецот поединец е 
Данчо Милковски од Пробиштип ул. 11 Октомври бр. 
13 со неограничени овластувања во застапувањето во 
внатрешно работење. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2119/99. 
(5241) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2812/99, во регистарската влошка бр. 0З00671З7-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
Трговец поединец Сузана Стефан Крастовска тп с. 
Ратево, Берово. 

Упис на трговец поединец чиј основач е: Сузана 
Крастовска од с. Ратево, Берово, со л.к. бр. 46923 -
ОВР Берово и мб 0110969496518. Фирма и седиште: 
Трговец поединец Сузана Стефан Крастовска ТП с. 
Ратево, Берово. 

Дејности: 52.11, 52.12,52.21, 52.22,52.23,52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62,52.63. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара лично со целиот свој имот. Овлас-
тен потписник со неограничени овластувања е: Сузана 
Крастовска од с. Ратево, Берово со л.к.бр. 46923 ОВР 
Берово и мб 0110969496518 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2812/99. 
(5242) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2734/99; во регистарската влошка бр. 0З0066З47-З-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштво за производство и трговија Арна-
мо увоз-извоз ДОО ул. "Моша Пијаде" бр. 44, Стру-
мица. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.22/1, 
01.23, 01.24,. 01.25, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 52.11,-52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42,^52.43, 
52.44, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 63.40, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија и Грција, застапување, претставу-
вање, реекспорт, меѓународна шпедиција, комисиони 
работи во областа на прометот на стоки и сообраќај, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународен транспорт на стоки и патници. 

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

Управител на друштвото е:' Роза Кусиванова од 
Струмица, л.к. 205141 и м.б. 1809963465014 издадена од 
УВР Струмица, со неограничени овластувања. Застап-
ник на друштвото е: Роза Кусинанова од Струмица со 
л.к. 205141 и м.б. 1809963465014 издадена од УВР 

Струмица, со неограничени овластувања. Содружници 
на друштвото се: Роза Кусиванова од Струмица со л.к. 
205141 и м.б. 1809963465014 издадена од УВР Стру-
мица, ул. "Моша Пијаде" бр. 44 и Горѓе Ку синанов од 
Струмица со л.к. 189777 и м.б. 1804962460009 издадена 
од УВР Струмица, ул. "Моша Пијаде" бр. 44. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2734/99. 
(5243) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. 
бр. 2632/99, во регистарската влошка бр. 0З00-65З27-8-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на дооел на Друштво за трговија и услуги Никотранс 
увоз-извоз дооел ул. "Крушевска Република" бр. 12, 
Струмица. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 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, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
Бугарија и Грција, застапување, претставување, реекс-
порт, меѓународна шпедиција, комисиони работи од 
областа на прометот со стоки и патници, услуги во 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници. Единствен содруж-
ник во друштвото е лицето Никола Чамовски од 
Струмица, л.к. 218244 и м.б. 3101954460004 издадена од 
УВР Струмица. 

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

Управител на друштвото е: Чамовски Никола од 
Струмица, л.к. 218244 и м.б. 3101954460004 УВР Стру-
мица со неограничени овластувања. Застапник на 
друштвото е: Чамовски ,Никола од Струмица, л.к. 
218244 и м.б. 3101954460004 УВР Струмица со неогра-
ничен^ овластувања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2632/99. 
(5244) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 679/99, во регистарската влошка бр. 1-1275-0-
0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
лице овластено за застапување на Музеј на град Него-
тино, Неготино, населба "Антигона И" бб. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање: 

Да се брише Ангеловски Киро вршител на долж-
носта директор, без ограничување. Да се запише Пане 
Трајков в.д. директор без ограничување во овластува-
њето. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
679/99. (5452) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1039/99, во регистарската влошка бр. 02049 
137-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар проме-
ната на управител на Друштво за производство, трго-
вија и превоз ИНА-ТРЕЈД Илија ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово ул. Титовомитровачка 28. 

Од Друштвото се брише Илија Мологневски упра- -
вител без ограничување. Се запишува Ивица Трајков-
ски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1039/99. ' (5454) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3422/98, во регистарската влошка бр. 1-139-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето 
со Законот за основно образование на Централно ос-
новно училиште "Братство Единство" ц.о. село Сред-
но Коњари - Скопско. 

Се врши усогласување на Централно основно 
училиште "Братство Единство" ц.о. село Средно Ко-
њари - Скопско со Законот за основно образование во 
Основно училиште "Братство Единство" село Средно 
Коњари - Петровец и промена на управител. Да се 
брише Мите Стојчевски в.д. директор, а да се запише 
Незир Адили в.д. директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3422/98. „ , ј - . (5455) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 12629/99, на регистарска влошка бр. 020260647-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија, производство на алуминиумска галантерија и 
услуги АЛ-ТРГОВИЈА Алумина ДООЕЛ експорт-им-
порт 'од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Го л оганов" 
бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
22.07.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумски полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20- 50.30; 
50.30/1; 50.30/2; 50.З0/З; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 
50.40/4; 50.50; 51.1,1; 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; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 

За обврските настанати во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целџот свој имот. 

Лице 'овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Кети Жабокова, управител 
со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени во прет-
ходниот став на овој член можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за ограничувањата утврдени со овој член, до-
колку таквата неинформираност може да предизвика 
негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1ЗЗ28) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 268/2000, на регистарска влошка бр. 020260657-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
производство на алуминиумски и челични конструк-
ции со стакло АЛ КОНСТРУКЦИИ Алумина ДООЕЛ 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Голе-
миов" бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумски полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 
50.30/1; 50.30/2; 50.З0/З; 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; Ј1.35; 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; 5Ј.5З; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 
51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 
52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5;-74.40; 74.84. 

Друштвото во правниов промет со трети лица иста-
пува во свое име и Ѕа своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Николовски Петре, управи-
тел со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени во прет-
ходниот став на овој член можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за ограничувањата утврдени со овој член, до-
колку таквата неинформираност може да предизвика 
негативни последици за Алумика АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1ЗЗ29) . 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 272/2000, на регистарска влошка бр. 020260667-8-0З-
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ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, промет и услуги АЛ МОНТАЖА Алу-
мина ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит 
Теодо-сиј Гологанов" бр. 164. % . 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумски полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 
50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 
50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 
51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 
51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 
51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47^51.51; 
51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 
51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 
52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Божиновски Боге, управи-
тел со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени^ во 
претходниот став на овој член можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за ограничувањата утврдени со овој член, до-
колку таквата неинформираност може да предизвика 
негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13331) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 13261/99, на регистарска влошка бр. 02026063?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, промет и услуги АЛ ИНГ МЕТАЛУР-
ГИЈА Алумина ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Ми-
трополит Теодосиј Гологанов" бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
22.07.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумон полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; '50.10; 50.20; 50.30; 
5030/1; 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; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Вело Василкоски, управи-
тел со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени во прет-
ходниот став на овој член можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за ограничувањата утврдени со овој член, до-
колку таквата неинформираност може да предизвика 
негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13332) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 381/2000, на регистарска влошка бр. 02026057?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, промет и услуги АЛ ЛЕАРНИЦА 
А л б и н а ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Митропо-
лит Теодосиј Гологанов" бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумски полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 
50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 
50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 
51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 
51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 
51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 
51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 
51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 
52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување0 во внатрешното и 
надворешното работење е Ставревски Сребре, управи-
тел со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од "вредностите утврдени во прет-
ходниот став на овој член можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за ограничувањата утврдени со овој член, до-
колку таквата неинформираност може да предизвика 
негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13351) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 13260/99, на регистарска влошка бр. 020260687-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, промет и услуги АЛ ИНГ ПРЕРАБОТ-
КА Алумина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Мит-
рополит Теодосиј Гологанов" бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
22.07.1999 година, а единствен, содружник е Индустрија 
за алуминиумски полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 
50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 
50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 
51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 
51.32; 5133; 51.34; 51.35; 5Ѕ.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; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Селимир Срчоков, управи-
тел со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени во прет-
ходниот став ,на овој член можат , да предизвикаат 

правно дејство само доколку бидат потпишани од 
страна на генералниот директор на Алумина АД -
Скопје. Управителот е должен да ги информира стра-
ните договарачи за ограничувањата утврдени со овој 
член, доколку таквата неинформираност може да пре-
дизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14488) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 12628/99, на регистарска влошка бр. 020260707-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, промет и услуги АЛУЕНТЕРИЕРИ 
ДООЕЛ Алумина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
22.07.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумски полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 
50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 
50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 
51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 
51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 
51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 
51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 
51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 
52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Мирјана Колозова, управи-
тел со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени во прет-
ходниот став на овој член можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за ограничувањата утврдени со овој член, до-
колку таквата неинформираност може да предизвика 
негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14489) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 383/2000, на регистарска влошка бр. 020260697-8-03-
ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
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производство, промет и услуги АЛ ОДРЖУВАЊЕ 
Алумина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Митропо-
лит Теодосиј Гол оганов" бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумски полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36 11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 
50.30/1; 50.30/2; 50.З0/З; 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; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2: 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 

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

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

Лице овластено за застанување во внатрешното и 
надворешното работење е Петровски Димче, управи-
тел со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
кост, но ЧГС повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени во прет-
ходниот став на овој член? можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за огранич-увањата утврдени со овој член, 
доколку таквата неинформираност може да предизви-
ка негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14560) 

Основниот суд Скопје 1.- Скопје, со решението Трег. 
бр. 271/2000, на регистарска влошка бр. 020260677-8-0З-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, промет и услуги АЛ А Л А Т Н И Ц А Алу-
мина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит 
Теодосиј Гол оганов" бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумски полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13;'25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 
50.30/1; 50.30/2; 50.З0/З; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 
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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; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 

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

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

Л ице повластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Стојановски Владо, управи-
тел со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на нино на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени во прет-
ходниот став на овој член можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за ограничувањата утврдени со овој член, 
доколку таквата неинформираност може да предизви-
ка негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14564) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 270/2000, на регистарска влошка бр. 020260567-8-0З-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
пресување, површинска заштита, пакување и експеди-
ција АЛНРЕСАЛ ' Алумира ДООЕЛ, увоз-извоз од 
Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гол оганов" бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумски поЈ^уфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20'.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28,63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 
50.30/1; 50.30/2; 50.З0/З; 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; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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За обврските настанати во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Стојмановски Владо, упра-
вител со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени во прет-
ходниот став на овој член можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопј,е. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за ограничувањата утврдени со овој член, 
доколку таквата неинформираност може да предизви-
ка негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17318) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 12627/99, на регистарска влошка бр. 020243287-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за 
производство на алуминиумска галантерија, промет и 
услуги АЛ-ГАЛАНТЕРИЈА Алумина ДООЕЛ, увоз-
извоз од Скопје,, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" 
бр. 164. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
22.07.1999 година, а единствен содружник е Индустрија 
за алуминиумски полуфабрикати, метални конструк-
ции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со 
седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164. 

Дејности: 20.30; 20.40; 20^1; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 
26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 
28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 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; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 
50:30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 
50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 
51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 
51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 
51.42; 51.42/1; 51.42/2; 5Ј.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 
51.52; 51.53; 51.54;,51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 
51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 
52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 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; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 
63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 
74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Саша Лејковски, управител 
со ограничени овластувања. 

Управителот на друштвото самостојно одлучува за 
сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвред-
ност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска против-
вредност на ниво на тековниот месец. 

Договорите и другите одлуки на управителот чија 
вредност е поголема од вредностите утврдени во прет-
ходниот став на овој член можат да предизвикаат 
правно дејство само доколку бидат потпишани од стра-
на на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. 
Управителот е должен да ги информира страните до-
говарачи за ограничувањата утврдени со овој член, до-

колку таквата неинформираност може да предизвика 
негативни последици за Алумина АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17319) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6806/99, на регистарска влошка бр. 020252237-4-09-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето 
на "МАКМЕТАЛ" Акционерско друштво за инжене-
ринг, консалтинг, производство и промет - Скопје, ул. 
"Железничка" бр. 37. 

Дејности: 14.11, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 20.40, 26.70, 
26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 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, 5030/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,'52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.30, 
63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување во прометот на стоки и услуги, посредување во 
прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција. 

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. 

Вељановски Димче - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10290) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 760/2000, на регистарска влошка бр. 4-
02001040-000-03, ја запиша во трговскиот регистар про-
мената на Акционерското друштво за производство, 
обработка и промет на производи од камен МИКРО-
ГРАНУЛАТ Џ.О. од Гостивар, ул. "Мара Угринова" 
бр. 19/3-4, Гостивар. 

Се разрешуваат: Радисав Исакоски - претседател на 
Управен одбор, Димитриески Неофит - генерален ди-
ректор, без ограничувања. 

Се именува: Бошкоски Симеон - претседател на 
Управен одбор, без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19268) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2171/99, на регистарска влошка бр. 030060727-4-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар организирањето на 
акционерско друштво и усогласувањето со Законот за 
трговски друштва на Земјоделска механизација акцио-
нерско друштво, Виница, ул. "Партизанска" бр. 1. 

Дејности: 
1. производство: 29, 29.3, 29.32, 34, 34.20, 28, 28.1, 
2. трговија на мало: 52, 52.1, 52.11, 52.2, 52.12, 52.21, 

52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.4, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 50.3, 50.30, 50.30/2. 

3. трговија на големо: 51, 51.2, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.54, 51.57, 51.70 
4. услуги: 74, 74.12, 74.20/5, 74.84, 60, 60.24 
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Друштвото се организира, трансформира и усогласу-
ва согласно Законот за трговските друштва. 

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

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

Лицето овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешениот промет е Драги Павлов - генерален 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип. (19195) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Струга, со решение Рег.згф. бр. 
13/2000 од 21.04.2000 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани Хуманитарна организација "Интер-М" од 
Струга. 

Цели на здружението се зголемување на хуманитар-
ната свест од сиромаштија и војни со организирање на 
програми за хуманитарна помош во земјата и надвор 
од неа, помагање на социјално загрозени лица, особено 
деца со обезбедување на храна и лекови, обезбедување 
помош за деца и студенти кои не можат да го завршат 
школувањето, помагање во изградувањето на отворе-
но граѓанско општество, организирање разновидни ак-
тивности со кои ќе се придонесе за развој и збогатува-
ње'на демократските процеси во Република Македони-
ја како невладина организација, поддржување и обез-
бедување помош на демократските процеси со вклучу-
вање на граѓаните во нив, активирање на младите за 
поголемо учество во демократските процеси, демо-
кратско образование на граѓаните со организирање на 
семинари, курсеви, програми и сл. со јавни промоции, 
заштита и промовирање на човековите права и слобо-
ди, да го негува и развива чувството за заедничко жи-
веење и соработка помеѓу македонскиот народ и на-
ционалностите, соработка со слични здруженија и ор-
ганизации, проекти за хуманитарни акции, проекти за 
зголемување на еколошката свест кај граѓаните и еко-
лошки проекти за заштита на човековата околина. 

Седиштето на здружението е во Струга на ул. "Владо 
Малески - Тале" бр. 24. 

Од Основниот суд во Струга. (18857) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 
13/2000 од 27.03.2000 година го запиша следното: 

Се запишува Организација на жените Куманово -
Клуб на жените "Нада Михајлова", со седиште во Ку-
маново, ул. "Бранко Богдански Гуцман" бр. 6/2-7, со 
скратен назив О.Ж.М. - Клубот на жените "Нада Ми-
хајлова", во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под рег.бр. 153. 

Основни цели и задачи, како и начин на облици на 
дејствување на здружението, Организации на жени Ку-
маново - Клубот на жените "Нада Михајлова", се насо-
чени кон создавање на поволни услови за обезбедува-
ње на организиран пристап за постојана општествена 
активност на жените, следење, проучување и иницира-
ње на прашања, сврзано со подобрување на општест-
вена и економска положба на жените, остварување на 
со Уставот утврдените права и слободи на граѓаните 
во општината, а во тие рамки и на жената, застапе-
ност на жената во сите сфери на јавниот живот, почи-
тување на личноста и достоинството на жената, нејзи-

ниот интегритет и полна рамноправност на половите, 
отстранување на сите облици на насилство на жената 
во согласност со документите за човекови права и сло-
боди, афирмирање на културата на живеење на жената 
и семејството, социјална и здравствена заштита на же-
ната со посебен акцент на биолошка репродукција и 
создавање услови за спроведување на популационата 
политика со почитување на правото на човекот за сло-
бодното одлучување на раѓање на децата. 

Организацијата на жените - Куманово - Клубот на 
жените "Нада Михајлова", има седиште во Куманово, 
ул. "Бранко Богдански Гуцман" бр. 6/2-7. 

Организацијата на жените - Куманово - Клубот на 
жените "Нада Михај лова", се здобива со својство на 
правно лице со денот на запишување во Регистарот на 
27.03.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (18859) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 
11/2000 од 30.03.2000 година го запиша следното: 

Се запишува Здружението на граѓани Теквондо клуб 
"МАККВОН", со седиште во Куманово, ул. "Светозар 
Марковиќ" бр. 40, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, 
подрег.бр. 152. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на деј-
ствување на здружение на граѓани Теквондо клуб 
"МАККВОН" од Куманово, се насочени кон обезбеду-
вање, развиток и напредок на Теквондо вештина преку 
разни форми на спортување и рекреација, континуира-
но дејствување за развој и унапредувале на Теквондо 
во град Куманово, активно ангажирање за ширење на 
Теквондо на подрачјето на град Куманово и негово 
усовршување по пат на разновидни облици на масовна 
образовна-воспитна дејност и развивање на меѓусебна 
соработка помеѓу клубовите во Републиката и поши-
роко, со Сојузот на спортови на град Куманово и со 
Министерство за спорт и млади како и разни институ-
ции кои ќе помагаат во развој на оваа вештина. 

Здружението на граѓани Теквондо клуб "МАК-
КВОН" има седиште во Куманово на ул. "Светозар 
Марковиќ" бр. 40. 
, Здружение на граѓани Теквондо клуб "МАККВОН" 
Куманово, се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во Регистарот на 30.03.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (18860) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 
10/2000 од 17.03.2000 година го запиша следното: 

Се запишува Здружение "Феријален центар 2000" 
Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Доне Божи-
нов" бр. 24, со скратен назив "ФЦ 2000" - Куманово, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово. 

Основни цели и задачи, како и начин на облици на 
дејствување на здружението "Феријален центар 2000" 
од Куманово, се насочени кон развој на мобилност на 
младите, младински туризам, организација на воспит-
но-образовни-наставни програми, размена на млади и 
развој на младински туризам и ширење на туристичка-
та култура меѓу младите. 

Здружението "Феријален центар 2000" Куманово, 
има седиште во Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 24. 

Здружението на граѓани "Феријален центар 2000" 
Куманово, се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во Регистарот на 17.03.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. , (18861) 
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Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег.Згф.бр. 10/2000, се запишува Здружението на 
граѓани под име: Здружение на граѓани загубари, тех-
нолошки вишок и стечајци - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: активно следење 
на спроведувањето и примената на законите кои ја ре-
гулираат проблематиката на технолошкиот вишок во 
остварувањето на нивните права и заштита, во сора-
ботка со Министерството за труд и социјална полити-
ка, ќе води грижа за повторно вработување, преквали-
фикација, доквалификација на обука на технолошкиот 
вишок, следење на состојбите и активно учество, заш-
тита на животниот стандард, за социјалните потреби, 
користење на поволности и ослободување од плаќање 
претплати, лекарства и прегледи како и преземање на 
други активности, од интерес на членството. 

Седиштето на здружението е во просториите на згра-
дата нр Црвениот Крст во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице згЃ застапување на здружението е 
Ламбе Јованоски. 

Од Основниот суд во Охрид-, (18862) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 17 за 2000 година се врши унис на осно-
вање на здруженија на граѓани со име Организација на 
жените на Општина - Прилеп. 

Како основни цели и задачи на организацијата се 
остварув.ање на со Уставот утврдените права и еднак-
вости на жената и нејзината соодветна застапеност во 
сите сфери на општествено одлучување целосно почи-
тување на личноста на жената, отстранување на сите 
облици на насилство на жената и друго. ^ 

Седиштето на организацијата е во Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

организацијата е Милка Какараскоска - претседател. 
Од Основниот суд во Прилеп. (18863) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
780/99 од 29.03.2000 година го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 743, се занишува здружението на граѓа-
ни Здружение на одбранбенолози на Република Маке-
донија, со скратено име ЗОРМ, со седиште во Скопје, 
во зградата на Педагошката Академија во просторни-
те на Институтот за одбрана. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Горан Петровски. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развој и унапредување на одбранбената 
струка и на кадрите со одбранбената наобразба и за-
вршни студии по одбрана, активно учество во изград-
бата на концепцијата, системот, стратегијата и доктри-
ната на одбраната на Република Македонија, развива-
ње на соработка со Министерството за одбрана и ар-
мијата на РМ, следење на законските прописи од об-
ласта на одбраната како и активно учество јеѓо утврду-
вањето и организирање на концептот за цивилна заш-
тита. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 29.03.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18864) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
100/2000 од 05.04.2000 година го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 749, се запишува здружението на граѓа-

ни Камерен оркестар Скопски солисти - Скопје, со 
скратено име Скопски солисти - Скопје, со седиште во 
Скопје, ул. "Црниче" бр. 28-б. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Васил Атанасов од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на негување на камерно-солистичката умет-
ност и музичката култура во Македонија, заштита на 
моралните и материјалните права на музичките умет-
ници кои се занимаваат со камерио солистичка умет-
ност, организира разни форми на ангажирање на му-
зичките уметници во земјата и странство, грижа за 
обезбедување на музичка литература неопходна за ак-
тивноста на Скопски солисти, како и да соработува со 
други организации и поединци од земјата и странство 
со цел афирмација на македонската репродуктивна ка-
мерно солисгичка уметност во земјата и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 05.04.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18866) 

-Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
1/2000 од 05.04.2000 година го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
85, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Колеџ Света Марија, со 
седиште во Мичиген - САД. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Колеџ Света Марија е во.Скопје, ул. "Дебарца" 
бр. 3. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Колеџ Света Марија од 
САД во Република Македонија е Мајкл Ален Кролев-
ски - американски државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација во Република Македонија ќе 
се однесува на организирање курсеви за англиски и де-
ловен англиски во Македонија, организирање програ-
ма за размена и летни школи, собирање на студенти и 
нивна подготовка за учење во САД, донесување заин-
тересирани луѓе како и обезбедување техничка и фи-
нансиска помош за академските и образовните инсти-
туции во Македонија. 

Подружницата на странската организација Колеџ 
Света Марија, стекнува својство на правно лице и мо-
же да започне со работа од 05.04.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18868) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
973/2000 од 23.03.2000 година го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 738, се занишува здружението на граѓа-
ни Македонско германски клуб за млади со скратено 
име М.Д.Ц.Ф.Ј., со седиште во Скопје, бул. "Илинден" 
бб, блок 12, Скопје. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Станиша Ивановиќ од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на будење на интерес кај младите за земјите 
од германско говорно подрачје, запознавање на нив-
ниот јазик, култура, луѓето и обичаите, усогласување 
на интересите кај членовите, говорење на германски 
јазик, поголема застапеност на германскиот јазик во 
Македонија, организирање на заеднички проекти, три-
бини, советувања и форуми, концерти, изложби, 
спортски манифестацни и др.основање на клубови и 
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комисии како и соработка со организации, институции 
и здруженија од хуманитарен, научен, културен, спорт-
ски и образовен карактер. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 23.03.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18870) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
242/98 од 05.04.2000 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Извидничко Поречански одред "Га-
леб", со седиште во Скопје, со својство на правно лице 
од 12.12.1984 година се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

П. Во Регистарот На здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
750, се запишува здружението на граѓани Извидничко 
Поречански одред "Галеб", со седиште во Скопје, ул. 
"Илинден" бб, блок 12, кое го застапува неговиот прет-
седател Буковиќ Предраг од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18871) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
1019/2000 од 11.04.2000 година го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 755, се запишува здружението на граѓа-
ни Центар за самоусовршување Сопство, Скопје, со 
седиште во Скопје, ул. "710" бр. 6/3. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Шенас Куртиш од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на подобрување на меѓучовечките односи, 
лична надградба, анти стрес програма, релаксација, 
подобрување на комуникациите меѓу луѓето, развива-
ње на самосвест и одговорност како и организирање 
на средби и оспособување на членови кои ќе работат 
на своето и општото подобрување на свеста. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 11.04.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18876) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Ф.бр. 
953/2000 од 17.04.2000 година го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 764, се запишува фондацијата "Меѓуна-
роден центар за превентивни активности и решавање 
на конфликти", со седишта во Скопје, бул. "Крсте Ми-
сирков" бб. 

Лице кое с овластено да ја застанува фондацијата е 
д-р Сашо Георгиевски = ВД извршен директор на фон-
дацијата. 

П. Работата и активностите на фондацијата ќе се од-
несуваат на промовирање и организиран,с на образо-
вание и обука на кадри во областа на превентивни^ 
активности и решавање на судирите, поттикнуван,с на 
истражувачки активности и решаван,е на судирите, 
поттикнува н,е истражувачки активности, размена на 
информации, искуства и дијалог во областа на превен-
цијата и решавањето на судирите, изучуван,с на пра-
шан,ата в.и. со меѓуетничките односи, делување во 
сферата на меѓуетничката толеранција и истражување 
на потенцијалност и формите за промовиран,е на ста-
билноста и соработката во регионот. 

Фондацијата стекнува својство на правно лице и мо-
же да започне со работа од 17.04.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18878) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗТ.бр. 
449/99 од 13.04.2000 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Боксерски клуб "ДАЛ ФУФО", со 
скратено име БК "ДАЛ ФУФО" - Скопје, со седиште 
во Скопје, со својство на правно лице од 15.02.1993 
година се во согласност со Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
449/99, се запишува здружението на граѓани Боксерски 
клуб "ДАЛ ФУФО" - Скопје, со скратено име БК 
"ДАЛ ФУФО" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. 
"Водњанска" бр. 1, кое го застапува неговиот претседа-
тел Бранислав Димитров од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (18879) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗТ.бр. ^ 
1021/00 од 14.04.2000 година го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 761, се запишува здружението на граѓа-
ни Клуб за фитнес и боди билдинг "Херкулес" - Скопје, 
со седиште во Скопје, ул. "Стогово" бр. 10-а. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Јосифовски Златко и Јосифов-
ски Љупчо - претседател на Управниот одбор. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање и спроведување рекреатив-
ен а и натпреварувачка атлетска гимнастика, фитнес, 
боди билдинг, обезбедување стручен кадар под чиј 
надзор ќе се спроведуваат вежбите и тренинзите, воде-
ње регистар на членството, учество во организиран 
систем на натпревари како и членување во Спортски 
сојузи и др. спортски асоцијации што ја обединуваат 
атлетската гимнастика и спортот во целина. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 14.04.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје Ѕ - Скопје. (18876) 

Со решение Згф.бр. 25/2000 од 10.04.2000 година, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 25 за 
2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Балкан -
Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Балкан-
ска" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18944) 

Со решение Згф.бр. 8/2000 од 07.04.2000 година, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 8 за 
2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Единство -
с.Врсаково. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Врсаково -
Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на 
општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18945) 

Со решение Згф.бр. 21/2000 од 07.04.2000 година, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 21 за 
2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Задругар -
с. Радање. 
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Седиштето на здружението се наоѓа во с.Радање, а 
здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Штип и Карбинци. 

Од Основниот суд во Штип. (18946) 

Со решение Згф.бр. 27/2000 од 10.04.2000 година, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 27 за 
2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Кежовица 

Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Кежови-

ца" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на терито-
ријата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18947) 

Со решение Згф.бр. 24/2000 од 07.04.2000 година, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 24 за 
2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Баби -
Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Лески" 
бб во Штип, а здружението ќе дејствува на територија-
та на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18948) 
,Со решение Згф.бр. 26/2000 од 10.04.2000 година, во 

Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во ЏГгип под реден бр. 26 за 
2000 го,дина се запишува Фудбалскиот клуб Крупиште 
- с.Крупиште, Карбинци. 

Седиштето на здружението' се наоѓа во с.Крупиште -
општина Карбинци, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина'Штип и Карбинци. 

Од Основниот суд во Штип. (18949) 
Основниот суд во Гостивар, со решение ЗГ.бр. 

13/2000 година, го запиша следното: 
I. В6 Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд во Гостивар, под рег.бр. 18/2000 
година, се запишува здружението на граѓани Ракоме-
тен клуб "Гостивар 2000", со седиште во Гостивар при 
Спортската сала "Младост" - Гостивар, застапена од 
претседателот на здружението Маринкоски Гоце, ул. 
"Никола Парапунов" бр. 89/1-19, Гостивар како по 
одлука на Управниот одбор на РК "Гостивар 2000" од 
13.04.2000. 

И. Цели и задачи на РК "Гостивар 2000" се омасову-
вање и развој Да ракометот кој го организира Сојуз на 
Македонија, учество во натпреварувањата кој ги орга-
низира Ракометниот сојуз и а Македонија, пружање 
сервис услуги со сите други можности шт\) ги нуди клу-
бот на сите заинтересирани клубови и спортски асоци-
јации", да се развива соработката со своите асоцијаци, 
сродни клубови и други клубови во Гостивар на РМ, 
како и другќ цели и задачи како по Статутот, програ-
мата определени на клубот - здружението и другите 
акти. 

Од Основниот суд во Гостивар. (18950) 

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ.бр. 2/2000 
од 27.04.2000 година го запиша Друштвото на учили-
шен спорт - Кратово. 

Цели: воведување на унифицирање членска книшка 
за натпревари, евиденција за наставник, професор, 
тренер кој работи во училишен спорт. 

Отворање на секции и спортски школи во рамките 
на училиштата од друштвото на училишен спорт Кра-
тово со соодветни услови за реализација на програма-

та, организира и спроведува натпревари во текот на 
секоја учебна година во рамките на Сојузот на учили-
шен спорт на Македонија и организира и учествува во 
рамките на Сојузот на училишен спорт на Македонија, 
напревари во мал фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, 
атлетика, пинг-понг, стрелаштво, врши и други работи 
предвидени во Програмата и Статутот. 

Здружението ќе го застапува и претставува Јосифов-
ски Никола. 

Од Основниот суд во Кратово. (18951) 

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ.бр. 4/2000 
од 28.04.2000 година го запиша Еколошкото друштво 
"Лисац Ф 2000" - Кратово. 

Цели: следење на еколошката состојба на потесно и 
пошироко подрачје и региони на општина Кратово, се 
ангајкира за унапредување на заштита на животната 
средина и доставува предлози и мислења до надлежни-
те органи и организации со дел постигнување на по-
ефикасна заштита на животната средина, покренува 
иницијативи и се вклучува во разни истражувања и из-
готвување и предлагање на решенија по актуелни про-
блеми со цел разрешување на еколошките проблеми и 
состојби, се залага за интегрален еколошки развој на 
РМ, а соработува со граѓаните и организациите од ло-
кално до меѓународно ниво за заштита и унапредување 
на состојбата на сите фактори на квалитетно живеење, 
соработува со други невладини организации, сојузи, 
асоцијации и институции на РМ и надвор од неа. 

Здружението ќе го застапува и претставува Марков 
Страшо. 

Од Основниот суд во Кратово. (18952) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 94/2000 

од 02.04.2000 година над Трговец поединец за превоз 
на патници со такси возила Миле, Илија Кокиновски 
"КОКИЌ" ТП Битола, ул. "22-ри Јули" бр. 19, со 
дејност превоз на патници, со жиро сметка 40300-601-
86564 при ЗПП'Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи! 

Од Основниот суд во Битола. (18849) 

Основниот суд вв Битола, со решение Ст.бр. 110/00 
од 21.04.2000 година над ПП "Крел-ПЕ" од Битола, ул. 
"Караорман" бр. 96, дејност - угостителство, и со реше-
ние Ст.бр. 98/00 од 20.04.2000 година над Трговец 
поединец Драгица Мито Гаврилова од Битола, ул. "Но-
восадска" бр. 52, дејност - превоз на лица со такси во-
зила, со жиро-сметка 40300-601-88483 при ЗПП Фили-
јала - Битола, отвори стечајни постапки, но не ти спро-
веде и ги заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18850) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 75/00 од 
18.04.2000 година над Спортско рекреативно друштво 
"ОРБИС" Битола, со дејност спорт и рекреација, со 
жиро сметка 40300-601-12547 при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18851) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 106/00 
од 21.04.2000 година над ПП "Балди" од Битола, ул. 
"Климент Охридски" бр. 15/13, дејност - трговија со 
-жиро сметка 40300-601-57065 при ЗПП Филијала Бито-
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ла, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола. (18852) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 108/00 
од 21.04.2000 година над Трговец поединец за трговија 
на мало "Алнивеми" од Битола, ул. "Сремска Митро-
вица"бр. 5, дејност - трговија, со жиро сметка 40З00-
601-91002 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18853) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 5/2000 од 24.04.2000 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ППУТ "Гоше" од Ва-
ландово, со седиште на ул. "Питу Гули" бр. 12 и жиро 
сметка бр. 41301-601-37560, но истата не се спроведува 
поради немање имот на должникот што би^влегол во 
стечајната маса, и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (18854) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 7/2000 година од 11.04.2000 годи-
на е отворена стечај на постапка и со истото решение е 
заклучена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство и трговија "Ива-Трејд-ЗЉ" увоз-
извоз од Куманово, ул. "Христијан Тодоровски Кар-
пош" бр. 115. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (18855) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 
на овој суд Ст.бр. 456/97 година од 24.03.2000 година, 
констатира дека програмата за финансиска консолида-
ција и сопственичка трансформација на Претпријатие-
то за модна конфекција "Вера Јоциќ", Македонска Ка-
меница, донесена од Управниот одбор на должникот 
на ден 05:11.1999 година е прифатена од доверителите 
на рочиштето одржано на, 24.03.2000 година и Стечај-
ниот совет при Основниот суд во Кочани, го одобри 
прифаќањето на програмата. 

Мерките и условите во Програмата за финансиска 
консолидација и сопственичка трансформација на 
Претпријатието за модна конфекција "Вера Јоциќ" 
Македонска Каменица, имаат правно дејство спрема 
сите доверители. 

Се дава согласност за отпочнување на постапката за 
трансформација на претпријатието за модна конфек-
ција "Вера Јоциќ", Македонска Каменица, со што сте-
чајната постапка над истото се запира. 

Од Основниот суд во Кочани. (18856) 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 43/2000 

од 21.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
промет и услуги "Ме-џе Комерц", с.Дебреште, увоз-из-
воз со ПО Прилеп, со седиште во с.Дебреште запишан 
во регистарска влошка 1-18087 во Основниот стопан-
ски суд во Битола, со дејност друга трговија со мешо-
вита стока со жиро сметка 41100-601-34345 во ЗПП -
Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спрове-
дува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (18954) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 16/2000 
од 22.03.2000 година отвори стечајна постапка над 

должникот Трговец поединец за фарбарско молерски 
работи Мемед а лија Зендели 'ТАНИ" од Кичево, ул. 
"Јосиф Ј. Свештарот" бр. 6, но истата не ја спроведува. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник ТП "ГАНИ", поради немање на средства со-
гласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (18955) 

Со'решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 73/2000 од 24.04.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"Круг" јЗјОО од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради-што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". ^ 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (19108) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 72/2000 од 24.04.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ 
"Валдмаг" ДОО од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (19111) 

Со решение на'Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 64/2000 од 19.04.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППС 
"Фелком" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради Земање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (19113) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр/49/2000 од 17.04.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Ганепром" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
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По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (19114) 

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд 
во Велес, СТ.бр. 5/2000 од 08.05.2000 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет со стоки на големо и мало "Пафина" експорт-
импорт ДОО Велес, со седиште на ул. "Кузман Јосфов-
ски" бр. 5, Велес, и број на регистарска влошка 1-
62738-0-0-0 и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише Ј од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Огласот да се објави во "Службен весник на Репу-
блика^Македонија" иша огласната табла на судот. 

Жалбата поднесена против решението не го задржу-
ва извршувањето на решението. 

Од Основниот суд во Велес. (19274) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1406/2000 од 24.02.2000 годи-
на е отворени ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за маркетидг, производство и трговија 
"МИРТОВ" д.о.о. од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 
71-2/10 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-208007. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Атана-
сова од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/1-1. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на'овој суд Л.бр. 1505/2000 од 01.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет "; ЅЈУ-ПРОМЕТ" д.о.о. екс-
порт-импорт од Скопје, с.Глумово од Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Џилви-
џиева од Скопје, ул. "11 Октомври" бб. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје? (18594) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1508/2000 од 02.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, инженеринг, услуги и увоз-
извоз "АСЕА" ц.о. од Скопје, ул. "Ринхини" бр. 2-б од 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-108674. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Џилви-
циева од Скопје, ул. "11 Октомври" бб. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18595) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1306/99 од 24.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Услужно, трговско претпријатие "ДЕМИГО" ц.о. од 
Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 39/9 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-292701. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајиќ 
од Скопје. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (1860^ 
ГГЅЈА Е 

: — ^ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека с о ^ 

решение на овој суд Л.бр. 1268/99 од 23.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "ТАМАМЕД" д.о.о. од Скопје, ул. "Душко Бој-
ковски" бр. .6-а од Скопје; со жиро сметка 40120-601-
273702. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајиќ 
од Скопје, тел.362-125 и 650-621. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18602) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1612/2000 од 21.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, угостителст-
во и туризам "ПЛАВА ЛАГУНА" п.о. експорт-импорт 
од Скопје, ул. "Ѓорѓи Казапов" бр. 16/3-1 од Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-103293. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајиќ 
од Скопје. - . 

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 по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18603) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1664/2000 од 03.04.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за превоз на стоки и патници, промет на 
големо и мало со прехранбени и непрехранбени стоки 
"ЕУРО-КУЌА" ц.о. од Скопје, ул. "Мито Хаџиваси-
лев" бр. 52/9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
312383. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајиќ 
од Скопје. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18604) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1492/2000 од 07.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и 
услуги "КАН-МАК Л.Т.Д." д.о.о. експорт-импорт од 
Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 84 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-356018. 

За ликвидатор се определува лицето Богдановска 
Верица од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 7/30. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18606) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1532/2000 од 07.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за промет и услуги "ТЕРМОКЛИ-
МА" Горан ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Сава 
Ковачевиќ" бр. 6/33 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-219728. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18654) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1421/2000 од 02.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско друштво "ГРАМ КОМЕРЦ" Че-
каловски ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Пандо 
Кљашев" бр. 6-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
331879. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18657) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1645/2000 од 29.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги "БЕН" 
Кемал ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Кеј Димитар 
Влахов" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601 -
370325. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18665) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 916/99 од 01.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно претпријатие "КОМПАНИЈА МИЛОШЕВ-
СКИ" Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 83 од Скопје, со 
жиро сметка 40110-601-360187. 

За ликвидатор се определува лицето Анета Мило-
шевска од Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 83. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18617) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува.дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1619/2000 од 22.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско, услужно претпријатие "БИК МАК" д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Благоја Мучето" бр. 43-б од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-403308. 
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За ликвидатор се определува лицето Николов Нико-
ла од Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 6/1-10. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18622) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1209/99 од 25.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "АНТРО-
ДАТА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул. "Парти-
зански одреди" бр. 17/4-1 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-43762. ' 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 6бја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1602/2000 од 22.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско, услужно претпријатие "ДАСЕ-
ПРОМЕТ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, с.Никиштани 
бб од Скопје, со жиро сметка 40120-601-357788. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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 но рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18774) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1606/2000 од 22.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "КАНОН 
МАК" н.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Мито Хаџиваси-
лев Јасмин" бр. 20 од ('копје, со жиро сметка 40100-
601-262546. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1526/2000 од 01.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "СР-
МА" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, бул. "Јане Сандански" 
бр. 83-1-30 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-167704. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18776) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1207/99 од 29.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за промет и услуги "МИНЕТЕК 
ДИЈАМАНДИС" ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, бул. 
"Партизански одреди" бр. 72-а од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-408185. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18777) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 1432/2000 од 15.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
"РИ-НИ-КО", Колонија, продавница Никола Славе 
Кочоски, ТЦ "Хиподром" локал 23 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-401025. 

За ликвидатор се определува.лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18781) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1468/2000 од 21.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
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Претпријатие за застапувале, услуги и трговија на 
големо и мало "СТРЕЛИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скоп-
је, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 19/5/45 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-152741. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1430/2000 од 07.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИ ДА 
КОМЕРЦ 95" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Томе 
Пуре" бр. 16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
357202. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 735/99 од 15.09.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватно, угостителско, трговско претпријатие "МИГ-
КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Пушкинова" бр. 7-2/17 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-378050. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18786) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение на 
овој суд Л.бр. 4/2000 од 21.02.2000 година е отворена 
ликвидациона постапка над ПТП "Поки" Св.Николе, 
со решение бр. 16/2000 од 27.03.2000 година е отворена 
ликвидациона постапка над Друштво за производство, 
транспорт и трговија и услуги "Хогден - интернацио-
нал" увоз-извоз ДООЕЛ Штип, со решение Л.бр. 76/99 
од 27/03.2000 година е отворена ликвидациона постап-
ка над ТП "Бан" Штип, но поради немање на матери-
јални средства постапките се заклучуваат. 

По правосилноста на решението ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на претприја-
тија што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (18846) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение на 
овој суд Л.бр. 104/99 од 27.03.2000 година е отворена 
ликвидациона постапка над ТПТ "Славеј комерц" Ра-
довиш, со решение Л.бр. 66/99 од 23.03.2000 година е 
отворен^ ликвидациона постапка над Приватно прет-
пријатие ̂ за транспорт, трговија "Грне транс" Радовиш, 
со решбћие Л.бр. 20/2000 од 27.03.2000 година е отворе-
на ликвидациона постапка над Друштвото за трговија 
и услуги Годел Даниела Делова и др. ЈТД увоз-извоз 
Штип, но поради немање на материјални средства 
постапките се заклучуваат. 

По правосилноста на решението ликвидациона^ 
должници да се бришат од регистарот на претпријати-
ја што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (18848) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1533/2000 од 13.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за деловни услуги "ЈУНАЈТЕД ЛИГАЛ 
КОНСАЛТИНГ" д.о.о. од Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 
20 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-271323. 

За ликвидатор се определува лицето Невенка Зој-
чевска-Вучидолова од Скопје, ул."Борка Талевски" бр. 
60/2-12. 

Се повџкуваат 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 денђт на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18881) 

Основниот суд Скопје Ч - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1458/2000 е отворена ликви-
дациона постапка над должникот Претпријатие за над-
ворешен и внатрешен промет "КИМЕКС" д.о.о. увоз-
извоз од Скопје, ул. "Петар Дељан" бр. 5/3-39 од Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-108583. 

За ликвидатор се определува лицето Костадинка 
Бачоска-Расолковска од Скопје, ул. "Петар Дељан" бр. 
5/3-39. 

Се повикуваат доверителите на д о л ж н и к о т да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на с о 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18960) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1551/2000 од 17.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "МАРТИН 
ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, с.Визбегово 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-318618. 

За ликвидатор се определува лицето Игне К а д и о -
ски од Скопје, ул. "Торонто" бр. 28. 

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

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје. (18961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1255/99 од 20.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за увоз-извоз, внатрешен промет и услу-
ги "ТАРА" д.о.о. од Скопје, ул. "Георги Димитров" бр. 
23-1/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-143067. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (18970) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1247/99 од 20.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Транспортно-трговско претпријатие за внатрешен и 
надворешен промет на големо ^ и мало "ВЕ-ЃА 
ТРАНС" од Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 12/6 од 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-189107. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски од Скопје, ул. "Ордан Чопела"-бр. 116. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. ^19238) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Се врши продажба на недвижен имот 10/46 идеални 

делови од земјиште под објект со површина од 85 м2 и 
двор со површина од 198 м2, што се наоѓа на КП бр. 
928/1, м.в. "Село", К О Горно Соње, сосопственост на 
Тасева Нада, Тасевски Александар, Трпковски Зарко 
и Тасевски Владимир, сите од Скопје. 

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

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана С а р е в -
ска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје (ДТЦ 
"Стара рампа"). (18808) 

Се врши продажба на недвижен имот 10/47 идеални 
делови од земјиште под објект со површина од 35 м2 и 
овошна градина 4 класа со површина од 304 м2, што се 
наоѓа на КП бр. 928/3, м.в. "Село", К О Горно Соње, 
сопственост на Гоце Тасевски од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", 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 првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сараев-
ска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје (ДТЦ 
"Стара рампа"). (18813) 

Нотарот Ленка Ланчевска, со службено седиште во 
Општина Чаир, ги известува сопствениците, заеднич-
ките сопственици и сопствениците на граничните пар-
цели со парцелата К П бр. 2772, со површина од 2558 
м2, К О Мирковци, дека сосопствениците на наведената 
парцела Левајковски Русомир и Шкоф Драгица ја про-
даваат наведената парцела по цена од 320,00 денари за 
м2. Доколку наведените лица сакаат да го користат пр-
венственото право на купување предвидено во Зако-
нот за земјоделско замјиште, потребно е во рок од 30 
дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат ку-
попродажната цена во нотарски депозит. Во спротив-
но продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(18913) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
на К П бр. 508, план 5, скица 5, м.в. "Аманджик", класа 
6, со површина од 575 м2, сопственост на Боцевски 
Боге, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 53/1, Скопје, за цена од 
вкупно 16.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (18914) 

Пулески Гоце од Радовиш, ул. "Видое Смилевски 
Бато" бр. 3/5, врши продажба на својот недвижен имот 
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заведен во ПЛ бр. 35 за КО Крушеани, број на парцела 
1482, м.в. "Село" нива 2 класа, површина од 1210 м2. 

Купопродажната цена за горе наведениот имот изне-
сува 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата,-во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (18953) 

Се врши продажба за земјоделско земјиште КП бр. 
259/1, план 3, скица 13, м.в. "Среден рид", култура нива, 
класа 6, површина 1690 м2, во КО Арачиново, сопстве-
ност на Алији Алимов Синан од с.Арачиново - Скопје, 
по цена од 15 ДЕМ за м2, во денарска противвредност. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ 
Автокоманда - Општина Гази Баба, Скопје. (19038) 

Се продава' 3/45 идеален дел до земјоделско земјиште 
- нива, построена на КП бр. 169/1, план 4, скица 3, м.в. 
"Бела земја", класа 4, со вкупна површина од 6206 м2 

во КО Марино, сосопственост на 3/45'идеален дел на 
Павловски Јован од Скопје, ул. "851" бр. 58, за купо-
продажна цена од 280,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (19044) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1394/1, 
план 7, скица 584, во м.в. "Тимјанички пат", култура 
нива, класа 2, во површина од 5831 м2, евидентирано во 
ПЛ бр. 247, КО Сопот, издаден од РГУ Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, сопственост на Ванчов 
Васил, од с.Глишиќ, за купопродажна цена од 76.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава и кои имаат првенствено пра-
во на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (19118) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Смоквица -
лозје на КП бр. 327 на м.в. "Бишов Јавор", со површи-
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на од 630 м2, нива на КП бр. 476 во м.и. "Бишов Јавор", 
со површина од 447 м2, нива на КП бр. 874, на м.в. "Јан-
чев Бунар", со површина од 1389 м2, нива на КП бр. 887 
на м.в. "Авлиите" со површина од 2394 м2 и нива на КП 
бр. 1923 м.в. "Туфка", со површина од 709 м2, сопстве-
ност на Атанасов Саве од с.Петрово, за вкупна цена од 
50.000,00 денари. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопствени-
ците 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 првенст-
во. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4 
во Гевгелија. (19121) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2386, план 
8, скица 23, м.в. "Црно Поле", култура нива, класа 3, со 
површина од 4723 м2, заведен во ПЛ бр. 173, за КО 
Горно Коњаре, Куманово, сопственост на Спасовски 
Благе, с.Г.Коњаре, Куманово, за купопродажна цена 
од 150.000,05 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "П Октомври" бр. 1, 
Куманово. (19123) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1174, м.а. 
"Саримеше", култура нива, со површина од 1835 м2, 
КП бр. 1175, култура шума, м.в. "Саримеше", со повр-
шина од 410 м2, КП бр. 1176, култура нива, м.в. "Сари-
меше", со површина од 2155 м , заведен во ПЛ бр. 802 
за КО Бедиње, Куманово, сопственост на Веби Асани, 
ул. "Црнотравска" бр. 70, Куманово, за купопродажна 
цена од 70.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "П Октомври" бр. 1, 
Куманово. (19125) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 7/24 идеален 
дел (или Ѕ500 м2) од КП бр. 32/2-8 нива и овошна гра-
дина од 4 класа на м.в. Глодници", површина од 5150 
м2, заведена во ПЛ бр. 942 за КО Врапчиште, сопстве-
ност на Сејдини Абдул веап Намик од Врапчиште, за 
купопродажна цена од 480.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 25/98) имаат право на пр-
венствено купување, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудите. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар" Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (19127) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
23/91, нива од 5 класа на м.в. "Ливада", во површина од 
640 м2, заведена во ПЛ бр. 2400, за КО Бањица, соп-
ственост на Мицкоска вд. Бранислав Санда од Гости-
вар, ул. "Г.Лазарески" бр, 46, за купопродажна цена од 
320.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од За-
конот за земјоделско земјиште ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 25/98) имаат право на пр-
венствено купување, да во рок од 30 дена од Денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудите. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи^ од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. " (19130) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 4/16 од КП 
бр. 7828/1 на м.в. "Клуково" нива 3 класа во површина 
од 3751 м2 опишано по ПЛ бр. 3721, на КО Тетово, за 
цена од 120.000,00 денари, сосопственост на Камбери 
Ружди Ваит од с.Г.Речица. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

- - - - (19132) 
Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 

7369/2 на м.в. "Скопски пат", нива 2 класа, во површи-
на од 3249 м2, опишано по П Л бр. 1267 на КО Тетово, 
за цена од 150.000,00 денари, сопственост на Вејсели 
Фета Ибраим од с.Џепчиште - Тетово.. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(19134) 
Се продава земјоделско земјиште - овошна градина, 

построена на КП бр. 109/1, план 1, скица 7, м.в. "Сточ-
ни гробишта", класа 3, со површина од 2704 м2 во КО 
Ржаничани, сосопственост на 1/3 идеален дел на прода-
вачот Канчевска Невенка од Скопје, ул. "Наум Нау-
мовски Борче" бр. 50 и сосопственост на 2/3 идеален 
дел на продавачот Арсена Канчевска од Скопје, ул. 
"Наум Наумовски Борче" бр. 50, за купопродажна це-
на од 320,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до, 
нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. ^ . ' (19242) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива 6 класа, 
со површина од 733 м2, што се наоѓа на КП бр. 1308/2, 
план 5, скица 5, на м.в. "Под брег", КО Горно Соње, 
сосопственост на Ацковски Цветан и Павловски Боце 
,од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", 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 првенствено купување на предметна-
та недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје (ДТЦ 
"Стара рампа"). (19243) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива 6 класа, 
со површина од 625 м2, што се наоѓа на' КП бр. 1309/2, 
план 5, скица 5, на м.в. "Под брег", КО Горно Соње, 
сосопственост на Ацковски Славе од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", 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 првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
' Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје (ДТЦ 
"Стара рампа"). (19244) 
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