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лика Македонка издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА БУЏЕТИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за буџетите, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 7 јуни 2000 година. 

Бр. 07-2516/1 
7 јуни 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ 

Член 1 
Во Законот за буџетите ("Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 79/93,3/94 и 71/96), членот 1 
се менува и гласи: 

"Со овој закон се уредува постапката за изготвува-
ње, донесување и извршување на Буџетот на Републи-
ка Македонија (во натамошниот текст: Буџетот на Ре-
публиката), буџетите на единиците на локалната са-
моуправа и на градот Скопје (во натамошниот текст: 
буџетите на единиците на локалната самоуправа) и 
буџетите на фондовите." 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
"Буџетот претставува годишен план за финансира-

ње на функциите и обврските на Република Македо-
нија, на единиците на локалната самоуправа и на фон-
довите, а се состои од годишна процена на приходите 
и на трошоците по намени." 

ЧленЗ 
Во членот 3 на крајот точката се брише и се дода-

ваат зборовите: "и важи само за фискалната година за 
која е донесена.". 

Член 4 
Членот 3-асе менува и гласи: 
"Под буџетски суфицит, во смисла на овој закон, 

се подразбира разликата меѓу планираните приходи 
(освен земените заеми) и планираните трошоци (кога 
приходите се поголеми од трошоците), а под буџетски 
дефицит се подразбира разликата меѓу планираните 
приходи (освен земените заеми) и планираните тро-
шоци (кога трошоците се поголеми од приходите). 

Буџетите на единиците на локалната самоуправа и 
на фондовите не смеат да ги надминат проценетите 
приходи/ 

Член 5 
Членот З-б се менува и гласи: 
"Под буџетски корисници, во смисла на овој закон, 

се подразбираат корисниците на средствата од Буџе-
тот на Републиката од областа на законодавната, из-
вршната и судската власт (во натамошниот текст: ко-
рисници на Буџетот). 

Под единки корисници на средствата од Буџетот 
на Републиката, во смисла на овој закон, се подразби-
раат институциите од областа на образованието, кул-
турата, детската заштита, социјалната заштита, наука-
та и спортот, кои се финансираат преку корисникот 
на Буџетот на Републиката од таа област (во ната-
мошниот текст: единки корисници)." 

Член 6 
По членот З-б се додаваат четири нови члена 3-в, 

3-г, 3-д и 3-ѓ, кои гласат: 

"Член 3-в 
Сите приходи на корисниците и нивните единки 

корисници, на единиците на локалната самоуправа и 
на фондовите се искажуваат во нивните буџети. 

Обврските и трошоците се извршуваат во соглас-
ност со прописите за нивно извршување, а во рамките 
на проценетите трошоци во нивните буџети. 

Член 3-г 
Корисниците на буџетот се должни во постапката 

на предлагање за донесување на пропис или општ акт 
со кој се создаваат нови или дополнителни обврски за 
Буџетот на Републиката, претходно да обезбедат мис-
лење од Министерството за финансии, како составен 
дел кон предлогот. 

Во текот на фискалната година не смее да се до-
несе пропис или општ акт со кој се намалуваат прихо-
дите или се создаваат нови или дополнителни обврски 
за тековниот Буџет на Републиката, доколку не се 
обезбедени потребните средства. 

Член 3-д 
Под буџетски документ, во смисла на овој закон, 

се подразбира: билансот на приходи и трошоци, функ-
ционалната класификација на трошоците, билансот 
по раздели (организациона класификација), посебни-
от дел на буџетите во кои се искажани одделните ко-
рисници и намени на користење на трошоците (еко-
номската и програмската класификација), образложе-
ние кон буџетите, изворите за покривање на буџетски-
от дефицит, потребните средства за наредните две го-
дини и прописите за извршување на буџетите. 

Класификацијата на приходите и класификацијата 
на трошоците ги донесува министерот за финансии. 

Член 3-ѓ 
Средствата на Буџетот на Републиката, на корис-

ниците и нивните единки корисници, на буџетите на 
единиците на локалната самоуправа и на буџетите на 
фондовите, се депонираат во Народната банка на Ре-
публика Македонија или во банка што ќе ја определи 
Владата на Република Македонија. 

Министерот за финансии склучува договори за де-4 

допираните средства од став 1 на овој член." 
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Член 7 
Во Глава прва насловот по членот 3 "Приходи на 

буџетите" се менува и гласи: "Буџет на Републиката" 
и се додава нов член 3-е, кој гласи: 

"Член 3-е 
Буџетот на Републиката го сочинуваат средствата 

на корисниците, како и буџетите на: Фондот за пен-
зиско и инвалидско осигурување; Фондот за здравст-
вено осигурување на Македонија; Фондот за патишта; 
Фондот за води; Фондот за заштита и унапредување на 
животната средина и природата и Заводот за вработу-
вање на Република Македонија. 

Буџетот на Републиката ги содржи и приходите и 
трошоците од дополнителни активности на корисни-
ците кои не се финансираат од Буџетот на Република-
та (во натамошниот текст: самофинансирани актив-
ности). 

Фондовите од став 1 на овој член не можат да ис-
кажат буџетски дефицит." 

Член 8 
Во членот 4 став 1 под а) алинеја 3 се менува и 

гласи: 
"-данок на додадена вредност и акцизи и". 

Член 9 
По членот 4 се додаваат пет нови члена 4-а, 4-6,4-

в, 4-г и 4-д, кои гласат: 

"Член 4-а 
Приходите на буџетите на фондовите, како соста-

вен дел на Буџетот на Републиката, се обезбедуваат од: 
-придонеси; 
- надоместоци; 
- трансфери од буџетите; 
- приходи од донации примени од земјата и странс-

тво (во стока и пари) и 
- други приходи по разни основи во согласност со 

закон. 
Привремениот недостиг на приходи на буџетите на 

фондовите во текот на годината се покрива преку зае-
ми од Буџетот на Републиката. 

Член 4-6 
Трошоците на Буџетот на Републиката ги сочину-

ваат: 
- тековни трошоци (плати, наемнини и надоместо-

ци, трошоци за стоки и услуги, тековни трансфери и 
каматни плаќања); 

- капитални трошоци (купување на капитални 
средства и капитални трансфери); 

- давање на заеми и средства за купување на хар-
тии од вредност и 

- отплата на главнина за земени заеми во земјата и 
странство. 

Член 4-в 
Дефицитот на Буџетот на Републиката се финан-

сира со земање заеми од земјата или странство, со из-
давање благајнички записи или обврзници. 

Член 4-г 
За управување и контрола на јавните приходи и 

плаќањата, за управување со готовинските ресурси и 
други средства, како и за контрола, врз долговите на 
Република Македонија, се основа единствен трезор во 
Министерството за финансии. 

Владата на Република Македонија ја определува 
организацијата и начинот на работа на единствениот 
трезор. 

Член 4-д 
Во единствениот трезор се води главна книга во 

која се евидентираат трансакциите на приходите и 
трошоците. , 

Формата, содржината и начинот на водење на 
главната книга ги пропишува Владата на Република 
Македонија. 

За корисниците и единките корисници на средства-
та од Буџетот на Републиката се води посебен регис-
тар. 

Начинот на водењето на регистарот од став 3 на 
овој член го пропишува министерот за финансии." 

Член 10 
Во Глава прва по членот 4-д се додава нов наслов 

"БУЏЕТИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА" и четири нови члена 4-ѓ, 4-е, 4-ж и 
4-з, кои гласат: 

"Член 4-ѓ 
Единиците на локалната самоуправа своите буџети 

ги изготвуваат, предлагаат и донесуваат самостојно во 
согласност со ОВОЈ закон и други прописи, врз основа на 
макроекономските агрегати. Буџетите на единиците на 
локалната самоуправа се изготвуваат и во согласност 
со инструкциите дадени од министерот за финансии за 
класифицирањето на приходите и трошоците. 

Буџетите на единиците на локалната самоуправа 
мора да бидат избалансирани односно не смеат да 
содржат буџетски дефицит. 

Единиците на локалната самоуправа се должни во 
рок од 15 дена од денот на донесувањето на буџетот, 
истиот да го достават до Министерството за финансии 
заради следење на утврдената вкупна јавна потрошу-
вачка во Република Македонија. 

Член 4-е 
Буџетот на единиците на локалната самоуправа ги 

содржи средствата на советот, градоначалникот и уп-
равните и административните органи, како и буџетите 
на Фондот за комунални работи, улично осветлување 
и градска рента; Фондот за патишта; Фондот за јавни 
зелени површини; Фондот за пошумување и други 
фондови. 

Буџетот од став 1 на овој член ги содржи и прихо-
дите и трошоците од дополнителните активности на 
корисниците кои не се финансираат од буџетот на 
единиците на локалната самоуправа (во натамошниот 
текст: самофинансирани активности). 

Член 4-ж 
Градоначалникот на единицата на локалната само-

управа е одговорен за изготвување и доставување на 
буџетот до советот на единицата на локалната само-
управа за донесување. 

Член 4-з 
За евидентирање на приходите и трошоците и за 

одобрување на плаќањата во рамките на расположли-
вата готовина, во единиците на локалната самоуправа 
се формира посебна единица." 

Член И 
Во членот 5 став 2 по зборот "Републиката" запир-

ката се заменува со точка, а зборовите до крајот на 
реченицата се бришат. 

Член 12 
Членот 6-а се менува и гласи: 
"Приходите на единиците на локалната самоупра-

ва од членовите 5 и 6 на овој закон се уплатуваат на 
утврдените единствени сметки на општините од кои 
произлегле. 

Приходите на единиците на локалната самоуправа 
на територијата на Република Македонија се празнат 
во процент, и тоа: 

- 80% според нивното учество во вкупниот број 
жители на ниво на општините од кои произлегле; 

-10% според нивното учество во вкупниот број насе-
лени места на ниво на општините од кои произлегле и 

- 10% според нивното учество во вкупната повр-
шина на ниво на општините од кои произлегле." 

Член 13 
Членот 7 и насловот по членот ^ "Трошоци;на- бу-

џетите" се бришат. 
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Член 14 
Членот 8 се менува и гласи: 
"Трошоците на буџетите на единиците на локална-

та самоуправа ги сочинуваат: 
- тековни трошоци (плати, наемнини и надоместо-

ци, трошоци за набавка на стоки и услуги, тековни 
трансфери и каматни плаќања); 

-капитални трошоци (купување на капитални сред-
ства и капитални трансфери) и 

- отплата на главнина за земени заеми." 

Член 15 
Членовите 9,10,11,12 и 13 се бришат. 

Член 16 
Во членот 14 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Министерот за финансии е одговорен за подгот-

вување на предлог на Буџетот на Република Македо-
нија и за негово доставување до Владата на Република 
Македонија." 

Член 17 
Во членот 15 во ставовите 1 и 2 зборот "јули" се 

заменува со зборот "април". 
Во ставот 3 зборовите: "е содржана" се заменуваат со 

зборовите: "се содржани работите и задачите кои треба 
да се извршуваат во текот на фискалната година;". 

Член 18 
Во членот 16 став 1 се додава нова алинеја 1, која 

гласи: 
"- преглед на работите и задачите кои треба да се 

извршуваат во текот на фискалната година (програм-
ски активности);". 

Во алинејата 2 која станува алинеја 3 по зборот 
"категории" се става запирка и се додаваат зборовите: 
"поткатегории и ставки". 

Алинејата 5 која станува алинеја 6 се менува и 
гласи: 

"- процена на трошоците кои се исплатуваат од 
приходите остварени од самофинансирани активности 
според трошковните ставки и потставка. 

Во ставот 2 по зборот "корисниците" се става за-
пирка и се додаваат зборовите: "најдоцна до 15 јуни". 

Член 19 
Во членот 17 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 
"Добиените предлози од корисниците Министер-

ството за финансии ги оценува од аспект на нивната 
ефикасност, приоритетно^ и рационалност и врши 
усогласување со корисниците на програмите од аспект 
на потребните средства за нивна реализација. 

Врз основа на извршените усогласувања со корис-
ниците, Министерството за финансии го подготвува 
предлогот на Буџетот на Републиката и образложени-
ето кон Буџетот, кое покрај другото содржи макрое-
кономски параметри за наредната фискална година; 
лимит на оценети приходи и трошоци за наредната 
фискална година; податоци за поднесените барања од 
корисниците; ^усогласените ставови од преговорите; 
глобални податоци за планираните приходи и трошо-
ци од самофинансирани активности и објаснување за 
начините на финансирање на дефицитот, доколку ис-
тиот е предвиден. Предлогот на Буџетот на Републи-
ката Министерството за финансии го доставува до 
Владата на почетокот на месец октомври." 

Член 20 
Во членот 18 во став 1 зборот "во" се заменува со 

зборовите: "не подоцна од средината на". / 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Собранието на Република Македонија не може да 

го разгледа предлогот на Буџетот на Републиката 
пред истекот на 20 дена од денот на доставување на 
предлогот на Буџетот до пратениците на Собранието 
на Република Македонија." 

Член 121 
ЧленоиЗО 'бришеа -• ол гоаогл^н н тсл^пР 

Член 22 
Членот 21 се менува и гласи: 
"Предлогот на Буџетот на Републиката содржи: 
1. Биланс на приходниот и трошковниот дел на бу-

џетите со: 
- ставки за приходи (членови ,4,4-а, 5,6 и 6-а) и 
- ставки на трошоци (членови 4-6 и 8); 
2. Функционална класификација на трошоци; 
3. Трошоци по раздели; 
4. Посебен дел на буџетот по корисници со: 
- остварени трошоци од претходната фискална го-

дина; 
- одобрени и ревидирани трошоци за тековната 

фискална година; 
- процени за наредната фискална година искажани 

според економската и програмската класификација на 
ниво на потставки и 

- процена на обврските за наредните две години на 
ниво на поткатегории; 

5. Процена за максималниот износ до кој можат да 
се земаат заеми и издаваат гаранции во текот на те-
ковната фискална година; 

6. Лимит до кој можат единиците на локалната 
самоуправа да земаат заеми во текот на тековната фи-
скална година; и 

7. Предлози за можните начини за надминување на 
дефицитот на Буџетот на Републиката." 

Член 23 
Во членот 23 став 1 зборовите: "освен отплатата на 

каматите и главнината за земените заеми" се бришат. 
Во ставот 2 по зборовите: "предложениот извор" 

се става запирка и се додаваат зборовите: "како и кога 
треба да се намалат планираните трошоци кои се 
одобрени заради ^остварување на планираните при-
ходи повеќе од 5%", а по зборот "документ" се додава 
зборот "(ребаланс)". 

Член 24 
Членот 25 се менува и гласи: 
"Буџетот на Републиката, вклучувајќи ги и буџе-

тите на фондовите се објавуваат во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Буџетите на единиците на локалната самоуправа 
се објавуваат во службеното гласило на единицата на 
локалната самоуправа." 

Член 25 
Во членот 26 став 1 зборот "информира" се заме-

нува со зборот "известува", по зборовите: "одделни 
единки" се додава зборот "корисници" се става точка 
и текстот до крајот на ставот се брише. 

По став 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гла-
сат: 

"Врз основа на известувањето од став 1 на овој 
член, единките корисници се должни да донесат фи-
нансиски план за намените за кои што ќе се користат 
средствата, најдоцна 15 дена од денот на известувањето. 

Единките корисници се должни финансискиот 
план од став 2 на овој член, да го достават до Минис-
тертвото во чиј состав се, во рок од пет дена од денот 
на неговото донесување." 

Ставот 2 станува став 4. 

Член 26 
Во членот 27 зборовите: "Сопствените приходи" се 

заменуваат со зборовите: "Приходи од самофинанси-
рани активности", а зборот "жиро" се брише и се до-
даваат три нови става 2,3 и 4, кои гласат: 

"Приходите и трошоците на секој корисник и еди-
нка-корисник се искажуваат во Буџетот на Републи-
ката. 

Корисниците и единките-корисници кои оствару-
ваат приходи согласно со став 1 на овој член, доне-
суваат финансиски план согласно со член 26 став 2 на 
овој закон. 

Приходите од самофинансирани активности .мо-
жат да се корМсѓат вб ^зн^с и з^-^аШнк утШ&ш со 
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Член 27 
Во членот 28 став 1 зборовите: " Единките-корис-

ници" се заменуваат со зборовите: "Корисниците и 
единките-корисници". 

Член 28 
Во членот 33 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
"Прераспределба на планираните трошок во текот 

на фискалната година врши Владата, односно советот на 
единицата на локалната самоуправа, во рамките на 
вкупно утврдениот лимит на приходите во буџетот. 

Утврдените износи во букетот на корисникот мо-
жат да бидат прераспределени меѓу трошковните ка-
тегории, поткатегории, ставки и потставка со исклу-
чок на трошковните ставки меѓу платите и надоместо-
ците и другите трошоци, како и плаќањата на камати 
и отплатата на главнина за заемите и други трошоци." 

Член 29 
Во членот 36 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
"Корисниците и единките корисници на средства 

од Буџетот на Републиката се должни неискорис-
тените права (парични средства) на 31 декември да ги 
вратат во Буџетот на Републиката најдоцна до 5 јану-
ари наредната година. 

Доколку корисниците не ги вратат правата до ут-
врдениот датум, извршувањето го врши Министер-
ството за финансии." 

Ставот 2 станува став 3. 
Член 30 

Во членот 37 став 2 се брише. 
Член 31 

Во членот 38 став 1 по зборот "странство" се дода-
ваат зборовите: "врз основа на закон . 

Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
"Владата може да одобрува краткорочни заеми са-

мо на единиците на локалната самоуправа и на фондо-
вите доколку во Буџетот на Републиката се утврдени 
средства за оваа намена. 

Единиците на локалната самоуправа и фондовите 
се должни земените заеми од став 2 на овој член да ги 
вратат најдоцна до крајот на фискалната година." 

Член 32 
Во членот 39 став 1 по зборот "претпријатија" се 

додаваат зборовите: "и на трговските друштва со до-
минантен капитал на државата". 

Во ставот 2 зборовите: "на трети лица" се замену-
ваат со зборовите: "на јавните претпријатија и на трго-
вските друштва со доминантен капитал на државата". 

Член 33 
Во членот 40 став 1 по зборот "гаранции" се додаваат 

зборовите: "согласно со член 38 став 1 на овој закон". 
Член 34 

Во членот 41 став 2 по зборовите: "Народната бан-
ка на" се додава зборот "Република". 

Член 35 
Членот 42 се менува и гласи: 
"Народната банка на Република Македонија ги вр-

ши сите неопходни технички услуги потребни за спро-
ведување на одлуките во врска со долгот на Републи-
ката што ќе и ги довери министерот за финансии." 

Член 36 
Членот 43 се меира и гласи: 
"Во Буџетот на Републиката за тековната година 

се обезбедуваат средства за отплата на главнините и 
каматите кои пристигнуваат во текот на фискалната 
година по претходно склучените договори/ 

Член 38 
Во Глава трета во насловот "Буџетско сметковод-

ство, завршна сметка и инспекција", зборот "инспек-
ција" се заменува со зборот "ревизија". 

Член 39 
Во членот 46 во ставовите 1 и 2 зборовите: 

"интерна инспекција" се заменуваат со зборовите: 
"внатрешна ревизија", а ставовите 3,4 и 5 се бришат. 

Член 40 
По членот 46 се додаваат пет нови члена 46-а, 46-6, 

46-в, 46-г и 46-д, кои гласат: 

"Член 46-а 
Корисниците на средства од Буџетот на Републи-

ката, буџетите на единиците на локалната самоуправа 
и буџетите на фондовите се должни да воспостават 
внатрешна ревизија. 

Функционерот, односно раководното лице кај суб-
јектите од став 1 на овој член назначува внатрешни 
ревизори, по претходна согласност на Владата. 

Субјектите од став 1 на овој член не смеат да пре-
земаат финансиски обврски и да вршат исплата на 
трошоци без потпис на внатрешниот ревизор. 

Доколку корисниците на средствата од Буџетот на 
Републиката не воспостават внатрешна ревизија, вна-
трешната ревизија ја вршат ревизори на Министер-
ството за финансии. 

Во единиците на локалната самоуправа внатрешен 
ревизор назначува градоначалникот. 

Член 46-6 
Министерството за финансии, преку централна 

внатрешна ревизија врши ревизија на сите корисници 
и на единките корисници на средствата од Буџетот на 
Републиката, на буџетите на единиците на локалната 
самоуправа и на фонодовите. 

Министерот за финансии, по претходна согласност 
на Владата назначува ревизори за централна внатреш-
на ревизија. 

Делокругот и начинот на вршење на работите на 
внатрешната ревизија ги пропишува министерот за 
финансии. 

Член46-в 
Ревизорите за централна внатрешна ревизија има-

ат службена легитимација. Формата, содржината и на-
чинот на издавање на службена легитимација ги про-
пишува министерот за финансии. 

Член 46-г 
Доколку во вршењето на ревизијата ревизорот ут-

врди неправилности и недостатоци во однос на кори-
стењето на обезбедените средства и комплетноста на 
документацијата, истите ги констатира во записник и 
со решение наложува нивно отстранување во опреде-
лен рок. 

Записникот и решението од став 1 на овој член, 
внатрешниот ревизор ги доставува до функционерот, 
односно раководното лице кај субјектите од член 46-а, 
а ревизорот за централна внатрешна ревизија и до 
министерот за финансии. 

Доколку во определен рок не се отстранат непра-
вилностите и недостатоците наложени со решението, 
ревизорот наредува запирање на исплатата на сред-
ствата од буџетот до отстранување на неправилностите. 

Член 46-д 
Ако во вршењето на ревизијата ревизорот конста-

тира дека е сторен прекршок или кривично дело е 
должен, без одлагање, да поднесе барање, односно 
пријава за поведување на прекршочна, односно кри-
вична постапка." 
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Член 43 
Во членот 53 став 3 се менува и гласи: 
"Завршната сметка на буџетот на единицата на 

локалната самоуправа ја донесува советот најдоцна до 
15 март и истата се доставува до Министерството за 
финансии најдоцна до 31 март." 

Член 44 
Во членот 54 по зборот "Републиката" се додаваат 

зборовите: "по нејзиното утврдување од страна на 
Владата;". 

Член 45 
Во Глава четврта насловот "КОНТРОЛА НА БУ-

ЏЕТОТ" се менува и гласи: 
"РЕВИЗИЈА НА БУЏЕТИТЕ". 

Член 46 
Членот 55 се менува и гласи: 
"Ревизија на користењето и трошењето на прихо-

дите на буџетите врши Државниот завод за ревизија." 

Член 47 
Во членот 56 став 1 зборот "Овластеното" се заме-

нува со зборовите: "Одговорното, односно раководно-
то", зборовите: "од 5 до 15 плати" се заменуваат со 
зборовите: "од 15.000 до 50.000 денари", а точката 9 се 
менува и гласи: 

"9. Ако не ги искаже сите приходи и трошоци во 
буџетот (член 3-в);". 

По точката 9 се додаваат четири нови точки 10, 
И, 12 и 13, кои гласат: 

"10. Ако не обезбеди мислење од Министерството 
за финансии при предлагањето, односно донесувањето 
на прописи и општи акти со кои се создаваат нови и 
дополнителни обврски за Буџетот на Републиката 
(член 3-г); 

И. Ако не ги почитува макроекономските агрега-
ти и искаже дефицит во буџетот (член 4-ѓ); 

12. Ако не се придржува на роковите за подготву-
вање, предлагање и доставување за донесување на бу-
џетот (член 4-ж); 

13. Ако не приложи преглед на работите и задачи-
те кои треба да се извршуваат во текот на фискалната 
година (програмски активности) (член 16); . 

Ставот 2 се брише. 
Член 48 

Во членот 57 зборот "овластеното" се заменува со 
зборовите: "одговорното, односно раководното". 

Член 49 
Одредбите од членот 7 што се однесуваат на нови-

от член 3-е и одредбите од членот 10 што се однесу-
ваат на новиот член 4-е на овој закон ќе отпочнат да 
се применуваат почнувајќи од изготвувањето на Бу-
џетот на Република Македонија и на буџетите на 
единиците на локалната самоуправа за 2001 година. 

Член 50 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре* 
чистен текст на Законот за буџетите. 

Член 51 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
2167. 

Врз основа на член 122, став 3, од Законот за води-
те ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/98 и 19/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 
ЗА 2000 ГОДИНА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Програмата за унапредувања на водостопан-
ството за 2000 година бр. 01-297/1од 20.04. 2000годи-

на донесена од Управниот одборна Фондот за водите 
на седницата одржана на 2.03.2000 година. 

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

Бр. 23-2203/1 
23 маЈ 2000 година 

Скопје 

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

2168. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98,26/98,63/98,86/99 и 25/2(Ј00) и член 4 од Законот 
за посебни давачки при увоз на земјоделски прехран-
бени производи ("Службен весник на Република ма-
кедонија" бр. 2/94), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 6.06.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-

ГЕНТ ПРИ УВОЗ НА ПЧЕНИЦА 
1. Со оваа одлука се определува царински контин-

гент за увоз без плаќање царина и плаќање посебна 
давачка при увоз на меркантилна пченица. 

2. Висината на царинскиот контингент од точка 1 
на оваа одлука зависи од износот на Сроковите билан-
си за некои основни прехранбени производи, потреб-
ните количини и пченица за економската година и ут-
врдениот недостиг на пченица за таа година во завис-
ност од соодносот меѓу откупените количини на пче-
ница по заштитната цена и недостигот од пченица, кој 
за родот од 1999 година изнесува 1:0,7. 

3. Правото на увоз на пченица врз основа на 
царинскиот контингент определен во согласност со 
точка 2 од оваа одлука го остварува субјектот кој от-
купил пченица од домашно производство врз основа 
на барање во кое се содржани податоци за: 

- купени количини на пченица од домашно произ-
водство за сопствени потреби, од родот на пченицата 
на тековната година; 

- количини на измелена пченица за изминатата 
економска година и измелена пченица за тековната 
година; 

- сопствени сместувачки односно производствени 
капацитети - силоси и мелници, и 

- расположиви залихи на пченица и брашно. 
4. Критериум за распределба на контингент е 

купена пченица од домашно производство за сопстве-
ни потреби, во соодносот споменат во точка 2. 

5. По определувањето на висината на контингентот 
од страна на Владата на Република Македонија, Мини-
стерството за трговија ги доставува барањата од субјек-
тите од точка 3 од оваа одлука до министерството над-
лежно за одобрување на царински контингент, согласно 
критериумот утврден во точка 4 од оваа одлука. 

6. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Ца-
ринската управа го известува Министерството за сто-
панство, Министерството за финансии, министерство-
то за трговија и Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, тримесечно. 

7. Стоката увезена по овој царински контингент не 
може да се отуѓи, ниту да се користи за цели за кои не 
е увезена. 

8. Со влегување во сила џа оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за пропишување на условите за оп-
ределување царински контингенти при увоз на пчени-
ца ("Службен весник на РМ" бр. 43/2000). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува до целосна реа-
лизација на увозот на количините на пченица утврде-
ни согласно точка 2 на оваа одлука. 

Бр. 23-2797/1 
6 јуни 2000 година 

Скопје 

Претседател наВладата 
наРепубли^ќаМ^кедо«ија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2169. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6.06.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "МОША ПИЈАДЕ" -

ЦЕНТАР ЖУПА 

1. Се дава согласност на одредбите на Пречисте-
ниот текст на Статутот на Основното училиште "Мо-
ша Пијаде" - Центар Жупа, што го донесе Училишни-
от одбор на седницата одржана на 17.04.1996 година. 

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

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

Бр. 23-1656/1 
6 југа 2000 година 

Скопје 

2170. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.05.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министе-
рството за сообраќај и врски - Сектор за радиокому-
никации и тоа: 

Ред. 
бр. 

Модел Опис на опремата Количи 
на 

Тарифен 
број 

1. 3920В Комуникациски 
гест сет од 30 М Њ 
цо 1 GHz (Communi-
cations test set 30 
MHz to 1 GHz) 

L комплет ЈОЗО 40 90 00 

2. 11807Е Софтвер за радио 
гест (Radio tesl 
softwer) w/PCMCLA 
за 8920B 

L комплет 3524 919000 

3. 53150А Броител на фре-
квенции (Microwave 
Frequency Counter] 
20 GHz CW 

1 парче 
ЈОЗО 39 30 00 

4. Лтенуатори и при-
бор 

Вкупно. 
16 

парчиња 
ЈОЗО 90 90 00 
ЈОЗО 39 99 00 
ЈОЗО 82 00 00 
351810 90 00 
3507 80 99 00 
3504 40 93 00 

5. Е4407В Спектар 
анализатор 
Spectrum Analyzer) 
2ЅА-Е 9 kHz-26.5 
GHz 

1 парче 
ЈОЗО 1090 00 

Бр. 23-1009/2 Претседател на Владата 
16 мај 2000 година на Република Македонија, 

2171. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за јавните 

патишта ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 26/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29. 02.2000 година, донесе 

Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ 
И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2000 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за из-

градба, реконструкција, одржување и заштита на ма-
гистралните и регионални патишта во 2000 година, 
нивниот распоред и користењето по намени. 

II 
Средствата за изградба, реконструкција, одржува-

ње и заштита на магистралните и регионалните пати-
шта во Република Македонија за 2000 година се ут-
врдуваат во износ од 4.965.000.000 денари, што ќе се 
остварат од следните извори: 

ПРИХОДИ ВО ООО ден. 
1. Приход од Буџетот на РМ 1.500.000 
- за редовна работа 800.000 
- за експропријација 250.000 
- за сопствено учество во 
кредитите 450.000 
2. Надоместок од моторни возила што 
подлежат на годишна регистрација 
3. Надоместок за употреба на Автопат 
4. Надоместок од странски моторни возила 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

5. Други приходи 

6. Странски кредити 
- од ЕИБ 
- од Светска банка 

520.000 
485.000 

50.000 
10.000 

2.565.000 

РАСХОДИ 

1.920.000 
480.000 

2.400.000 
Вкупно приходи: 

III 

2.400.000 
4.965.000 

Расходите во висина на приходите од 4.965.000.000 
денари ќе се користат за следните намени: 

1. Инвестиции од странски кредити 2.400.000 
- Автопат Стоби-Демир Капија 500.000 -i 
- Автопат Скопје-Тетово 1.900.000 
2. Сопствено учество во инвестициите со 

. странски кредити и донации на: 700.000 
- Автопат Скопје-Тетово, делница 
Групчин-Тетово и 
Обиколка на Тетово 450.000 
- експропријација 
Обиколка на Тетово 180.000 
- експропријација за 
Неготино-Демир Капија 
и Струга-Ќафасан 15.000 
- експропријација на 
Обиколка на Скопје 55.000 
3. Инвестиции со сопствени средства 135.000 
- Веј Бунар-Билјанини Извори-
Св. Стефан 50.000 
- Штип-Сгрумица 40.000 
- Подареш-Јаргулица 15.000 
- Мокрино-Смоларе 10.000 
- Мост на Р-505 (р. Пена) 10.000 
- Говрлево-Брезница 5.000 
4. Отплата на кредити 200.000 
5. Расходи за студии, проектирање, 
наттчпп п п п ш ч и и и м л т ^ п т л п т ш 
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IV 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-603/1 
29 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2172. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата одржана на 30.05.2000 
година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Тутунска Банка" АД Скопје се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
осма емисија на акции во вредност од 64.936.800,00 де-
нари. 

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

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

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

Бр. 01-192/1 
31 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Комисијата, 
Никола Груевски, с.р. 

2173. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата одржана на 30.05.2000 
година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Земјоделска Банка" АД Скопје се дава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност 
- петта емисија на акции во вредност од 32.382.221,00 
денари. 

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

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

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

Претседател на Комисијата, 
Никола Груевски, с.р. 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Друштвото за шкшзводство на индустриски 
гасови ТЃС "Технички Гасови" АД Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - трета емисија на акции во вредност од 857.300 
германски марки или во денарска противвредност 
според Одлуката на друштвото за зголемување на 
основната главнина од 19.04.2000 година во износ од 
26.576.300,00 денари. 

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

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

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

Претседател на Комисијата, 
Никола Груевски, с.р. 

Бр. 01-200/1 
31 мај 2000 година 

Скопје 

Бр. 01-195/1 
31 мај 2000 година 

Скопје 

2174. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата одржана на 30.05.2000 
година, Комисијата издава 

2175. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата одржана на 30.05.2000 
година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Експорт Импорт Банка" АД Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - петта емисија на акции во вредност од 4.000.000 
германски марки или во денарска противвредност по 
среден курс на Народна Банка на Република Македо-
нија на ден 31.05.2000 година во износ од 124.204.024,00 
денари. 

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

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

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

Бр. 01-175/1 
31 мај 2000 година 

Скопје 

2176. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Крстов Дол -
Општина Крива Паланка. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став I од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-

Претседател на Комисијата, 
Никола Груевски, с.р. 
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ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Директор, 
дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Бр. 09-2887/1 
09 јуни 2000 година 

Скопје 

2177. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Голема Црцо-
рија - Општина Крива Паланка. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2888/1 Директор, 
09 јуни 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2178. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Умлена - Оп-
штина Пехчево. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2889/1 Директор, 
09 јуни 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2179. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Шопско Руда-
ри - Општина Кратово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

1 Бр.09-2890/1 ^ дареќто^ ^ 
09јунк2000 година ̂ јршШравнќќ Ѓорт& 
" ' Скопје 1 

2180. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Старавина -
Општина Старавина. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2891/1 Директор, 
09 јуни 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2181. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Арматуш - Оп-
штина Новаци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2892/1 Директор, 
09 јуни 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

По извршената проверка со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Програмата за изградба и 
одржување на станови сопственост на Република Ма-
кедонија за 2000 година, објавена во "Службен весник 
на Република Македонија бр. 12/2000, е направена 
техничка грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВА-

ЊЕ НА СТАНОВИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 

На страна 507 потточка 4 во последниот став по 
зборовите "со утврдениот коефициент 0,60" треба да се 
додадат зборовите "до 1,2% а по завршување на рече-
ницата да се додаде нов, последен став кој треба да гласи: 

"За становите кои се изградени или се градат со-
гласно досегашните програми, елементи за утврдува-
ње на градежната цена на становите се: 

- Трошоци за доделување на градежното земјиште 
за користење, 

- Трошоци за уредување на градежното земјиште, 
- Трошоци за изградба, 
- Трошоци на Јавното претпријатие за стопанису-

вање со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија за реализација на програмите, 

- Данок на промет на продажба, 
- Данок на додадена вредност и др." 

Скопје 
ОИ.гГ 
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АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
30. 

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 
10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување ("Сл.весник на РМ" бр. 80/93, 
14/95,71/96,32/97 и 24/2000), Управниот одбор на Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7.06.2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕ-

СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛ-
ЦИ ЗА ПЕРИОДОТ АПРИЛ-ЈУНИ 2000 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците 
на данок од приход од земјоделска дејност на кои зем-
јоделската дејност им е единствено занимање (во на-
тамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 

и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување се распоредуваат во-основици на осигу-
рување според висината на катастарскиот приход, и 
тоа: 

Реден 
број 

Катастарски приходи 
(во денари) 

Месечна основица 
на осигурување 

1- До 
2. од 
3. од 
4. од 
5. од 
6. Над 

400.00 
400.01 до 900,00 
900,01 до 2.000,00 

2.000,01 до 4.500,00 
4.500,01 до 7.000,00 
7.000,01 

2.970,00 
4.198,00 
5.396,00 
5.997,00 
6.595,00 
7.197,00 

Бр. 02-2620/1 
7 јуни 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 
28.51, 28.52,28.71,28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.21, 36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25,45.31, 45.32,45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1,, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 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, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48, 
52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 
90.00,93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со ^прехранбени про-
изводи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, посредување, застапување, консигнација, ма-
лограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. 

Управител на друштвото е Иса Џафери управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег.бр. 
1286/99. (8926) 

ЧленЗ 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен 

избор да се определат да плаќаат придонес за пензи-
ско и инвалидско осигурување на повисока основица 
на осигурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

Член4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија", 
а ќе се применува од 1 април заклучно со јуни 2000 го-
дина. 

Основниот суд Битола во Битола со решение Трег. 
бр.764/99 од 06.04.1999 година, на регистарска влошка 
006910 го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Друштво за трговија и произво-
дство на големо и мало, ОМЕГА Мехмеди , ДООЕЛ, 
увоз-извоз ул. "Душан Јовески" бр. 45, Кичево. 

Дејности: 52.11,52.21,52.22,52.41,52.43,52.45,52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.12, 50.10, 50.50, 51.34, 51.39, 
51.41,51.24,51.54, 51.53,51.55,51.70,51.35,51.51,51.57, 
36.21,46.41, 60.24, 63.21, 55.30, 55.40, 63.30, 63.40, 50.20, 
74.40, 74.84, 33.5, 33.50, 52.73, 52.74, надворешна трго-
вија: 51.70, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги, малограничен промет со соседните 
земји Грција, Бугарија, Албанија, СРЈ, комисиони ра-
боти, консигнациони работи, реекспорт, шпедиција, 
застапување и посредување со странски фирми во Р. 
Македонија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет е Гзиме Мехме-
ди управител без ограничувања. 

Влогот на дррупггвото е 322.400 денари, по процен-
ка на извршител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег.бр. 764 
/99. (8927) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола со решение Трег. 
бр.1286/99 од 02.06.1999 година, на регистарска влошка 
007442 го запиша во трговскиот регистар претворање-
то на Друштво за трговија на големо и мало, ИС -
АРБЕРША, Иса Џафери, ДООЕЛ, експорт - импорт 
ул. "11 Септември" бб, Кичево. 

Содружникот вложува основни средства во опрема 
според судска проценка во вредност од 336.000,00 ден. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.30,11.20,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33, 

15.89, 20.10/1, 20.20, 

Основниот суд Битола во Битола со решение Трег. 
бр.2482/99 од 29.06.1999 година, на регистарска влошка 
008639 го запиша во трговскиот регистар претворање-
то на ТП во ДООЕЛ на Друштво за производство, 

Ззговија и услуги ЧАПАК - 2 Антониела Ацеска 
ООЕЛ, увоз-извоз ул. "15 - ти Ноември" бр. 17, 

Кичево. 
Дејности: 15,15.51,15.61,15.81/1,15.81/2,20,20.10/1, 

20.30,45,45.21/1,45.31,45.42, 45.43,45.44, 45.45, 50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1,50.40/2,, 50.50,51, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38,51.41,51.42/1,51.42/2, 51.43,51.45,51.53,51.70, 52., 
52.11,52.12,52.22,52.33,52.41,52.42,52.43,52.47,52.72/1, 
52.72/2, 55, 55.30/1, 55.30/2, 60, 60.22, 60.23, 60.24, 72, 
72.30, 72.бд, 074^^11, 74.12, 74.20/2, 74-20/5,VНад^оре-
цша т^^ВДа ^а е прехрамбени цроиззрдац Јгсдвореџп^ 
трговија со непрехранбени производи/ малограничен 
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промет со соседните земји Грција, Бугарија, Албанија, 
СРЈугославија. 

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

Усогласување со Законот за трговски друштва ТП 
на големо и мало ЧАПАК - 2 увоз - извоз ц.о. Кичево 
се трансформира во Друштво за производство, трго-
вија и услуги ЧАПАК - 2 Антониела Ацеска ДООЕЛ, 
увоз-извоз Кичево ул. "15 - ти Ноември" бр. 17, 
Кичево. Скратен назив: ДООЕЛ ЧАПАК - 2 
Антониела Ацеска увоз - извоз Кичево. Основната 
главница изнесува 6.332 ДЕМ или 196. 200,00 денари 
според биланс на состојба. 

Основач и управител на друштвото во рамките на 
запишаните дејности е Антониела Ацеска МБ 12119 
71438031. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег.бр. 
2482/99. (8928) 

Основниот суд Битола во Битола со решение Трег. 
бр.4422/98 од 29.12.1998 година, на регистарска влошка 
005610 го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Друштво за трговија Летка Пешковска 
СИНИ ОЧИ увоз - извоз ДООЕЛ нас.Долно Оризари, 
Битола. 

Дејности: 52.24,52.22,52.23,52.21,52.25,52.11,52.27, 
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, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.53, 51.43, 51.54, 51.65, 51.44, 51.55, 
51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 61.66, 51.51, 
51.47,51.70,51.45,51.61,51:62,51.63,51.52,51.57, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со ^прехранбени производи. 

Содружник: Ленка Пешковска. 
Основна главница 10.100 ДЕМ во предмети. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка со полна одго-
ворност и одговара со целиот свој имот. 

Управител: Ленка Пешковска. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег.бр. 

4422/98. (8929) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трег.бр. 165/2000, во регистарската влошка бр. 010907 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО 
ОЕЛ, Трговско друштво за услуги ЈАН-ВЕТ увоз-
извоз Наумоски Илија Ванчу ДООЕЛ, ул."Мише Еф-
тим "бр.17, Крушево. 

Основач: Наумоски Ванчу ул."Мише Ефтим "бр. 
17, Крушево со л.к. 28435 и МБ 1804967443005 издаде-
на од ОВР Крушево. 

Дејности: 01.11,01.21,01.22,01.23,01.24,01.42,15.01, 
51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 52.11, 52.22, 52.31, 
55.30, 55.40, 60.24, 60.22, 85.20, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со ^ п р -
ехранбени производи, малограничен промет. 

Трговското друштвото во правниот промет со тре-
ти лица настапува во свое име и за своја сметка и за 
обврските одговара со целиот свој имот. Друштвото 
во внатрешниот и надворешниот промет ќе го заста-
пува лицето Наумоски Ванчу од Крушево ул. "Мише 
Ефтим "бр. 17. 

Од Основниот суд Битола во Битола. Трег.бр. 
165/2000. (8525) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трегбр. 112/2000, во регистарската влошка бр. 010848 
го запиша во трговскиот регистар основањето на тр-
говското друштво, Друштво за производство, промет 
и транспортни услуги Пешкоски Роберт и др. АС-ЕК-
СПРЕС увоз-извоз ДОО ул."Борис Кидрич* бр.112 б, 
Прилеп. 

Дејности: 15.82/1, 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 
15.81/1,15.86,15.98/2,17.54/2,18.22,19.10,50.30/3,50.50, 
51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 51.12, 51.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33,52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55..30/1, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 67.13, 
71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, реекспорт, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целокупниот имот 
со кој располага - полна одговорност. Лице овластено 
за застапување е Роберт Нешкоски - управител со 
неограничени овластувања во рамките на запишани-
те дејности. Основната главница изнесеа 5.000,00 ДМ 
во противвредност согласно извештај за извршена 
проценка од судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола. Трег.бр. 
112/2000. (8523) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трег.бр. 1361/99, во регистарската влошка бр. 007517 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
ПП во ДООЕЛ на Друштво за промет и услуги на Ка-
мческа Нада "777" Охрид ДООЕЈ1. Седиште: ул."Кочо 
Рацин" бр. 4, Охрид. 

Друштвото е правен следбеник на претпријатието 
ПТУ "777" Охрид п.о. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 
50.30/1,50.30/2, 50.40/1,50.40/2,50.50,51.21,51.23,51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 
51.46, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.21/2, 55.23, 55.40, 
55.51,55.52,74.12, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со сите свои средства - полна одговорност. 
Со друштвото управува управителот Борис МОЈСОСКИ 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Содружникот како основачки влог внесува 5.100 
ДЕМ според изјавата на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола. Трег.бр. 
1361/99. (8621) 

Основниот суд. Битола во Битола со решението 
Трег.бр. 1137/99, во регистарската влошка бр. 007293 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги САЛИХ КОМЕРЦ увоз - извоз Ејуп Салих ДООЕЛ 
ул." Даме Груев" бр. 259, Охрид. 

Претпријатието за производство,промет и услуги 
увоз - извоз САЛИХ КОМЕРЦ Охрид П.О. се прет-
вора во друштво со ограничена одговорност на едно 
лице и во иднина во правниот промет со трети лица ќе 
настапува под горната фирма. 

Скратената ознака на фирмата гласи: САЛИХ КО 
МЕРЦ Охрид ДООЕЛ Основач: Ејуп Салих, ул. "Даме 
Груев "бр. 259, Охрид. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24,19.20,20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
24.52, 25.22, 25.24, 15.98/2, 26.70, 28.63, 28.72, 29.13, 
31.40, 31.62, 33.50, 36.11, 36.21, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 
45.31, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52,27, 5^.33, 5241, 52.42, 52.43,, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.4X 52.48,52:62, 52.63, 52.74, 55.1Ј, 55Д2, 55.22, 
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55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 55.23, 63.12, 63.30, 63.40, 63.40, 71.10, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.84, 92.33, 92.34, 
92Ј2,93.02,93.05. Надворешно трговски промет: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со ^прехранбени производи, мало-
граничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапу-
вање и посредување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови на ст-
рански стоки, продажба на стоки од слободни царинс-
ки продавници на странски стоки. 

Трговското друштвото во правниот промет со тре-
ти лица настапува во свое име и за своја сметка со по-, 
лни овластувања. Трговското друштво во правниот 
промет со трети лица за преземените обврски во тој 
промет одговара со сите свои средства со полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување во рамките на запи-
шаните дејности и во надворешно трговскиот промет 
е Ејуп Салих - управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Битола во Битола. Трег.бр. 
1137/99. (8622) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трег.бр. 4429/99, во регистарската влошка бр. 010591 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
ПП во ДООЕЛ, на Друштвото за проектирање, трго-
вија на големо и мало, изградба и надзор ФОРМ-ПРО 
ЕКТ Јован Радевски ДООЕЛ увоз-извоз ул." Партиза-
нска " бр. 24/6, Битола. 

Основач: Јован Радевски од Битола. 
Дејности: 45.21/1, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 

50.10, 50.20, 50.30/1, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.43, 
52.44/1, 55.40, 60.21, 60.24, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3,74.20/4,74.20/5,74.70,74.84. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот СВ-
ОЈ имот. Овластен потписник на друштвото со неогра-
ничени овластувања е Јован Радевски од Битола. 

; Од Основниот суд Битола во Битола. Трег.бр. 
4429/99. (8624) 

Основниот суд Битола ве Битола со решението 
Трег.бр. 4357/99, во регистарската влошка бр. 010519 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
ПП во ДООЕЛ, на Друштво за трговија на големо и 
мало Мендо Кумановски БОР увоз - извоз ДООЕЛ 
ул."Дунав"бр. 6, Битола. * 

Дејности: 51.19,51.31,51.34,51.35,51.41,51.42,51.43, 
51.44, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со ^прехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, малограничен промет. 

Во правниот промет и односите со трети лица дру-
штвото истапува во свое име и за своја сметка. За обв-
рските во првниот промет и односите со трети лица 
друштвото одговара со целиот свој имот. Мендо Куз-
мановски - управител без ограничувања. 

Основна главница: 158.100 денари, во предмети по 
проценка. 

Од Основниот суд Битола во Битола. Трег.бр. 
4357/99. (8625) 

др. ЈАНИ - ГРОС увоз - извоз ДОО е. Србјани, Друго-
во.Основачите на претпријатието за промет и услуги 
на големо и мало ЈАНИ-ГРОС Ц. О. увоз - извоз е. 
Србјани, Кичево извршија претворање на претприја-
тието во друштво со ограничена одговорност, соглас-
но одредбите од ЗТД, со одлука за претворање од 07. 
12.1999 година и договор за претворање од 12.12.1999 
година. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/3, 
01.13, 01.13/3, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.41, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 15.11, 15.13, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
21.21, 21.12, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.12, 36.13, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.34/1, 50..20/2, 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, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 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, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 5^.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
65.12/3,74.14,74.20/3,74.82,92.34, забавни игри со авто-
мати, видео игри, игри со компјутери, пикадо, билија-
рд, шах и ел. игри, 93.01,93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување, застапување, 
реекспорт, комисиони, констатација, меѓународен пр-
евоз на патници и стоки, шпедиција, малограничен 
промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 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 - потполна одговорност. 

Во внатрешниот и надворешниот промет, друшт-
вото ќе го застапува Горѓијоски Дејан во својство на 
управител, со неограничени овластувања, во рамките 
на запишаните дејности. 

Основачите, содружниците здружуваат основни 
средства за почеток за, работа на друштвото и тоа: 

Основачот Дејан Ѓорѓиоски од с.Србјани - Друго-
во здружува 77.500.00 ден. или во германски марки из-
нос 2.500 ДЕМ. - ' 

Основачот Драган Ѓорѓиоски од с.Србјани - Дру-
гово здружува 77.500 ден. или во германски марки из-
нос 2.500 ДЕМ. 

Уделот на секој содружник во друштвото, изразен 
процентуално изнесува 50%. 

Од Основниот суд Битола во Битола. Трег.бр. 
3918/99. (8626) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трег.бр. 3918/99, во регистарската.влашка бр.,.010079 , 
г е ѓ Ш и и & Н & ^ Ш 

ДбСЉ&С на ' т^^виј&г АрбЌзвод^ ( 

во, превоз, услуги и угостителство Ѓорѓиоски Дејан и 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трег.бр. 1208/99, во регистарската влошка бр. 007364 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
ПП во ДООЕЛ, на Трговско друштво за производст-
во, трговија и услуги ЛЕГЕНДА Нечкоски Љупчо ДО 
ОЕЈ1 ул. "Радојца Новичиќ" бр. 364, Охрид. 

Основач: Печкоски Љупчо од Охрид. 
Управител: Печкоски Љупчо од Охрид со неграни-

чени овластувања. 
Одговорност: полна одговорност со целиот имот. 
Друштвото ќе ги објавува следните дејности: 02.01, 

02.02, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.01, 
93.02,93.05. 

Од Основниот суд Битола во Битола. Трег.бр. 
1208/99. (8627) 

• Основниот суд Битола во Битола со решението1 

Трег.бр. 3560/99, во регистарската влошка бр. ()09724 
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го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
ПП во ДООЕЛ, на Друштво за трговија на мало во 
продавници претежно со храна, пијалаци и тутун Раде 
Тале Талевски ОТРАП увоз-извоз с.Слепче, Демир 
Хисар - ДООЕЛ. 

Основач на друштвото е Раде Талевски со ЕМБ 05 
06966413000 со одлука за основање од 05.06.1999 годи-
на. 

Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25, 
52.26,52.27,52.31,52.33, 52.41, 52.42,52.43,52.46,52.47, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55,40, 55.51, 55.52, 
60.22,60.24, 50.50,51.32,51.34,51.37,51.42,51.53,02.02, 
93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, по-
средување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, пр-
одажба на странски стоки од консигнациони складови, 
меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласт-
увања, а за обврските во правниот промет со трети ли-
ца одговара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во правниот про-
мет е Раде Талевски управител со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола. Трег. бр. 
3560/99. (8628) 

52.25,52.26, 52.27,52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 
71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со ^прехранбени производи, превоз на 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз 
на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги 
во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка со полни овла-
стувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 

Димоски Тони, управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности со лк. 204588, мб. 
281297544003 УВР Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2186/99 (9020) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трег.бр. 4560/99, во регистарската влошка бр. 010802 
го запиша во ПП во ДООЕл, на Друштво за услуги и 
трговија Ромео Бошевски ГЕМ увоз-извоз ДООЕЛ 
ул. "Прилепска"бр. 35/18, Битола. 

Основач и единствен содружник - Ромео Бошевски 
ул."Прилепска "бр. 35/18, Битола. 

Дејности на друштвото: 31.10, 31.50, 31.61, 31.62, 
32,10,32.20,32.30, 33.20, 33.30, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 72.10, 72,20, 72.30, 72.40, 
72.50,72.60,92.20,92.33,92.34, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласт-
увања, а за своите обврски одговара со целиот свој им-
от со полна одговорност. 

Управител: Ромео Бошевски. 
Основната главница на друштвото изнесува 

158.100,00 денари, по проценка на овластен судски 
проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола. Трег.бр. 
4560/99. (8629) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 2186/99, на регистарска влошка бр. 009342, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги на Димоски 
Тони МЕШЕ-ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
ул. "Октомвриска" 22. 

Основач: Димоски Тони, од Прилеп, ул. "Октом-
вриска" 22, со лк. 204588, мб. 281297544003 УВР При-
леп. 

Седиште: Прилеп, ул. "Октомвриска" 22. 
Основна главница: 5600 дем според извештај од 

овластен проценител. 
Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 

15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 
17.11,17.21,17.40,18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 
22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 
45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.46, 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; 52.11,5212, 52.21, 52.22/52.23, 52.24, 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
г. бр. 122/2000, на регистарска влошка бр. 010108-
-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар Друш-

твото за транспорт, шпедиција, производство, Услуги и 
трговија на големо и мало РУБИН ЕКСПРЕС Робер-
то ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. "Прилепска" бр. 
53а/22. 

Се основа друштво за транспорт, шпедиција, про-
изводство, услуги и трговија на големо и мало РУ-
БИН ЕКСПРЕС Роберто ДООЕЛ увоз-извоз, Битола 
Битола, ул. "Прилепска" бр. 53а/22. 

Основач на друштвото ќе биде: Роберто Кулевски 
ул. "Прилепска" бр, 53а/22, Битола мб. 2109967410003. 

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вку-
пен износ 158.100.00 ден или 5.100 дм. Рачунато по 
среден курс на Народна банка на РМ и приложено 
според извештај на проценител. 

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет дру-
штвото 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, 
51.32,51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 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. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнационите складови на странски стоки, угости-
т е л о т ^ туристички услуги, меѓународен транспорт 
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на стоки и патници, изведување на инвестициони ра-
боти во странство и отстапување на инвестициони 
работи на странско лице во Република Македонија, 
меѓународна шпедиција. 

лица овластени за застапување на субјектот на 
уписот, во внатрешнотрговскиот и надворешнотрго-
вскиот промет со трети лица ќе биде: Роберто Куле-
вски од Битола ул. "Прилепска" бр, 53а/22 со мб 
2109967410003, управител без ограничувања во рамки-
те на запишаните дејности. 

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

За обврските отворени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со својот имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трет. бр. 
122/2000 (9021) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 207/2000, на регистарска влошка бр.010951, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД 
на Друштвото за производство, трговија, сообраќај, 
услуга и др. СТАФА увоз-извоз Миљазим Ахмедовиќ 
и др. ЈТД Кичево ул. "Крсте Мисирков" бр. 18 Општи-
на Кичево. 

Друштвото е основано со договор за друштвото од 
7 ми Јануари 2000 година. 

Содружникот Миљазим Ахмедовиќ како основач-
ки влог во друштвото вложува труд и услуги. 

Содружникот Мурадија Ахмедовиќ исто така како 
основачки влог во друштвото вложува труд и услуги. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 
15.11,15.12,15.13,15.31,15.32,15.41,15.42,15.43,15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.85, 15.98, 15.98/2, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40,20.51,21.23, 21.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.61,28.61, 28.62, 28.63, 29.13, 29.14, 29.40, 31.40, 
34.20, 34.30, 35.42, 35.43, 35.50, 36.22, 36.61, 36.62, 36.63, 
45.11, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45, 52.46,52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30,71.10, 71.21, 71.34, 74.40, 74.70, 74.81, 92.34, 93.01, 
93.02, 93.05, автоперални, чистење на септички јами и 
отчепување на канализација со помош на автоцисте-
рни, откуп и пласман на шумски плодови, откуп и 
пласман на лековити билки, откуп и пласман на пе-
чурки и полжави, откуп и пласман на дрво и дрвен 
асортиман, откуп и пласман на градинарски произ-
води, откуп и пласман на земјоделски производи, зем-
јоделски аптеки, откуп и колење на крупен и ситен 
добиток, трговија на мало со златен и сребрен накит и 
пари, трговија на мало со бои, лакови, антифриз, 
метална стока, цефки, уреди, опрема за централно 
греење и санитарна опрема, монтажа на парно 
греење, малограничен промет со: Грција, Албанија, 
Бугарија и СР Југославија, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, консигнациона про-
дажба на странски стоки, комисиони работи, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги 
на меѓународен транспорт на стоки и патници, изве-
дување на инвестициони работи во странство. 

Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Лице овласено за застапување во внатрешен и 

надворешен трговски промет: Миљазим Ахмедовиќ, 
управител без ограничувања во рамките на запишани-

, Од Рс«овниот с ^ Б Трег. бр; 
207/2000 ' (9022) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 195/2000, на регистарска влошка бр. 010938, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за рибарство ЛЕТНИЦА-
ДАЉАН Летница ДООЕЈ1 Струга Струга ул. 
"Даљан" б.б. 

Дејности: 05.01,05.02,51.12,51.18,51.19,51.51,51.22, 
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, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 74.40, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,74.14,74.84,52.45, 
52.46, 52.48, 63.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.30, 72.40, 74.12, 
74.13. 

Надворешно трговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странско 
лице, продажба на стоки од консигнациони складови, 
посредување, реекспорт, шпедиција. ѓ 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување како во внатрешниот така и во надворешно-
трговскиот промет - управител со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности е лицето 
Ѓорчески Мирко. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
195/99 (9023) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 173/2000, на регистарска влошка бр. 010915, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на 
Трговец-поединец за такси превоз Сузана Исмет 
Ресуловска СУЗИ ТП Битола, Битола ул. "Јонче 
Мукевски" - 38. 

Дејности: 60.22 такси превоз, 60.21 превоз на 
патници во др. копнен сообр. линиски, 60.23 превоз на 
патници во др. друмски сообр. слободен, 60.24 превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за 
преземените обврски одговара лично со целиот свој 
имот. 

Овластен потписник во рамките на запишаните 
дејности е Сузана Ресуловска со ембг. 0908978415018 
О в Р Демир Хисар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
173/2000 (9024) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3346/99, на регистарска влошка бр. 009510, го 
запиша во трговскиот регистар запишувањето на 
Трговец поединец за трговија со мешовита стока Нада 
Радован Колароска КОЛАРО Прилеп ТП Прилеп ул. 
"Бошко Корчагин" 68. 

Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25, 
52.26,52.27. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, полни 
овластувања. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица за преземените обврски одговара со сите свои 
средства со кои располага, полни одговорности. 

Овластено лице е Колароска Нада, со неограниче-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3346/99 (9025) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 19/2000, на регистарска влошка бр. 010729, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговец-поединец на Трговија на мало ДЕБРЦА Сто-

. ј к # к а Наум Живка, Ш ј р . "Црви Мај" брбјЗЗ Охрид. 
7г г Тргове^тпо^динец е СтојкоскаНаум Живка. 

~ Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.44, 52.46, 52.62,52.63. 
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Трговец-поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот. 

Стојкоска Живка овластен потписник во рамките 
на запишаните дејности без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трет. бр. 
19/2000 (9026) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 239/2000, на регистарска влошка бр. 010988, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за услуги, трговија и производство на 
големо и мало Јово Димоски ДЕЛБИ увоз-извоз М. 
Брод. ДООЕЛ М.Тито бр. 28. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 74.12, 74.15, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 
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, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, 
посредување и застапување во промет на стоки и услу-
ги. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 

Јово Димоски, управител со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
239/2000 (9027) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3545/98, на регистарска влошка бр. 004434, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија 
и услуги Идрис Снежана - СЕБО КОМЕРЦ - Охрид 
ДООЕЛ Охрид ул: "Сатеска" бр. 1/2 стан 14. 

Содружник: Идрис Снежана - Себо Комерц - изја-
ва од 18.12.98. 

Седиште: Охрид ул. "Сатеска" бр. 1/2 стан 14. 
Дејности: 20.30,25.11,25.21,25.22,25.24,26.22,26.23, 

26.25,26.26,26.30,26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 27.21, 27.22, 
28.11,28.12,28.62, 28.63, 28.73, 29.13, 29.14, 45.31, 45.32, 
45.33,45.34,45.41,45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53,51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23,52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 
52.44/2, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 
60.23, 63.30,74.12,74.40, 92.71, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
^прехранбени производи, посредување и застапување 
во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, превоз на 
стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, 
изведување на инвестициони работи во земјата и стра-
нство, малограничен промет, меѓународна шпедиција, 
реекспорт. 

Трговското друштво во прометот со трети лица 
настапува во свое име и за своде сметка - полни овлас-
тувања. 

Трговското друштво во прометот со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот имот - полна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување, управител е лице-
то Идрис Снежана од Охрид со ембг: 2203962435004. 

Содружникот во друштвото вложува средства во 
износ од 10.300 дм во денарска противвредност или 
319.3ј00;00ДеЈ^ . , Ч I 7 ^ г. 
и Од Основниот; суд Битола' во = Битола;: 

3545/98 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 204/2000, на регистарска влошка бр. 010948, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО по ЗТД на Трговското друштво за производство, 

3)говија и услуги Миланка и др. МИГ-2000 Охрид 
ОО. Охрид Булевар туристичка-градски пазар бб. 

Основачи на друштвото се: Спироска Миланка од 
Охрид ул. "Крсте Мисирков" 43. и Спироски Ацо од 
Охрид ул. "Крсте Мисирков" 43. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 
01.13/1, 01.21, 01.24, 01.25, 01.42/2, 01.50, 02.01, 05.01, 
15.11,15.12,15.13,15.20, 15.32,15.51,15.52,15.81,15.89, 
17.11, 17.12, 17.52, 18.21, 18.22, 18.23, 17.40/1, 17.40/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 52.44/2, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.33, 51.39, 51.41, 51.42, 51.36, 51.53, 51.54, 51.70, 74.84, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.23, 92.33, 92.34, 55.11, 
55.12, 92.62, 92.72, 72.60, 93.05, 15.98/1, 15.98/2, 29.71, 
29.72, 30.01, 31.10, 33.30, 31.40, 31.50, 31.61, 34.10, 34.20, 
29.24, 29.40, 29.53, 29.54, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 52.62, 52.63, 55.21/1, 55.22, 71.10, 71.21, 51.32, 
51.37, 51.33, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 80.42, 93.02, 71.40, 
36.63, откуп на земјоделски производи, шумски плодо-
ви и лековити билки и надворешно трговски промет: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со ^прехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот на стоки и услуги, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, угости-
телски и туристички услуги, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, мал ограничен промет. 

Основачки влог во висина од 5200. гм по извештај 
од овластен проценител по 2600 гм за секој основач. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со полна одговорност. 

Управител на друштвото во рамките на запиша-
ните дејности и во надворешнотрговски промет со не-
ограничени овластувања е Спироска Миланка од 
Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
204/2000 (9029) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 179/2000, на регистарска влошка бр. 010922, 
го запиша во трговскиот регистар основањето Трго-
вец поединец за угостителство Патчески Иван Лубен 
ДАЛГА ТП Охрид, Охрид Коста Абраш 7. 

Основач е Патчески Иван Ј1убен од Охрид населба 
Лагадин 70. со лк. 88999 УВР Охрид и мб. 310894743-
0013. 

Дејности: 55.23,55.30,55.30/1,55.30/2,55.40. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица одговара со целиот свој имот лично. 
Овластен потписник со неограничени овластувања 

е Патчески Лубен од Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

179/2000 (9030) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 202/2000, на регистарска влошка бр. 01010-
945, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Трговското друштво за транспорт, тргови-
ја, услуги на Стојаноски Дејан ЛАГУНА увоз-извоз 
ДООЕЈ1 Прилеп ул. "Методија Патчев" 16 Прилеп. 

Скратен назив на фирмата: ТД ЛАГУНА на Сто-
јаноски Дејан увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп ул. "Мето-
дија Патчев" 16 Прилеп. 

Основач и единствен содружник е лицето: Стојано-
ски ' Дејан * од Прилеп од ул, "Методија Патчев^ 16 
Прилеп со ж.ѕ250048 и М : 27Ш8144ШШВР* Прилеп * 
којвложува5000демвопредади. ' г V 
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Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 
01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 01.41,15.51,15.52,15.61, 15.81, 
15:86, 15.98, 15.96, 18.10, 19.10, 20.10/1, 20.40, 21.12, 
25.11, 26.40, 34.40, 36.50, 45.34, 45.41, 45.44, 45.45, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.33, 51.34, 51.37, 51.43, 51.42, 51.53, 51.66, 52.11, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
70.20,71.10,71.31,72.60,85.20,93.01,93.02. 

Во надворешнотрговско работење ќе ги обавува 
следните дејности: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехран-
бени производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги на 
транспортот, посредување и застапување во промет на 
стоки и услуги, продажба на странски стоки и конси-
гнациони складови, меѓуграничен промет со соседните 
земји, реекспорт. 

Друштвото се организира на неодредено време. 
Управител со неограничени овластувања во рам-

ките на запишаните дејности е лицето Стојаноски 
Дејан од Прилеп од ул. "Методија Патчев" бр. 16 
Прилеп со бр. на лк. 250048 и мб. 2709981440001 УВР 
Прилеп. 

Друштвото во надворешно правниот промет и во 
правниот промет го застапува управителот т.е. лицето 
Стојаноски Дејан. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
202/2000 (9031) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4075/99, на регистарска влошка бр. 010237, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Мечкароски Петре - МЕТЕОР - Охрид ДОО-
ДЕЛ Охрид ул. "Беќир Алириза" бр. 28а. 

Седиште: Охрид, ул. "Беќир Алириза" бр. 28а. 
Содружник: Мечкароски Петре со изјава од 

27.12.1999 год. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 

01.13/1,01.13/2,01.21,01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24,01.25, 
01.30, 05.01, 05.02,11.20,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31, 
15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.51,15.52,15.61,15.71, 
15.72,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.84,15.85,15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.95, 15.98/2, 19.30, 20.10/1, 
20.30,20.40,20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.22, 
22.23, 24.15, 24.20, 24.30, 24.65, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63,16.64, 26.66, 27.21, 
27.51,27.52,27.53,27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 
29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 
29.56, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.61, 
31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 
33.40, 33.50, 34.10, 34.30, 35.11, 35.12, 35.41, 35.42, 35.50, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 
36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 
45.21/2, 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, 
50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50, 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, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.73, 52.74, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 93.04, 
93.05, откуп на земјоделски и сточарски производи, 
шумски плодови и лековити билки, забавни игри на 
автомата и слично, миење, дга коли * надворешна трго-
вија јср преВДа^беда производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-

вање во прометот на стоки и услуги, малограничен 
промет, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, реекспорт. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото, 
управител - Мечкароски Петре. 

Основната главница изнесува 5.600 дем во дена-
рска противредност од 173.600,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4075/99 (9033) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 193/2000, на регистарска влошка бр. 010936, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и 
градежништво, трговија на големо и мало БУРИМ 
увоз-извоз Фахик Суља ДООЕЛ Кичево ул. "Василе 
Николоски" бр. 8 Кичево. 

Дејности: 15.81, 15.86, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22, 
18.23,18.24, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 26.22, 26.25, 26.61, 
26.66, 27.21, 27.22, 28.62, 28.73, 45.11, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 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, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 
70.31, 63.40, 71.32, 72.60, изведување на инсталатерски 
работи во странство, изведување на градежни работи 
во странство, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со 
Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

Застапување на странски фирми, посредништво, 
консигнација и вршење на комисиони работи и рее-
кспорт. 

Во правниот промет и односите со трети лица дру-
штвото истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Се запишува лице овластено за застапување: Фа-
хик Суља, управител без ограничување во рамките на 
запишаните дејности мб. 0208963433034. 

Од Основниот. суд Битола во Битола, Трег. бр. 
193/2000 (9034) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 69/2000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и 
такси услуги Дејан Героски и др. СПРИНГ увоз-извоз 
ДОО Прилеп Прилеп ул. "Зеленгора" бр. 4. 

Дејности: 15:82/1, 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 
15.81/1,15.86,15.98/2,17.54/2,18.22,19.10, 50.30/3,50.50, 
51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 5139, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33,52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 67.13, 
71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, реекспорт, малограничен промет. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените, .обврски одговара со целокупниот имот 
со кој располага - полни одговорности. 
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Лице овластено за застапување е Драган Ристески-
управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. Основната главница изнесува 
5.000,00 дм во противвредност согласно извештај за 
извршена проценка од судски проценител од кои 2500 
дм вложува содружникот Дејан Героски и 2500 дм вло-
жува содружникот Драган Ристески. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
69/2000 (9035) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 180/2000, на регистарска влошка бр. 010923, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ по ЗТД на Трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги Жарко ДУЦКИН увоз-извоз 
Охрид ДООЕЛ Охрид Вангел Николоски 18. 

Основач на друштвото е Дуцкиновиќ Жарко од 
Охрид ул. "Вангел Николски" 18, со лк. 145033 УВР 
Охрид. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/2, 15.11, 
15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33,15.41,15.42,15.43, 
15.51,15.52,15.61,15.62,15.81/1,15.82/2,15.82/1,15.81/2, 
15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 
15.98/1, 15.98/2, 17.51, 17.71, 17.72, 18.10, 19.10, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.25,22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 
22.22, 22.23,22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 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, 50.30/3, 50.41/1, 51.22, 51.24, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.55, 51.56, 51.57, 52.44/2, 52.44/3, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 72.10, 
72.20,72.30,72.40, 72.50, 72.60, 74.11,18.21,18.22,18.23, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.70, 74.84, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 92.33, 92.34, 92.62, 72.60, 93.05, 74.12, 
74.13,74.40,74.70,74.81, 74.83, 80.42, 91.33, 92.61, 92.72, 
93.01,93.02 и надворешно трговски промет: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот на стоки и услуги, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, угостителски и 
туристички услуги, малограничен промет, реекспорт. 

Основачки влог во висина од 5100 гм по извештај 
од овластен проценител. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка со полни овла-
стувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со полна одговорност. 

Управител на друштвото во рамките на запишани-
те дејности и во надворешно трговски промет со 
неограничени овластувања е основачот Дуцкиновик 
Жарко од Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
180/2000 (9037) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 197/2000, на регистарска влошка бр. 010109-
407-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трго-
вец поединец - за трговија БЕЈСИ ТП Таироска Џема-
ил Мукадеска е. Мамудовци Општина Кичево. 

Дејности на трговец поединец: 52.21,, 52.22, 52.23, 
52.24,52.25,52.26,52.27,52.11,52.12. 

Лице овластено за застапување Таироска Мукаде-
ска. 

Во правниот промет настапува во свое име и за 
своја сметка, за обврските, трговецот поединец, одго-
вара лично непосредно со цел свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
197/2000 (9039) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 63/2000, на регистарска влошка бр. 010779, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги СТЕФАНИ 
Стевче Бошевски увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, 
ул. "Љубојно" бр. 53. 

Дејности: 01.21, 15.5, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 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, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.30/2, 55.60, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30,70.31, 70.32, 71.10, 01.23, 01.25, 01.50, 05.01, 
05.02,15.31,15.32,15.33,15.81,19.30,21.21,21.22, 21.23, 
21.24,21.25,25.12,25.13,25.22, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 
28.63,28.71, 28.73,28.75, 34.30, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
^прехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складишта на странски стоки, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет, реекспорт. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Стевче Божевски, управител, 
без ограничување. 

Основна главница 5.000 дем или 155.000 ден во 
средства по извештај од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
63/2000 (9041) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 164/2000, на регистарска влошка бр. 010906, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија на 
големо и мало и увоз-извоз КОЧИШКИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Битола Кочишки Цане Битола, ул. Даме 
Груев" бр. 137 Битола. 

Основање на друштвото за производство, трговија 
на големо и мало и увоз-извоз КОЧИШКИ КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ Битола Кочишки Цане Битола ул. 
"Даме Груев" 137 Битола. 

Дејности на друштвото: 17,17.1,17.11,17.12,17.15, 
17.16, 17.17, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/2, 
17.60, 18.2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 51.1, 51.16, 
51.19, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 
51.53, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.7, 63.30, 93.01, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^ п р е -
хранбени производи, реекспорт, посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт и шпедиција, продажба на консигнациони 
складови, малограничен промет со сите соседни зем-
ји. 

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ 
КОЧИШКИ КОМПАНИ Битола настанува во свое 
име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување и претставување 
на друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е лицето Кочишки Цане, управител без 
ограничувања. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.200 
дем. во денарска противредност од 161.000,00 денари 
во џредмети, а по проценка на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег, брГ 
164/2000 : 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 153/2000, на регистарска влошка бр. 010108-
927-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трго-
вец поединец за превоз на патници на Владо Васил 
Заткоски ВЛАЗА ТП Кривогаштани Кривогаштани, 
ул. "Никола Карев" бр. 5. 

Заткоски Владо, овластен потписник без ограни-
чувања во рамките на запишаните дејности со лк. 
227320 УВР Прилеп. 

Дејности: 60.22,60.23,60.24. 
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 целиот свој имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

153/2000 (9045) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3743/99, на регистарска влошка бр. 009907, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Трговското друштво за производство, услуги и 
трговија Тони Кузманоски и др. "888" увоз-извоз, 
Прилеп, ДОО Прилеп, ул. "Ристе Ристески Ричко" бр. 
2. 

Дејности: 36.63,51.11,51.12,51.13,51.14,51.15,51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.60, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 92.72, 93.01, 93.04, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба 
на стоки од консигнациони складишта за странски 
стоки, реекспорт, малограничен промет. 

Тони Кузманоски, управител на друштвото со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности, со број на лична карта 217067 и емб. 2808967-
440056 издадена од УВР-Прилеп. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

3743/99 (9048) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 52/99, на регистарска влошка бр. 1-19876, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ПО на 
Претпријатието за професионално оспособување и 
вработување на инвалиди со производство, промет и 
услуги "АСП" "АСП" - ПАК", Охрид ПО Охрид ул. 
"Македонски просветители" бб. 

Назив: Претпријатие за професионално ослободу-
вање и вработување на инвалиди со производство, 
промет и услуги " АСП" " АСП - ПАК" Охрид. 

Седиште: Охрид ул. "Македонски просветители" 
бб. 

Дејности: 85.32/3, 25.20, 25.21, 25.22, 17.60, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 51.47, 51.55, 51.70, 52.12, 52.48, 52.47, 
52.44/4. 

Лице овластено за застапување: директор - Камен-
ко Кавај со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности мб 2103946434001 издадена од 
УВР Струга. Надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. Претпријатието во правниот промет со 
трети лица одговара со целиот свој имот и полна 
одговорност. ГЈ

 А 

Ј с р М : 
Пртстетители" бб Охрид. 

Претпријатието во прометот со трети лица наста-
пува во свое име и за СВОЈ а сметка. 

Полни овластувања. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица 

одговара со целиот свој имот. 
Полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

52/99 (9049) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 19/2000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото со ограничена одговорност 
за професионална рехабилитација и вработување на 
инвалиди "ЗАСТАВА АГП-ПРО" ПО Охрид, Охрид, 
ул. "15-ти корпус" бр. 89. 

Основање на друштво со ограничена одговорност 
за професионална рехабилитација и вработување на 
инвалиди "ЗАСТАВА АГП-ПРО" ПО Охрид. 

Седиште: Охрид, ул. "15/ти корпус" бр. 89. 
Дејности: 85.32/3, 29.71, 29.72, 51.43, 52.45, 52.71/1, 

52.74, 34.30, 20.40, 28.72, 28.73, 28.74, 37.10, 37.20, 
надворешно-трговско работење, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
^прехранбени производи, посредување и застапување 
во промет на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедициЈа, малогра-
ничен промет со Бугарка, Грција, Албанија и СР 
Југославија, реекспорт, агенциски услуги. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
19/2000 (9050) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 216/2000, на регистарска влошка бр. 010-
10960, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија 
на големо и мало МОДА МАРИЈА Елида, увоз-извоз 
и услуги Ресен ДООЕЈ1 Ресен, ул. "Мите Богоевски" 

Основач: Основач на друштвото е Елида Милојко-
вска од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 28 со ембг. 09119704-
19015 и со број на лк. 46484 ОВР-Ресен, државјанин на 
Р. Македонија. 

Седиште: Седиштето на друштвото ќе биде во 
Ресен на ул. "Мите Богоевски" бр. 25. 

Фирма: Фирмата има назив: Друштво за производ-
ство, трговија на големо и мало МОДА МАРИЈА 
Елида, увоз-извоз и услуги Ресен ДООЕЛ. 

Дејности: друштвото ќе ги обавува следните деј-
ности: 02.02, 02.01, 01.13/1, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.84, 15.85, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.47, 54.42, 50.10, 50.30/1, 50.20, 
50.30/2,50.30/3,50.40/1,50.40/2,50.50,51.11, 51.13,51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.61, 51.64, 
51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 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, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со ^прехранбени производи, мало-
граничен промет, застапување и посредување во про-
мет со стоки и услуги, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, аге-
нциски услуги во транспортот, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки. 

Управител на друштвото е лицето Елида Милој-
ковска од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 28 со ембг. 091197-
0419015 и со број на лк. 46484 издадена од ОВР-Ресен, 
државјанин на Р. Македонија. 

Од ЧЈсновниот суд Битола во Битола, Трег. 
21Ш800 (9052У 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трет. бр. 37/2000, на регистарска влошка бр. 01010746, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштвото за транспорт, трговија и градеж-
ништво на Дејан Трајкоски ДЕЈ КОМЕРЦ е. Лескоец 
Охрид ДОО седиште, е. Лескоец, Охрид. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55,51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1,55.21/2,55.22,55.23,55.30,55.30/1,55.30/2,55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
71.10,71.21,74.20/3,74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, реек-
спорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со сите свои средства - полна одговорност. 

Со друштвото управува управителот Благоја 
Трајкоски со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Содружниците како основачки влог обезбедија 
основачка главница, во висина од 5.800 дем во основни 
средства по проценка на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
37/2000 (9053) 

овластено за застапување во внатрешниот и надворе-
шнотрговскиот промет е лицето Нурединоски Беким, 
управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
176/2000 (9054) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 176/2000, на регистарска влошка бр. 010918, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, градежништво, 
услуги и трговија ЕУРО-ЕКСПРЕС Беким увоз-извоз 
дООЕЛ ул. "4-ти Јули" бр. 190-1/23 Кичево. 

Основање на друштво со фирма: Друштво за тран-
спорт, градежништво, услуги и трговија ЕУРО-ЕК-
СПРЕС Беким увоз-извоз ДООЕЛ Кичево со седиште 
на ул. "4-ти Јули" бр. 190-1/23 Кичево. 

Основна главница која основачот ја вложува во 
друштвото изнесува 5000 дем или во денарска против-
вредност 155.000,00 денари во предмети по проценка 
на овластен судски проценител. 

Единствен содружник во друштвото е Нуредино-
ски Беким од Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 190-1/23. 

Дејности со кои ќе работи друштвото се: 01.21, 
01.22/1, 01.24, 01.15, 02.02, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.23, 25.12, 26.61, 26.62, 
28.12, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31,45.32,45.33,45.34,45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10,50.20,50.30/1, 50.30/2,50.40/1,50.40/2, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
92.34, откуп на печурки и шумски плодови и други 
земјоделски и сточарски производи. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообра-
ќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот 

ај, отстапување и преземање на инвестициони 
работи во странство, малограничен промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
ис^апува во свое име и за свој а сметка, а за ̂ етррените 
обврза* одговара с ф Ѕ^елдкувМ^ ерор Ш т . Д и ^ 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег, бр. 4103/99, на регистарска влошка бр. 010265, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Трговското друштво за производство, услуги, 
транспорт и трговија Горанчо Ангелевски СУПЕР 
МАРИО 99 увоз-извоз Прилеп - ДООЕЛ Прилеп, ул. 
"Мариовска" бр. 2А. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 
01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30,15.51,15.52,15.61, 15.62, 
15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.84,15.85,15.89,15.98/2,45.41, 
45.44, 45.45, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.84, 92.33, 92.34, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, 
меѓународна шпедиција, продажба на стоки од конси-
гнациони складишта за странски стоки, реекспорт, 
малограничен промет. 

Горанчо Ангелевски, управител на друштвото со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности со број на лична карта број 246491 емб 1510-
975440003 издадена од УВР - Прилеп. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

4103/99 (9055) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1628/99, на регистарска влошка бр. 007784, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги Пе-
тре Ангелески ПАНТУШ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 
Прилеп ул. "Сутјеска" бр. 5. 

Дејности: 01.21,15.11,15.12,15.13,15.14,15.18,15.20, 
51.20, 51.21, 51.22, 51.23, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.55, 57.34, 52.48, 52.30, 60.21, 71.10, 52.11, 
52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25,52.26. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка-полни 
овластувања Трговското друштво во правниот промет 
со трети лица за преземените обврски одговара со 
сите свои средства со кои располага - полни одговор-
ности. 

Лице овластено за застапување е Петре Ангелески 
- управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Основната главница изнесува 5.000 дм во против-
вредност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1628/99 (9056) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 175/2000, на регистарска влошка бр. 010917, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за производство, услуги и трговија на големо 
и мало КОЈ1ЕГА-УСА увоз-извоз Битола, ДООЕЛ 
Битола, ул. "Караорман" бр. 91. 

Дејности: 17.40/1,17.40/2,17.54/2,18.10,18.21,18.22, 
18.23; 18.24, 18.30^ 19.20, 19.30, 50.10, 50.30/1, 50:30/2, 
50.30/3, '50.40/1; 5014Ш,50.40/3, 51.167 51.19, '51.21ч 51.22; 
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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, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46, 52.47,52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52,60.21,60.22,60.23,60.24,63.11,63.12,63.21. 

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги обавува 
следните дејности: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехранбе-
ни производи, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигна-
циони складови на странски стоки, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
угостителски и туристички услуги, малограничен про-
мет. 

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

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

Основач и управител на друштвото е Ристевски 
Зоран од Битола, ул. "Караорман" бр. 91 со лк. број 
300680 и мб/1409971410050. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
175/2000 (9058) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3763/99, на регистарска влошка бр. 009927, го 
запиша во трговскиот регистар Јавното трговско 
друштво за превоз Ѓорелевски Ивица и Трајче ИЦЕ-
ТРАНС ЈТД Демир Хисар ул. "Партизанска" бр. 112 
Демир Хисар. 

Основач: Гореловски Ивица и Гореловски Трајче 
од Демир Хисар ул. "Партизанска" бр. 112 Д.Хисар. 

Дејности: 60.23,60.24,60.22,60.21,52.11,52.12,52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72, 
63.12, 60.23, 51.21, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 45.21, 36.14, 28.75, 
28.74, 28.73, 28.62, 02.02, 01.41, 01.23, 01.24, 50.10, 
50.32/2,50.50. Надворешна трговија: меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи и 
посредување во прометот со стоки и услуги. 

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

Друштвото во правниот промет одговараат осно-
вачите лично со СВОЈОТ имот солидарно. 

Лице овластено со застапување Гореловски Ивица. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

3763/99 (9058)а) 

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

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

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

Основната, главница 5.000 дем или 155.000,00 ден. 
во средства по изјава од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
167/2000 (9060) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1608/99, на регистарска влошка бр. 007764, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на друш-
твото со ограничена одговорност на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги Толевска 
Надежда - АГРОПРОМЕТ - Охрид ДОО Охрид ул. 
"АРМ" бр. 42. 

Содружник: Велиноски Сашо - АГРОПРОМЕТ 
со договор од 25.06.1999 година. 

Седиште:"АРМ" бр. 42. 
Дејности: 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 55.40, 55.30/1, 

55.30/2, 60.22, 60.23, 63.30, 74.12, 74.40, 36.40, 36.50, 
36.61,36.63,50.10,50.20,50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2, 
50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.47, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 
62.63,52.72/1,52.72/2,52.74,55.11,55.12,55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во промет со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, малограничен промет, 
меѓународна шпедиција, угостителски и туристички 
услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот 
друмски сообраќај, изведување на инвестициони рабо-
ти во земјата и странство, реекспорт. 

Трговското друштво во прометот со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка - полни овла-
стувања, а за обврските одговара со целиот имот -
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување - управител е лице-
то Велиноски Сашо од Охрид. 

Содружникот вложува средства во износ од 5.200 
дм во денарска противвредност према приложен изве-
штај на овластен проценител кој се состои во вложени 
предмети. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1608/99 (9062) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 167/2000, на регистарска влошка бр. 010909, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за трговија и услуги ДИС ПРОМЕТ увоз-
извоз Анета Битола ДООЕЛ Битола ул. "Мирка 
Гинова" бр. 9/13. 

Дејности: 50.10,50.20,50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56,51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11,52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41,52.42,52.43,52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 29.71, 29.72, 52.72, 52.72/1, 52.74, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со ^прехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складишта за странски 
сто^и, меѓународен транспорт , на стоки и патници, 
меѓународна , шпедиција, ф малоѓраничен промет, 
реекспорт^ 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 37/2000, на регистарска влошка бр. 1-19874, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Приватната здравствена организација-ординација по 
општа стоматологија д/р Секулоски Тошко Прилеп 
ул. "Иво Лола Рибар" бр. 13. 

Дејности: 85.13 стоматолошка практика. 
Тошко Секулоски управител на приватна здрав-

ствена организација со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности со лк.бр. 241429 и 
ембг/2403971440001 издадена УВР-Прилеп. 

Приватната здравствена организација во прометот 
со трети лица настанува во свое име и за своја сметка 
и одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
37/2000 (9063) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 199/2000, на регистарска влошка бр. 01010-
942, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Трговсково друштво за трговија, 
спорт, услуги на Крстеска Сузана "ј 
увбз-извоз 'Ѕоб^Л^^лш 
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Скратен назив на фирмата е: ТД ММ-КОМЕРЦ на 
Крстеска Сузана увоз-извоз ДООЕЈ1 Прилеп. 

Седиште е во Прилеп ул. "Егејска" 110. 
Основач е лицето Крстеска Сузана од Прилеп ул. 

"Струшка" 8 со лк. 178795 и мб. 0311963445011. 
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 

01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 05.02, 14.21, 14.22, 
14.30,15.13,15.32,15.41,15.51,15.52,15.61,15.81,15.83, 
15.86,15.96,15.98,18.21,18.24, 19.10, 20.10, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51,20.52, 21.12, 24.15, 24.20, 24.30, 24.51, 24.66, 
24.70, 25.11, 25.21, 25.22, 26.13/1, 26.26, 26.30, 26.40, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.70, 
28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.75, 31.50, 36.50, 45.21, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 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, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.53, 51.55, 
51.57, 51.62, 51.66, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.32, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 85.20, 93.01, 
93.02. Во надворешно трговското работење ги обавува 
следните дејности: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехранбе-
ни производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, малограничен про-
мет, реекспорт. 

Друштвото се организира на неограничено време. 
Управител на друштвото е лицето Крстеска Сузана со 
мб 0311963445011. 

Друштвото во надворешниот промет и во правни-
от промет го застапува управителот на друштвото. 

Содружникот вложува 5000 дем во предмети 
според извештај од овластен проценител како основна 
главница. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
199/2000 (9064) 

Фирма: Земјоделско прометна задруга КИКИ 
увоз-извоз Прилеп ПО. 

Седиште: Прилеп, ул. "Београдска" бр. 36. 
Основач: Димески Борче од Прилеп ул. "Београд-

ска" бр. 36 со лк.бр. 212422 и мб 1101968440017 УВР -
Прилеп, Димеска Зорица од Прилеп ул. "Београдска" 
бр. 36 со лк. бр. 212420 и мб 2408973445002 УВР -
Прилеп. 

Анѓелески Трајче од Прилеп ул. "Дебарца" бр. 14 
А со лк.бр.226170 и мб 2910966440000 УВР - Прилеп. 

Дејности: 01.11/1,01.21,01.24,15.51,15.81/1,15.82/1, 
50.10,50.20,50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2, 51.36,52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи. 

Овластено лице: Димески Борче директор на За-
другата со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

51/2000 (9066) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 42/2000, на регистарска влошка бр. 010756, го 
запиша во трговскиот регистар Друштвото за произ-
водство, трговија на големо и мало, увоз-извоз, услуги 
и угостителство Арнаудовски Златко, ХИПЕР Битола 
ДООЕЛ Битола ул. "Епинал" бр. 61. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1,50.40/2,50.40/3,50.40/4,50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19,15.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52:33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44,52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.40, 71.10, 65.12/2, 65.12/3, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.25, 15.11, 15.12, 15.13, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^ п р е -
хранбени производи, малограничен промет, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од 
консигнациони складишта на странски стоки, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги за 
складирање на стоки, агенциски услуги во транспор-
тот и угостителски и туристички услуги. 

Основачки влог 5.300,00 дем во денарска против-
вредност износ од 166.950,00 денари, во основни сред-
ства проценети од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
42/2000 (9065) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 51/2000, на регистарска влошка бр. 2-732, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Земјо-
делската прометна задруга КИКИ увоз-извоз Прилеп 
ПО Прилеп, ул. "Београдска" бр. 36. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 34/2000, на регистарска влошка бр. 2-730, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Зем-
јоделската прометна задруга АВТО КОЛОР увоз-
извоз Прилеп ПО Прилеп, ул. "Ѓорѓи Абаџиев" бр. 29. 

Фирма: Земјоделско прометна задруга АВТО 
КОЛОР увоз-извоз Прилеп ПО. 

Седиште: Во Прилеп ул. "Горѓи Абаџиев" бр. 29. 
Основачи: Јоноски Тони од Прилеп ул. "Ѓор 

Абаџиев" бр. 29 со лк.бр. 223922 и мб.11109674 
УВР-Прилеп, Јоновски Живко од Прилеп ул. 
Салај" бр. 29 со лк.бр. 135554 и мб.1608939440021' 
Прилеп, Јоновска Диана од Прилеп ул. "Ѓуро Салај" 
бр. 29 со лк.бр.235354 и мб.0903974445018 УВР -
Прилеп. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.21, 01.24, 15.51, 15.81, 
15.82/1, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
51.33, 51.34, 51.36, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 55.30/1, 55.30/2, 50.40, 
60.22,71.10, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води. 

Овластено лице: Тони Јоновски директор на задру-
гата со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

34/2000 (9067) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3799/99, на регистарска влошка бр. 009963, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Трговското друштво за производство, услуги и 

Ззговија Гоце Бежоски МАДАГО увоз-извоз, Прилеп, 
ООЕЛ Прилеп, ул. "Велко Влаховиќ" бр. 4/31. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 
01.21, 01.23, 01.24,01.25, 01.30,15.51,15.52,15.61,15.62, 
15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.84,15.85,15.89,15.98/2,45.41, 
45.44, 45.45, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21* 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^ п р е -
хранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складишта за странски стоки, 
реекспорт, мал ограничен промет. 
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Гоце Бежоски, управител на друштвото со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти со лична карта број 238223 и емб 0707963440010 
издадена од УВР - Прилеп. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

3799/99 (9068) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1410/99, на регистарска влошка бр. 01007566, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Трговското друштво за производство, услуги 
и трговија на големо и мало Зоран Кафеџиоски и др. 
ПИНОКИО 99 увоз-извоз, Прилеп - ДОО Прилеп, ул. 
"Пане Талески" бр. 23. 

Дејности: 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, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30,14.21,15.51,15.52,15.61,15.86, 15.87, 
15.89, 15.91, 15.96, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 22.25, 24.16, 24.52, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 
26.21, 26.70, 28.72, 36.40, 36.50, 36.63, 37.20, 45.22, 45.25, 
45.45, 50.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21,-60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 90.00, 92.33, 92.34, 92.72, 
93.01, 93,02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба 
на стоки од консигнациони складишта за странски 
стоки, реекспорт, малограничен промет. 

Зоран Кафеџиоски, управител на друштвото со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности со лична карта број 212270 и емб 310897344-
0000 издадена од УВР - Прилеп. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола; Трег. бр. 

1410/99 (9069) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 158/2000, на регистарска влошка бр. 010900, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЈ1 на Друштвото за производство, трговија и 
услуги СИЛВЕР-М Мики Ванчоски ДООЕЛ увоз-
извоз Кичево ул. "Маршал Тито" бр. 90 Кичево. 

Друштво за производство, трговија и услуги СИЈ1-
ВЕР-М Мики Ванчоски ДООЕЈ1 увоз-извоз Кичево 
ул. "Маршал Тито" бр. 90 Кичево се основа во согла-
сност со законот за трговски друштва во ДООЕЈ1 со 
назив како претходно. 

Основач на друштвото е Мики Ванчоски, Кичево. 
Дејности: 01.41,14.11,14.21,14.22,15.11,15.12,15.32, 

15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.87, 15.89, 15.95, 15.98, 
20.10/1, 20.10/2, 22.15, 22.33, 26.52, 26.61, 26.66, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 
92.72, 93.0, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, малограничен про-
мет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, 
^ о ѓ ^ ј ш а ^ е ' н а . ^ ј ј ј ј м ^ ј , вдфед^ЈЦтвр, кок-
сиѓнација и враде^Ц на^од^ 

Неограничени овластувања. 

Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и 

надворешно-трговски промет: Мики Ванчоски, упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности ембг 0708975433008. 

Основен влог изнесува 158.100,00 денари во пред-
мети по проценка од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
158/2000 (9073) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4445/99, на регистарска влошка бр. 010607, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за превоз, услуги и трговија на 
Смугрески Д)убе СТЕЛА-ТУРС увоз-извоз ДООЕЛ е. 
Обршани Кривогаштани е. Обршани - Кривогаштани. 

Основачи: Смугрески Љубе, од Обршани, со лк. 
228754, мб. 0707969440004 УВР Прилеп. 

Седиште: е. Обршани - Кривогаштани. 
Основна главница: 5400 дем. 
Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 

15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 
17.11,17.21,17.40,18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 
22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 
45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 
71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со ^прехранбени производи, пре-
воз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Смугрески Љубе, управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности лк. 228754, мб. 
0707969440004 УВР Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4445/99 (9074) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 327/2000, на регистарска влошка бр. 010986, 
го запиша во трговскиот регистар Трговското друш-
тво за транспорт, услуги и шпедиција Љупчо БОБО-
ШПЕД извоз-увоз ДООЕЛ Битола ул. "Анести 
Пановски" 6/14 Битола. 

Основач на друштвото е Боглев Љупчо од Битола 
со мб 2612961410005 УВР Битола кој го вложува осно-
вачкиот влог. 

Управител на друштвото е Илкановски Ратко од 
Битола со мб 1908963410005 кој е управител без огра-
ничувања. 

Дејности на друштвото се: 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 
51.16, 51.17, 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, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 
60.22, 60.23, 55..30/1, 55.30/2, 55.40, надворешна трго-
вија со прехранбени и ^прехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, мал ограничен промет, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
угостителски и туристички услуги, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет истапува со полни 
- овластувања и со полна одговорност. ' 

Од Основниот суд Битола бб Битола, Трег. бр. 
327/2000 (9076) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 126/20СО, на регистарска влошка бр. 0101863, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, превоз, услу-
ги и трговија МАКС - ТРЕЈД Матевски Кире увоз-
извоз ДООЕЛ Кичево, ул. "Јордан Пиперка" бр. 44. 

Основање на Друштво за производство, превоз, 
услуги и трговија МАКС - ТРЕЈД Матевски Кире 
увоз-узвоз ДООЕЛ Кичево ул. "Јордан Пиперка" бр. 
44 Кичево. 

Единствен содружник на друштвото е Матевски 
Ќире од Кичево ул." Јордан Пиперка" бр. 44. 

Основни средства кои ги вложува во друштвото 
содружникот изнесуваат 5.000 дем или во денарска 
противвредност 155.000,00 денари во предмети по 
проценка на овластен судски проценител. 

Дејности со кои ќе работи друштвото се: 01.21, 
01.21/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.02, 15.51, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.23, 25.12, 26.61, 
26.62, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33,45.34,45.41,45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50,51.11, 51.13,51.17, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.64,51.66,51.70,52.11, 52.21,52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45, 52.46, 52.47,52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 
92.34, откуп на печурки и шумски плодови и други зе-
мјоделски и сточарски производи, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
посредување #1 застапување во прометот со стоки и 
услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен 
транспорт на патници во друмскиот сообраќај, отста-
пување и преземање на инвестициони работи во стра-
нство, малограничен промет со соседните земји. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Матевски Ќире, уп-
равител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
126/2000 (9078) 

угостителски услуги Стојан Пердулоски - СТОЛЕ - е. 
Велгошти Охрид ДООЕЛ. 

Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.98/2, 50.10; 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 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, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42,52.43, 52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55:12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот, полна одговорност. 

Со друштвото управува и го застапува во внатре-
шниот и надворешниот промет со трети лица во рам-
ките на запишаните дејности, Стојан Пердулоски, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3854/99 (9084) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 140/2000, на регистарска влошка бр. 010879, 
го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец 
за трговија на мало Соња Владо Сиљаноска КУТЛЕШ 
ТП е. Другово - Другово. 

Запишување на Трговец поединец за трговија на 
мало Соња Владо Сиљаноска КУТЛЕШ Т и со седиш-
те во е. Другово - Другово. 

Вршител на дејност: Соња Сиљаноска од е. 
Другово. 

Дејности кои ќе ги работи трговецот поединец: 
52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25,52.26,52.27. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка, за сторе-
ните обврски одговара со целокупниот свој имот и 
лично. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
промет е Соња Сиљаноска - овластен потписник во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
140/2000 (9081) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 236/2000, на регистарска влошка бр. 010985, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за градежништво и услуги Рецеп Изејро-
ски ЕКО-ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 
Прилеп ул. "Херој Карпош" бр. 41. 

Дејности: 15.82/1, 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 
15.81/1,15.86,15.98/2,17.54/2,18.22,19.10, 50.30/3,50.50, 
51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 67.13, 
71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, реекспорт, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ист* 
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целокупниот имот 
со кој располага - полни одговорности. Лице овласте-
но за застапувања е Рецеп Изејроски, управител со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Основната главница изнесува 5.000,00 дм во против 
вредност согласно извештај за извршена проценка од 
судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
236/2000 (9088) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3854/99, на.регистарска вдота^а ф^РШ^Ш^^ 
го запиша во. трговскиот,; регистар^ * д ф ^ а ^ в т о , на 
Трговското друштво за производство,^ трговија ц 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 228/2000, на регистарска влошка бр. 010973, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги Трифуновски Златко - СОНЕТ - Охрид 
ДОО Охрид ул. "Даме Груев" Ламела Б-2/28. 

Содружници: Трифуновски Златко и Трифуновска 
Цвета - СОНЕТ - со договор од 14.02.2000 год. 

Седиште: Охрид ул. "Даме Груев" Ламела Б-2/28. 
Дејности: 50.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
73.10, 73.20, 74.12, 74.13, 74.40, 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, 

5Ж4П 5М%Ѕ52№0§2М, 62.44Д1Г52.44/2Ј52Г44В, 52М/4; 
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52.47, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, посредување и зас-
тапување во промет со стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
изведување на инвестициони работи во земјата и ст-
ранство, превоз на стоки и патници во меѓународниот 
друмски сообраќај, угостителски и туристички мало-
граничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Трговското друштво во промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка - полни 
овластувања. 

Трговското друштво во промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот имот - полна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување, управител е лице-
то Трифуновски Златко од Охрид со ембг: 180995043-
0009. 

Содружниците во друштвото вложуваат средства 
во износ од 5.200 дм во денарска противвредност или 
161.200,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
228/2000 (9090) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4099/99, на регистарска влошка бр. 010261, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за производство, промет и услуги Милан Чола-
коски ЛАДЕЊЕ увоз-извоз ДООЕЈГ Прилеп Прилеп 
ул. "Црвени Стени" бр. 26. 

ДЕЈНОСТИ: 01.11/1, 01.21, 15.11, 17.30, 15.51, 15.13, 
29.24, 15.81/1, 15.86, 15.98/2, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 
29.40,50.10,50.20,50.30/1,50.30/2, 50.40/1,50.40/2,52.71, 
50.30/3, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 52.74, 29.72, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 55.30/1, 29.51, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 55.30/2, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 55.40, 31.10, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 15.82/1, 31.62, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26,15.85, 31.20, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43,52.44/1,15.87,52.44/2, 52.44/3,52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 20.10/1, 32.10, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 60.21, 52.71, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 52.74, 71.10, 92.34, 45.25, 45.22, 45.44, 45.31, 
50.40/2, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 80.42, 45.45, 50.40/3, 
67.13,71.10, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка - полни овла-
стувања. Друштвото во правниот промет со трети 
лица за преземените обврски одговара со целокуп-
ниот имот со кој располага - полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Гоце Чолакоски-
управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Основната главница изнесува 5.000,00 дм во про-
тиввредност согласно извештај за извршена проценка 
од судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4099/99 (9092) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 190/2000, на регистарска влошка бр. 010933, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија на Горан Бошков и др. Г О Р А Н - П У Р Ч Е увоз-
извоз ДОО Прилеп Прилеп, ул. "Димо Наредниот" 
52. 

Основачи: Бошков Горан, од Прилеп, Мицески 
Сотка, од Прилеп. 

Седиште: Прилеп, ул. "Димо Наредениот" 52. 
Основна главница: 5500 дем. 
Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 

15.81/1,15.81/2,15.82,15.84,15.85,15.93,15.98/2,16.00/1, 
16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 

20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 
26.70, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43,52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1,52.72/2,52.73,52.74,55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.84, 74.20/5, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехран-
бени производи, превоз на патници во меѓународниот 
друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски 
сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, реекспо-
рт, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка со полни овла-
стувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 

Бошков Горан, управител без ограничување во ра-
мките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
190/2000 (9094) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 275/2000, на регистарска влошка бр. 011027, 
го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец 
ЦВЕЌАРА КЛЕМЕНТИНА Стева Благоја Бошеска 
Прилеп ТП Прилеп "Пенка Котеска" 6. 

Фирма: Трговец поединец ЦВЕЌАРА КЛЕМЕН-
ТИНА Стева Благоја Бошеска Прилеп ТП. 

Основач: Стева Бошеска од Прилеп "Пенка Коте-
ска" 6. 

Седиште: Во Прилеп на ул. "Пенка Котеска" бр. 6. 
Дејности: 52.48 друга трговија на мало во 

специјализирани продавници. 
Овластено лице: Стева Бошеска - со неограничени 

овластувања. 
ТП во правниот промет има полни овластувања и 

полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

275/2000 (9096) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3344/99, на регистарска влошка бр. 009508, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги То-
дор Мијачески КАЈ ЦОКИ увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп Прилеп ул. "Александар Македонски" 12/1. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.12, 15.51, 15.86, 
18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.34, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.24, 60.23, 63.30, 76.13, 71.10. Друштвото 
во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со кои располага - полни одговорности. 

Друштвото ќе работи во надворешнотрговскиот 
промет: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со ^прехранбени произво-
ди, меѓународна шпедиција, малограничен промет, 
реекспорт, агенциски услуги во транспортот. 
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Основната главница на друштвото изнесува 500 дм 
- во противвредност согласно извршена проценка од 
овластен судски проценител. 

Овластено лице е Мирчески Тодор - со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трет. бр. 
3344/99 (9097) 

Основна главница 5.000 дм или 155.000,00 денари 
во средства по изјава од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трет. бр. 
166/2000 (9101) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4164/99, на регистарска влошка бр. 010326, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за 1шоизводство, услуги и трговија на големо и 
мало ДЕ-НА Буковиќ Виолета, увоз-извоз, ДООЕЛ 
Битола ул."Јосиф Христовски" бр. 6 Битола. 

Се основа друштвото со ограничена одговорност 
од едно лице со фирма: Друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало ДЕ-НА Буковиќ 
Виолета, увоз-извоз, ДООЕЛ, Битола ул. " Јосиф Хри-
стовски" бр. 6 Битола. 

Основниот влог изнесува 173.600,00 денари во 
предмети според извештај од овластен проценител. 

Друштвото ќе ги извршува следниве дејности 
според националната класификација на дејностите: 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43,52.44,52.45, 52.48, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.39,51.41, 51.42, 51.70, 50.10, 50.30,15.32,15.52,15.81, 
15.91,55.30,55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 70.20, 71.10,74.14, 74.84, забавни игри, билијард, 
флипери и ел. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги извршува следниве работи: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, агенциски 
услуги во областа на транспортот, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуга. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е 
Буковиќ Виолета. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4164/99 (9099) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 220/2000, на регистарска влошка бр. 010964, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ со ЗТД на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БМБ-69 Соње ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола ул. Караорман" бр. 110 Битола. 

Дејности: 01.23,01.24,01.25,01.30,05.02,15.71,50.10, 
50.30,50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12,52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33,52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48,52.50,52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.23, 60.24. Во правниот промет со трети лица, друш-
твото настапува во свое име и на своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Благојче Трај пеески, управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. , 
220/2000 (9102) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трет. бр. 166/2000, на регистарска влошка бр. 010908, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за угостителство и услуга МАЛИБУ увоз-
извоз Тони Битола ДООЕЛ Битола, Нас. Карпош бр. 
3-3/14. 

Дејности: 50.10,50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
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, 51.53, 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, 5227, 
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, 52.48, 55.11, 55.12, 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, 63.30, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складишта на странски стоки, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет, реекспорт. 

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. 

_ Дице^овастено за застапување во рнатрешниот и 
надворешниот п р р м ^ . е Тр^и. ^Мвц^ѕсш, управител 
бфЗгОфаНДОУВање^н.• т * - « г • и 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трет. бр. 255/2000, на регистарска влошка бр. 011005, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за гфоизводство, трговија и услуги Драги и 
Гоце ДРА-ГОЦ увоз-извоз Битола, ДОО Битола, ул. 
"Жикица Јовановиќ - Шпанац" бб. 

Седиште: Битола, ул. "Жикица Јовановиќ-Шпа-
нац" бб. 

Содружници: Станковски Драги и Јотевски Гоце 
со договор од 19.02.2000 година. 

Дејности: 01.11/3, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.50,05.01,05.02,15.11,15.12,15.13,15.20,15.89, 
15.89/2, 19.10, 20.10, 21.23, 22.14, 22.22, 28.62, 36.14, 
45.11,45.21/1,45.21/2,45.45,50.10,50.20,50.30/1,50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.13, 
51.17,51.19, 51.21,51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46,51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57ј, 
51.70, 52.11, 52.12,52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,' 
52.27, 52.33, 52.41; 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3; 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.24, 63.12, 
63.11, 65.12/3, 71.10,, 71.34, 72.60, 74.12, 74.70, 74.82, 
74.84, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Основната главнина на друштвото изнесува 167.-
400,00 денари. 

Лице овластено за застапување на друштвото: 
Станковски Драги, управител, Јотевски Гоце, упра-
вител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трет. бр. 
255/2000 (9104) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 142/2000, на регистарска влошка бр. 010881, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД 
од видот ДООЕЈ1 на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги ДИКИ Ацо, ДООЕЈ1 увоз-
извоз Струга ул. "Ристо Крле" бр. 3/3/3 - Струга. 

Дејности: 15,81,45.41,45.43,45,44,45.45,45.31,45.33, 
бШпбОМ, ТМлТ^Т, 
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52.27,52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 
51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.47, 51.53, во 
меѓународниот трговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи и малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, полни овласту-
вања. 

Друштвото за обврските во правниот промет одго-
вара со целиот свој имот, полна одговорност. 

Лице овластено за застапување како во внатре-
шниот така и во надворешнотрговскиот промет, упра-
вител Мариноски Ацо. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
142/2000 (9105) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трет. бр. 3442/99, на регистарска влошка бр. 009606, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО 
на Друштвото за производство, промет и услуги 
Благоја Андоноски и др. МЕТА увоз-извоз Прилеп 
ДОО Прилеп ул. "Круме Јаскоски" бр. 16. 

Се основа дОО со: 
ФИРМА: Друштво за производство, промет и 

услуги Благоја Андоноски и др. МЕТА увоз-извоз 
Прилеп ДОО. 

СЕДИШТЕ: Прилепул. "Круме Јаскоски" бр. 16. 
ОСНОВАЧИ-СОДРУЖНИЦИ на друштвото се: 

Благоја Андоноски од Прилеп, ул. "11-ти Октомври" 
62, Кирил Стојаноски од Прилеп, ул. "Круме Јадо-
ски" бр. 16. 

Предмет на работење на Друштвото е: 15.13,15.32, 
15.51,15.52,15.&, 15.81,15.86,15.98, 21.21, 21.22, 25.22, 
45.43,50.10,50.20,50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24,51.31, 
51.32, 51.33,51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43,51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.70, 52.11,52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26,5227,52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47,52.48,52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 
6023, 60.24, 65.12/3, 72.30, 74.12, 74.83, 74.84, 93.01, 
93.02, надворешна трговија со прехранбени и со ^пре-
хранбени производи. 

Друштвото има полни овластувања и полна одго-
ворност. Застапувањето и претставувањето на Дру-
штвото во земјата и во надворешнотрговскиот промет 
ќе; го.врши Благоја Андоноски, управител без ограни-
чување во рамките на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува вку-
пно 5.200 ГМ во противредност во основни средства 
според извештајот за извршена проценка на овластен 
судски проценител, од кои секој од основачите вло-
жува по 2.600 ГМ во противредност во основни 
средства. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3442/99 (9106) 

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 Славчо Барлески, управител 
со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3614/99 (9107) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3859/99, на регистарска влошка бр. 010027, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Тргов-
ското друштво за производство, трговија и услуги 
Славе Симоновски - СЛАВЧО е. Лескоец Охрид 
ДООЕЛ. 

Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 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, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56,51.63,51.64,51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22,52.23,52.24,52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 
52.42,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување 
во промет со стоки и услуги, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка, полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот, полна одговорност. 

Со друштвото управува и го застапува во вна-
трешниот и надворешниот промет со трети лица во 
рамките на запишаните дејности Славе Симоновски, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3859/99 (9108) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3614/99, на регистарска влошка бр. 009778, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Трго-
вското друштво за производство, трговија и услуги 
Славчо Бакулески - БАКУЛЕСКИ - е. Пештани 
Охрид ДООЕЛ. 

Дејности: 15.51,15.52,15.61,15.81/1,15.81/2,15.98/2, 
50.10,50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50,5121,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53,51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12,52.21,52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.43/3,52.44/4,52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, 

М застапување 

малограничен промет. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трет. бр. 132/2000, на регистарска влошка бр. 010870, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, 
трговија, превоз и услуги димоски Зоран - ЈОКИ 
ПРОМ - Охрид ДООЕЛ Охрид ул. "Климент Охри-
дски" бр. 62. 

Седиште: Охрид, ул. "Климент Охридски" бр. 62. 
Содружник: Димоски Зоран со ИзЈава од 27.12.1999 

Г°ДДејности: 15.86,15.98/2,17.30,17.40/1,17.40/2,17.51, 
17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20,20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48, 
52.50,52.63,52.72/1,52.72/2,52.74, 55.23,55.30/1,55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
71.10, 71.21, 74.12, 74.40, 74.70, 74.82, откуп на 
земјоделски и сточарски производи, шумски плодови 
и лековити билки, забавни игри на автомати и слично, 
надворешна трговија со прехјранбени производи, над-
ворешна трговија со ^прехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
услуги на меѓународните транспорт на стоки и патни-
ци, малограничен промет, реекспорт. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка, полни овластувања. 

Друштвото во прометот ^ трети лица одговара со 

Лице овластено за застапување На 'друагЊоТоч 
управител Димоски Зоран. . . 
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Основната главница изнесува 5.500 ДЕМ во де-
нарска противредност од 170.500,00 денари во пред-
мети според приложен извештај од овластен проце-
нител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трет. бр. 
132/2000 (9109) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1476/99, го запиша во трговскиот регистар 
Услужното, трговското и производното друштво 
Гафур Дибра Линдим - 2 увоз-извоз Делогожда ДОО-
ЕЛ Делогожда. 

Дејности: 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23,60.24,63.12, 65.12/3,71.10,74.20/1, 74.20/2, 74.20/4, 
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки 
и патници, малограничен промет, рекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, застапување и посредување во 
прометот на стоки и патници, угостителски и турис-
тички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. Друштвото во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот свој имот. 

Управител: Дибра Гафур од Делогожда, со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
ДЕМ или 158.100,00 ден. во предмети према извештај 
на вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1476/99 (9110) 

51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25,52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/4, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехран-
бени производи, меѓународен транспорт на стоки и па-
тници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, застапување и посредување во про-
метот на стоки и патници, угостителски и туристички 
услуги. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара СО ЦеЛИОТ СВОЈ ИМОТ: 

Управител: Берат Жута од Велешта, со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
дем или 158.100,00 ден. во предмети према извештај на 
вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1471/99 (9112) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 212/2000, на регистарска влошка бр. 010956, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Трговското друштво за трговија и услуги -
Јован и Горан Кузманоски - "СС-Твинс" - Охрид, 
ДОО ул." АРМ" број 94 - Охрид. 

Назив: Трговско друштво за трговија и услуги -
Јован и Горан Кузманоски - "СС-Твинс" - Охрид, 
ДОО. 

Седиште: Охрид, улица "АРМ" број 94, полни 
овластувања, полна одговорност. 

Управител: Јован Кузманоски. 
Дејности: 22.13, 22.23, 22.33, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3,50.40/1,50.40/2, 50.40/3,50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62,51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 
52.33,52.41,52.42,52.43, 52.44/1, 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, 60.22, 
65.12/3, 65.23, 67.13, 70.31, 70.32, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.81, 74.84, 
93.05. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
212/2000 (9111) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1471/99, го запиша во трговскиот регистар 
Услужно, трговско и производно друштво Берат Жута 
Вати увоз-извоз Велешта ДООЕЈ1 Велешта. 

Дејности: 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.42, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 2309/99, во регистарска влошка бр. 
010084657-8-03-0000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало "ЈбБИ ПРОМ" Димитар ДОО&Л увоз-
извоз Ресен ул. "Крсте Трајчев" бр. 11 Ресен. 

Се претвора: Приватно претпријатие "ЈОБИ-ПР-
ОМ" за производство, промет на големо и мало, увоз-
извоз и услуги Ресен П.О. ул. "Крсте Трајчев" бр. И 
Ресен во друштво со фирма: Друштво за производст-
во, услуги и трговија на големо и мало "ЈОБИ 
ПРОМ" Димитар ДООЕЛ увоз-извоз Ресен ул. "Крсте 
Трајчев" бр. И Ресен. 

Основач на друштвото ќе биде: Дренговски Дими-
тар, ул. "Крсте Трајчев" бр. 11 Ресен со М.Б. 
06011956414007. 

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вку-
пен износ од 158.100 ден. или 5.100 Д.М. Рачунато по 
среден курс на Народна банка на РМ и приложено 
според извештај на проценител. 

Дејности: Во внатрешнотрговскиот промет дру-
штвото 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, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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. 

Во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непр-
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ехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од ко-
нсигнационите складови на Странски стоки, угости-
телски и туристички услуги, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, изведување На инвестициони ра-
боти во странство и отстапување на инвестициони ра-
боти на странско лице во Република Македонија, ме-
ѓународна шпедиција. 

Лица овластени за застапување на субјектот на 
уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрго-
вскиот промет со трети лица ќе биде: Дреновски Ди-
митар од Ресен, ул. "КрстеТрајчев" бр. И, Ресен со 
МБ 0611956414007 управител без ограничување во ра-
мките на запишаните 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 
друштвото одговара со својот имот. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
2309/99. (8931) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 2620/99, во регистарска влошка бр. 008776, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на пр-
етпријатието во ДООЕЈ1 на Друшто за транспорт, ус-
луги и трговија Бал уковски Ристо "БАЈБУК ТРАНС" 
ДООЕЛ Струга, нас. Плитишта бб. 

Претворање на Претпријатие за произЈ 
"БАЛ/5 говиЈа на големо и мало и услуги 

увоз-извоз Струга П.О. во друштво со фирма: Друшт-
во за транспорт, услуги и трговија Баљуковски Ристо 
"БАЈБУК ТРАНС" ДООЕЛ Струга Струга, нас. Пли-
типгга бб. Основач Баљуковски Ристо од Струга, со 
мбр 0509958434022 со изјава од 25.06.1999 г. Основен 
влог 6.000,00 ДЕМ или во денарска противвредност 
189.000.00 не одговара за обврските. 

Дејности: 15.98/2. 20.30, 20.51, 25.24, 36.13, 36.14, 
36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.41, 45.42, 45.43, 
50.20, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.41, 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, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.30, 
65.12/3, 70.31, 74.12. Надворешна трговија: надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 

Овластување во правниот промет: Во правниот пр-
омет со трети лица, друштвото истапува во свое име и 
за своја сметка. 

Обем и вид на одговорност: З а обврските во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Ј * " 

Управител Баљуковски Ристе од Струга со МБР: 
0509958434022 - управител без ограничување во рам-
ките на запишаните дејности. 

Застапник во надворешнотрговскиот промет: упр-
авителот Баљуковски Ристе нас. Плитипгге Струга со 
мбр 0509958434022. 

Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 2620/99. 
(8932) 

Дејности кои ќе ги обавува Друштвото се: 15.11, 
15.12, 15.13 , 15.31, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 25.12, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/4,50.40/1,50.40/2,50.40/3,50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
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, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.12, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74,84, 
92.34, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со ^прехранбени производи, 
посредување, застапување, реекспорт, комисиони, 
консигнација, шпедиција, меѓународен превоз на сто-
ки и патници, 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 внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Исмаил Нијас - упра-
вител , без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Основна главница на друштвото е 6.000,00 ДЕМ во 
предмети попроценка на овластен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
2471/99.. (8933) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 2471/99, во регистарска влошка бр. 008628, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ПП 
со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија Исмаили Нијас "ОПЕЛ-Н" увоз-извоз ДООЕЛ 
Кичево, ул. "Горно Пашино" бр. 23 Кичево. 

Се врши усогласување на приватното претприја-
тие со назив: Претпријатие за услуги и трговија на 
големо и мало "ОПЕН-Н" ДОО експорт-импорт Ки-
чево, со Законот за трговски друштва и новиот назив 
гласи: Друштво за производство, услуги и трговија 
Исмаили Нијас "ОПЕЛ-Н" увоз-извоз ДООЕЛ Киче-
во, со Изјава од 31.12.1998 година бр. 01/98 која ја до-
пѓебЊЊ&ШШт Шитка 
оз. Јбјнно̂ СЈТ унш^оидин -.ѕггсон^д ОТРНГ&Њ тугљОо т 
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Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1355/99, во регистарска влошка бр. 007511, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП 
во ДООЕЛ на Трговско друштво за услуги, трговија и 
градежништво "ФЕТА" Фета Исмаили ДООЕЛ увоз-
извоз е. Заграчани општ. Струга. 

Основач: Фета Исмаили од е. Заграчани опш. Ст-
руга со МБ. 0302941434009 издадена од УВР Струга. 

Дејности: 22.33,22.32,17.21,17.22,17.23,17.24,17.25, 
17.71, 01.21, 01.25,15.11,15.12, 15.13, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 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, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45, 52.46, 52.47,52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 70.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84,90.00,93.05,93.01,93.02,95.00. 

- Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет, реекс-
порт, меѓународен транспорт на стока и патници, ра-
боти на посредување во надворешно трговскиот про-
мет, изведување градежни работи во странство, изве-
дување на инсталатерски работи во странство, ту-
ристичко посредување во странство, продажба на ст-
оки од консигнациони складови на странска роба. 

- Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка полни овластув-
ања, а одговара со целиот свој имот полна одгово-
рност. 

- Управител на друштвото во внатрешниот 
трговски промет е лицето Фета Исмаили со лична 
карта бр. 56379 и МБ. 0302941434009 издадена од УВР 
Струга. 

- Основна главнина на друштвото е 176.400,00 ден. 
(5.600 дем) во предмети. 

Од Оснрвцррт. суд, Битола * - Битола, Трег. ,„(ј 

5 V. г е*'"'.: е г* ^ -а;, л-
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Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 3468/99, во регистарска влошка бр. 009632, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето со За-
конот за ТД на Друштвото за производство, трговија 
и услуги на Бобаноски Благоја "КИКО-ТУРС" увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп Прилеп, кеј "9-ти Септември" 
19. 

Претворање на Производно, услужно и трговско 
претпријатие на големо и мало, увоз-извоз "КИКО-
ТУРС" Прилеп П.О., во ДООЕЛ. 

Основач: Богданоски Благоја, од Прилеп, кеј "9-ти 
септември" 19, со л.к. 200643, м.б. 0401957440015 УВР 
Прилеп. 

Седиште: Прилеп, кеј "9-ти септември" 19 
Основна главнина: 5200 ДЕМ. 
Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 

15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 
15.31, 15.32, 15.52, 01.13/1. 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.41/3, 15.12, 15.61, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 
74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, 71.31, 74.11, 
74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, 
превоз на патници во меѓународниот друмски соо-
браќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски со-
обраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, 
меѓуародна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласт-
увања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 

Богдановски Благоја - управител без ограничува-
ње во рамките на запишаните дејности л.к. 200643, мб 
0401957440015 УВР Прилеп. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
3468/99. (8935) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1371/99, на регистарска влошка бр. 007225, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето во 
ДОО и промена на содружник на Друштвото за 
производство, трговија и услуги на Борис Мојсовски 
"МИКРО ПЛУС КОМПЈУТЕРИ" Охрид ДООЕЛ. 
Седиште: Охрид, Булевар "Туристичка" бр. 44-3/6. 

Друштвото е правен следбеник на претпријатието 
ПТУ "МИКРО ПЛУС КОМПЈУТЕРИ" Охрид п.о. 

Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 
30.02,31.20,33.30,45.31, 45.32,45.33,45.34,45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1,51.55, 
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, 55.21/2, 55.23, 55.30, 
55.40, 55.51, 55.52, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.81, 92.52, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^ п р е -
хранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со сите свои средства - полна одговорност. 

Со друштвото управува управителот Борис Мојсо-
ски со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Содружникот како основачки влог внесува 5.100 
дем според изјава на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1371/99. (8936) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 2576/99, на регистарска влошка бр. 008733, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на Тр-
говско друштво за производство, трговија и услуги -
Чулчески Томислав "МАРКИСТО" - е. Лескоец 
Охрид ДООЕЛ е. Лескоец Охрид. 

Содружник: Чулчески Томислав од е. Лескоец, 
Охрид со изјава од 28.06.1999 год. 

Дејности: 15.33, 15.51, 15.87, 15.98/2, 26.52, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 60.24, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, мал ограничен 
промет, реекспорт. 

Овластувања на субјектот на уписот во правниот 
промет со трети лица: полни овластувања. 

Вид и обем на одговорност на субјектот на уписот 
во правниот промет со трети лица: полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на субјектот на 
уписот е содружникот и управител Чулчески Томи-
лав. 

Основна главнина 13.100 дем. во денарска против-
вредност во предмети по приложен извештај за про-
ценетата вредност на трајните влогови. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2576/99. , (8938) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 164/99, на регистарска влошка бр. 006225, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето со 
ЗТД на Друштво за трговија и земјоделство "НА-
ПРЕДОК" Драге и др. ДОО Самоков. 

Дејности: 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, 51.21, 51.46, 55.40, 
55.51, 55.52, 15.81, 15.31, 15.32, 15.33, 74.12, 74.84, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51,35, 
50.30/1, 50.40/1, 51.57, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, застапување и 
посредување во прометот на стоки и услуги. 

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 целокупниот свој имот. 

Драге Јосифовски - управител без ограничување. 
Основна главница на друштвото 92.995. дем. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

164/99. (8939) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1630/99, на регистарска влошка бр. 007786, го 
запиша во трговскиот регистар претворање на 
Друштво за трговија на големо и мало ТРОСИСТ" 
Петар Ставревски увоз-извоз Битола ДООЕЛ. 

Трговското друштво е претворено од приватното 
претпријатие за трговија на големо и мало 
"ГРОСИСТ" извоз-увоз Битола П.О.. 

Единствен содружник е Петар Ставревски кој . вло-
жува како основна главнина 156.550,00«д&У^бЧ^д-
мети по извештајот од овластениот проценител. 
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Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 
51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 15.81/1, 15.89, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 74.20/2, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехран-
бени производи, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, малограничен промет, угостит-
елски и туристички услуги, меѓународна шпедиција. 

Трговското друштво во прометот со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка и одговара со 
целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Сгавревски Пе-
тар управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1630/99. (8940) 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Ромско-
то здружение за хуманитарна помош "Култура" од 
Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21272) 

Со решение Згф.бр. 31/2000 од 24.04.2000 година во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 31 
за 2000 година се запишува Ротари клуб - Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (21413) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 2500/99, на регистарска влошка бр. 008657, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на Тр-
говско друштво за производство, трговија и услуги -
Абдураим Хасан - "ЛЕПЕЗА" - ОХРИД д.о.о. Ох-
рид, ул. "Караорман" бр. 2. 

Содрдужници: Абдураим Хасан од Охрид, ул. 
"Караорман" бр. 2 и Абдураман Хасан од Охрид, ул. 
"Шар Планина" бр. 21 со договор од 22.02.1999 година. 

Дејности: 26.52, 26.53, 26.40, 26.66, 26.82/1, 28.62, 
36.22, 36.63,24.66, 52.12, 52.11, 52.26, 52.43, 52.46, 52.48, 
50.20, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.53, 
51.55, 51.57, 51.44, 51.70, 50.50, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 60.23, 60.22, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехран-
бени производи, малограничен промет, изведување на 
инвестициони работи во странство, меѓународна шпе-
диција, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странска стока, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, угостителско туристички усл-
уги, агенциски услуги за транспорт. 

Овластувања на субјектот на уписот во правниот 
промет со трет лица - полни овластувања. 

Вид и обем на одговорност на субјектот на уписот 
во правниот промет со трети лица - полна одговорно-
ст. 

Лица овластени за застапување на субјектот на 
уписот се: Абдураим Хасан содружник и управител и 
Абдураман Хасан, содружник. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2500/99. (8941) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
И.РЕГ.ЗГ.бр. 38/2000 од 22.05.2000 година во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се усвојува предлогот на Ромско здружение за ху-
манитарна помош "Култура" од Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Ромско здружение за хумани-
тарна помош "Култура", со седиште на ул. "Лука Ге-
ров -10" бр. 6-а, Скопје. 

Дејноста на здружението е: да го подобри начинот 
на живеење на ромското население, преку приватните 
телевизии на ромски јазик, радио програмите како и 
преку списанија на ромски јазик, да влијае на промени 
на традиционалниот однос на ромите кон образова-
нието, раното стапување во брак, семејните обичаи и 
обреди, подигање на образовното ниво на младата ге-
нерација, развој на сопствената култура, влијание во 
градовите да нема издвојување на ромските маала и да 
врши научно истражувачка дејност во областа на кул-
турата, уметноста и структурните карактеристики на 
ромите во Македонија. 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
1.РЕГ.ЗГ.бр. 46/2000 од 6.06.2000 година во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението под име Младин-
ска книжевна асоцијација - Скопје, со седиште на зд-
ружението во Скопје, ул. "Ѓуро Милошевац" бр. 4-а. 

Целта на здружението Младинска книжевна асо-
цијација - Скопје е дејствување во сферата на култура-
та кај младите во Република Македонија преку развој 
на книжевното творештво кај младите во Република 
Македонија и афирмирање на млади литерарни твор-
ци, а задачите на здружението се: развивање на кни-
жевното творештво кај младите во Република Маке-
донија, историско истражување на книжевното тво-
рештво во Република Македонија и нивно осознавање 
од страна на сите млади луѓе, зголемување на свеста 
на младите за значењето на книжевното творештво и 
потребата од негово зачувување, издавање на дела на 
млади книжевни творци преку издавачки куќи и само-
стојно развивање и одржување на заедничката сора-
ботка со домашни и странски организации ангажира-
ни на полето на книжевното творештво. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на здру-
жението на граѓани Младинска книжевна асоцијација 
- Скопје од 6.06.2000 година се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21855) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
1.РЕГ.ЗГ.бр. 49/2000 од 6.06.2000 година во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението под име Младин-
ска асоцијација на ликовни уметници - Скопје, со се-
диште на здружението на ул. "Коста Новаковиќ" бр. 
50/4-17, Скопје. 

Цел на здружението на Младинска асоцијација на 
ликовни уметници - Скопје е дејствување во сферата 
на културата кај младите во Република Македонија 
преку развој на ликовното творештво кај младите во 
Република Македонија и. афирмирање на млади ли-
ковни творци; а задачи на здружението се: развивање 
на ликовното творештво кај младите во Република 
Македонија, историско истражување на ликовното 
творештво во Република Македонија и нивно осозна-
вање од страна на сите млади луѓе, зголемување на 
свеста на младите за значењето на ликовното твореш-
тво и потребата од негово зачувување, организирање 
изложби на млади ликовни творци, организирање ли-
ковни колонии на млади ликовни творци и развивање 
и одржување на заедничка соработка со домашни и 
странски организации, ангажирани на полето на ли-
ковното творештво. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на здру-
жението на граѓани Младинска асоцијација на ликов-
ни уметници - Скопје од 6.06.2000 година се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II * Скопје. (21856) 
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Основниот суд Скопје И - Скопје, со решение 
1.РЕГ.ЗГ.бр. 52/2000 од 6.06.2000 година во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

диште на здружението вб Скопје, ул. "Ѓуро Малеше-
вацп бр. 4-а. 

Цел на здружението Младински христијански дру-
штва УМКА - Скопје е дејствување во сферата на 
културата на Република Македонија преку развој на 
христијанските вредности кај сите млади луѓе преку 
културата и спортот, а задачи на здружението се: раз-
вивање на христијанските вредности кај младите во 
Република Македонија преку спортот и културата: 
историски истражувања на христијанските вредности 
кај младите во балканската култура, зголемување на 
јавната свест на младите за христијанството, истражу-
вање на еколошки начин на култура на живеење во 
рамките на христијанството посебно кај младите луѓе 
и развивање и одржување на заедничка соработка со 
домашни и странски организации ангажирани на поле-
то на развивањето на христијанските вредности кај 
младите. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на здру-
женијата, здружението на граѓани Младински христи-
јански друштва - УМКА, Скопје, се стекнува со свој-
ство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21857) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф.бр. 
18/2000 година од 15.05.2000 година го запиша следно-
то: 

Во Регистарот на здуженија на граѓани и фондации 
под рег.бр. 18/2000 се запишува зд ружението на граѓа-
ни Фудбалски клуб "Радиовца-Ш", со скратено име 
ФК "Радиовца-Ш", со седиште во с.Радиовце. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несува на омасовување на фудбалскиот спорт во село 
и пошироко, ангажирање на младите на спортски 
план, соработка и размена на спортско искулство со 
сите клубови, вршење на спортски активности и уче-
ство во организиран систем на натпревари. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
клубот е подрачје на општина Тетово и пошироко. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 15.05.2000 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (21966) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
21/2000 од 16.05.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Ловечко друштво "Фауна" со седиш-
те во с.МатеЈче, општина Липково во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово под рег.бр. 160. 

Основните цели и задачи на Ловечкото друштво 
"Фауна", со седиште во с.Матејче се насочени кон сле-
дење на фауната на подрачјето на општина Липково, 
иницијативи и активности за унапредување и заштита 
на животинскиот фонд на подрачјето на општината, 
предлози до надлежните органи за поефикасна зашти-
та на ловечкиот фонд и ресурси, организација на хајки 
и акции на пружање помош на животните, како и 
заштита од штетници, организација и иницијатива за 
пребројување на дивечот, како и учество во донесува-
ње и дополнување на прописите од оваа област како и 
склучување во расправи во врска со овие теми, како и 
соработка со граѓани, здруженија и организации, од 
општината и пошироко вклучувајќи ги и странските 
организации со слична програма за работа. 

Ловечко друштво "Фауна" има седиште во с.Ма-
тејче, општина Липково. 

Ловечкото друштво "Фауна", со седиште во с.Ма-
тејче, се здобива со својство на правно лице со денот 
на запишување во Регистарот на 16.05.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (21977) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 8/2000 
во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Центарот за едукација на граѓани, со седиште 
во Кочани, ул. "Стоевска" бр. 7, кој ќе дејствува на 
територијата на Република Македонија. 

Лице овластено за застапување на Центарот за 
едукација на граѓани од Кочани ќе биде претседате-
лот Влатко Филипов од Кочани. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на следните цели и задачи: едукација на мла-
дите во разни области од културата и образованието, 
создавање и јакнење на еколошката свест на младите, 
создавање на можности за интерација со професио-
налци од различни области заради едукација на мла-
дите, развивање на меѓуетничка и мултикултурна со-
работка, афирмирање на демократијата во функција 
на младите и општеството, едукација на младите во 
областа на музиката како и други цели и активности, а 
со цел на остварување и афирмација на Центарот за 
едукација на граѓани од Кочани. 

Центарот за едукација на граѓани од Кочани, стек-
нува својство на Правно лице од 16.05.2р00 грдана. 

, Рд Основниот су}* во Кочани. . (21967) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
6/2000 од 27.04.2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се запишува Здружението на сточари "Еко-Милк" 
Куманово, со седиште во Куманово, с.Режановце, со 
(Сфатен назив на здружението З.С. "Еко Милк" Кума-
ново, во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд во Куманово, под рег.бр. 
156. 

Основни цели и задачи, како начин и облици на 
дејствување на здружението на сточари "Еко-Милк" 
Куманово, се насочени кон унапредување на земјодел-
ско производство преку непосредно запознавање на 
најсовршени достигнувања во земјоделското произ-
водство, преработка и маркетинг, обезбедување - оп-
ределување на цени во услуги во земјоделието преку 
непосредно договарање со претставници од здружени-; 
јата, зголемување производство на земјоделски произ-
води и зголемување на приноси по единица површина, 
изнаоѓање на пазари во странство и воспоставување 
контакти сострански купувачи преку Агроберза, пот-
тикнување и започнување на производство на што по-
голем број семенски производи и намалување на за-
висност од увоз, користење и применување на научно 
технички сознанија, соработка со научни институции 
во Македонија, максимално користење на земјоделски 
ресурси во Македонија се со цел добивање на поев-
тина храна, подобрување на животниот стандард на 
индивидуален земјоделец во Македонија и поврзување 
и соработка со сите субјекти во Македонија како и 
надвор од неа кои директно и индиректно се поврзани 
со земјоделието. 

Здружението на сточари "Еко-Милк" има седиште 
во ^Режановце - Куманово. 

Здружението на сточари "Еко-Милк", Куманово 
се здобива со својство на правно лице со денот на за-
пишување во Регистарот на 27.04.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (21968) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
15/2000 од 27.04.2000 година во Регистарот, на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Друштво за одгледување и натпрева-
рување на расни Гулаби Српски високолетачи "Златна 
алка", со седиште вб Куманово; ул"Треска* 
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Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово, под рег.бр. 159. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на Друштвото за одгледување и натпрева-
рување на расни гулаби Српски високолетачи "Златна 
алка" - Куманово, се насочени кон здружување на си-
те одгледувачи и љубители на расни гулаби на терито-
ријата на општина Куманово и пошироко, преку свои 
Членови ги одгледува и заштитува расните гулаби од 
спортско друштво, по пат на стручни предавања ги на-
дополнува знаењата од областа на одгледување на 
расни гулаби, да работи на проблемот на квалитетна 
исхрана, како и превентива на заразни болести на гу-
лаби, да соработува со други спортски друштва во 
земјата и странство, одгледувачите на гулаби, да се-
која такмичарска година набавува прстени - алка 
соодветни спрема ФЦИ и благовремено ги доставува 
до одгледувачите спрема правилник за алки - преста-
ни. 

Друштвото за одгледување и натпреварување на 
расни гулаби Српски високолетачи "Златна алка" Ку-
маново, има седиште во Куманово, ул. "Треска" бр.15. 

Друштво за одгледување и натпреварување на рас-
ни гулаби Српски високолетачи "Златна лака" Кума-
ново, се здобива со својство на правно лице со денот 
на запишување во Регистарот на 27.04.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (21966) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
18/2000 од 28.04.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружение на граѓани "Друштво за 
наука и уметност - Куманово", со седиште во Кумано-
во, ул. "Маршал Тито" (Занаетчиски дом), со скратен 
назив "ДНУК", во Регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации при Основниот суд во Куманово, под 
рег.бр. 157. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на Здружението на граѓани "Друштво за 
наука и уметност - Куманово", се насочени кон плани-
рање заедничка работа на стручно научен кадар, анга-
жирајќи се во научно истражувачка дејност преку 
учество во научно истражувачки проекти, во научно 
уметнички собири, издавање на научно стручни трудо-
ви и уметнички дела, негување и развивање на научно 
- стручен и уметничко - критички приод, преку преда-

. вање научни расправи, симпозиуми, трибини, тркалез-
ни маси, критичко оценување на состојба во пооделни 
научни дисциплини преку организирани предавања, 
јавни одбрани, проекти, публикации, промоции и 
слично, континуирано работење на научно, стручно и 
едукативно издигнување и усовршување на своето 
членство, соработување со други научно, културни, 
наставно образовни и други организации и асоцијации 
од ист или сличен карактер во Републиката и стран-
ство, здружување со сродни асоцијации заради органи-
зирање на заедничка активност за утврдување и спро-
ведување на заеднички програми и акции за прашање 
од интерес на свое членство. 

Здружението на граѓани "Друштво за наука и 
уметност - Куманово" има седиште во Куманово на 
ул. "Маршал Тито" (Занаетчиски дом). 

Здружението на граѓани "Друштво за наука и 
уметност - Куманово, се здобива со својство на правно 
лице со денот на запишување во Регистарот на 
28.04.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (21970) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
8/2000 од 27.04.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружението на граѓани "Трафо" -
Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Браќа Ри-

, бар" бр. 98, во Регистарот на здруженија на граѓани и 
, фондации пр^ Основнибт суд во куманово, прд рег.бр. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на здружението на граѓани "Трафо" Ку-
маново, се насочени кон одржување на заедничко Тра-
фо и нејзино нормално функционирање, овозможува-
ње со соодветен надомест на трошоци приклучување 
на нови корисници. 

Здружението на граѓани "Трафо" има седиште во 
Куманово, ул. "Браќа Рибар" бр. 98. 

Здружението на граѓани '"Графо" - Куманово, се 
здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шување во Регистарот на 27.04.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (21971) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 
7/2000 од 27.04.2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се запишува "Здружението на интелектуална же-
на - Албанка" со седиште во Куманово, ул. "Прозор-
ска" бр. 1, со скратен назив "ЗИЖА", во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Куманово, под рег.бр. 158. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на "Здружението на интелектуална жена 
- Албанка" од Куманово, се насочени кон еманципа-
ција на жената Албанка во сите сфери на животот, 
потполна рамноправност помеѓу женскиот и машкиот 
пол, активно учество на жената во политичкиот, дру-
штвениот, економскиот и социјалниот живот, заштита 
на здравјето на жената и детето, образование и стру-
чно оспособување на жената, подигнување на култур-
ниот и животниот стандард на жената и хуманитарни 
активности. 

"Здружението на интелектуална жена - Албанка" 
има седиште во Куманово, ул. "Прозорска" бр. 1. 

"Здружението на интелектуална жена - Албанка" 
- Куманово, се здобива со својство на правно лице со 
денот на запишување во Регистарот на 27.04.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд во Куманово. (21972) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 
23/2000 од 24.05.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува здружението на граѓани "Светот во 
потреба на земјата и треба се", со седиште во с.Бај-
ловце, општина Старо Нагоричане, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово, под Рег.бр. 161. 

Основните цели и задачи, како и начин и облици 
на дејствување на здружението на граѓани "Светот 
има потреба на земјата и треба се" од с.Бајловце, се 
насочени кон остварување на социјалните права и ма-
теријална и социјална сигурност на членовите, орга-
низирање на социјална и здравствена заштита, како и 
организирање на социјална и здравствена заштита, ка-
ко и организирање на прием и распределба на хумани-
тарна помош, помош на хендикепирани, ментално ре-
тардирани и тешко болни лица, развивање на спорт и 
рекреација со изградба на детски игралишта и спорт-
ски терени, организирање на здрава и чиста еколошка 
средина, координирање и усогласување на програм-
ските активности на членовите на здружението, пре-
говори со владини и невладини институции и меѓуна-
родни организации, учество на семинари заради струч-
но оспособување и заштита и остварување на правата 
на членовите на здружението. 

Здружението на граѓани "Светот во потреба на 
земјата и треба се" има седиште во с.Бајловце, општи-
на Старо Нагоричане. 

Здружението на граѓани "Светот во потреба на 
земјата и треба се" се здобива со својство на правно 
лице со денот на запишување во Регистарот на 

.24.05.2000»година. : ,/.. .у;ѕ 1 Од Основниот суд во Ќуманбво." (21973) 
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Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 
24/2000 од 24.05.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружението на граѓани за гимнас-
тички спортови "Партизан", со седиште во Куманово, 
во спортската сала "Соколана" ул. "Народна Револу-
ција" бб, со скратен назив ЗГГС "Партизан" - Кума-
ново, во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 
162. 

Основните цели и задачи како и начините и обли-
ци на дејствување на Здружението на граѓани за гим-
настички спортови "Партизан" - Куманово, се насоче-
ни кон реализирање и остварување на најразлични 
програмски содржини во гимнастиката и гимнастич-
ките спортови и постигнување врвни спортски резул-
тати во таа област, одржување и подобрување на 
здравјето, како и спречување и отфрлување на функ-
ционалниот степен на деформитет кај децата, поди-
гање и зголемување на работните и физичките спо-
собности, како и создавање позитивни навики за содр-
жајно користење на слободното време преку форми 
на гимнастички и спортско рекреативни активности. 

Здружението на граѓани за гимнастички спортови 
"Партизан" има седиште во Куманово, во спортска 
сала "Соколана" ул. "Народна Револуција" бб. 

Здружението на граѓани за гимнастички спортови 
"Партизан" - Куманово, се здобива со својство на 
правно лице со денот на запишувањето во Регистарот 
на 24.05.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (21974) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
14/2000 од 27.04.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружението на граѓани Фудбалски 
клуб "Демир - Импекс - С" с.Ваксинце - Липково, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово под рег.бр. 154. 

Основни цели и задачи, како начин и облици на 
дејствување на здружението на граѓани Фудбалски 
клув "Демир - Импекс - С" од с.Ваксинце - Липково се 
насочени кон прифаќање на млади квалитетни фудба-
лери - спортисти со единствена цел да се обезбеди ква-
литетен фудбал, систематски и организирана актив-
ност да се обезбеди фудбалски кадар кој успешно ќе 
се напреварува за клубов, развивање на другарството, 
солидарност, спортски дух меѓу членовите на клубот 
како и надвор од клубот, развивање соработка со клу-
бовите во земјата и странство и организирање разни 
турнири и натпревари и учествување во нив. 

Здружението на граѓани Фудбалски клбу "Демир -
Импекс - С" има седиште во с.Ваксинце - Липково. 

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Демир -
Импекс - С" с.Ваксинце - Липково, се здобива со свој-
ство на правно лице со денот на запишување во Регис-
тарот на ден 27.04.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (21976) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
20/2000 од 26.05.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружението на граѓани сопственици 
на независни електронски медиуми "ЕТЕР", со седиш-
те во Куманово во Центар за култура "Трајко Проко-
пиев", плоштад "Маршал Тито" бб, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово под Рег.бр. 163. 

Основните цели и задачи, како и облиците и начи-
ните на дејствување на Здружение на граѓани сопстве-
ници на независни електронски медиуми "ЕТЕР", со 
седиште во Куманово, се насочени кон развој на сора-
ботка во независно електронско медиумско во РМ и 
изготвување на заеднички програми, поттикнување и 
обезбедување на активност на сите членови, израбо-
тување програма за соработка и развој на независниот 
електронски медиум апарат, заеднички настап во ост-
варување на правото на слобода на јавно изразување 
на мислата, слобода на говор, и јавен настап и јавно 
информирање, вистинито и навремено информирање, 
зачувување и негување на националниот идентитет, 
јазична култура и домашно творештво, почитување на 
принципите на еднаквост и рамноправност на радио-
дифузните друштва во пристап при користење на ос-
новната радиодифузна мрежа за пренос, емитување и 
дистрибуција на радио и телевизиски програми, уна-
предување и развивање на производство, пренос, пре-
нос и емитување и дистрибуција на радио и ТВ програ-
ми и други информативни содржини, слободен при-
стап кон информаците како и слободно примање и 
пренесување на истите и промовирање на толеранци-
ја, почитување и негување на културната различност. 

Здружението на граѓани сопственици на независни 
електронски медиуми "ЕТЕР" има седиште во Кума-
ново, во центарот за култура "Трајко Прокопиев", 
плоштад "Маршал Тито" бб. 

Здружението на граѓани сопственици на независни 
електронски медиуми "ЕТЕР", се здобива со својство 
на правно лице, со денот на запишување во Региста-
рот на 26.05.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (21975) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 22 за 2000 година се запишува упис 
на измена во актот за основање на здружението на 
граѓани со име Сојуз на студенти при Економскиот 
факултет во Прилеп, регистрирани со решение Рег. 
згф.бр. 10/98 година од 30.11.1998 година на 
Основниот суд во Прилеп во однос на лицето 
овластено за застапување и престанување така што 
наместо досегашното овластено лице Димитриоски 
Трајче се запишува лицето Дарио Попоски -
претседател на СОЈУЗ на студенти при Економскиот 
факултет - Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (21978) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение СТ.бр. 424/97 од 17.02.2000 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тр-
говија на големо и мало "Фросина" увоз-извоз од 
Скопје, со седиште Градски трговски центар, секција 
2, локал 3 и жиро сметка 40100-601-218367. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21661) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I СТ.бр. 43/2000 од 5.06.2000 година е отворе-
на стечајна постапка над Претпријатието за производ-
ство, трговија на големо и мало "ПОЛИХЕМ" ЦО -
Скопје, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски Питу" 
бр. 17 и жиро сметка 40100-601-83279 и рег.влошка 1-
11870-0-0-0, и истата не се спроведува па се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21663) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
120/00 од 2.06.2000 година над УТП "Спосабела" од 
Битола, ул. "В.Каранѓелевски" бб, со дејност услужна, 
со жиро сметка 40300-601-57915 при ЗПП Битола, от-
вори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21673) 
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Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние СТ.бр. 223/96 од 6.04.2000 година заклучена е сте-
чајната постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство и промет на големо и мало ЦО увоз-извоз 
"САБО" од Тетово, ул. "107" бр. 35 и жиро сметка 
41500-601-20967 при ЗПП на РМ Филијала Тетово. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од Регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I. 

Против решението дозволена е жалба во рок од 15 
дена од објавувањето на истото во "Службен весник 
на Република Македонија", преку Основниот суд во 
Тетово до Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (21979) 

Основниот суд во Кичево, со решение СТ.бр. 
15/2000 од 14.04.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот ППГГУ Претпријатие за производство, 
промет и услуги "Ердосарај" увоз-извоз Ц.О. Кичево, 
ул. "Борис Дамјаноски" бр. 24 и истата не се спроведу-
ва поради немање на средства на стечајна маса и се за-
клучува стечајната постапка над должникот согласно 
член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (21980) 

Со решение на Основниот суд во Охрид Сг.бр. 
47/99 од 24.05.2000 година, отворена е стечајна постап-
ка над стечајниот должник ПП "Саба" од Охрид, ме-
ѓутоа поради немање на имот, истата не се спроведува 
и се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (21981) 

Со решение на Основниот суд во Охрид Ст.бр. 
8/2000 од 24.05.2000 година, отворена е стечајна по-
стапка над стечајниот должник СТД "Алмир" од Ох-
рид, меѓутоа поради немање на имот, истата не се 
спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (21982) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во стечај-
ната постапка над должникот ПОКТУ "АГРОКОО-
ПЕРАЦИЈА" Тетово, отворена со решение на пора-
нешниот О р у ж е н стопански суд Скопје, СТ.бр. 121/95 
од 23.05.1995 година, дел до доверителите чии побару-
вања изнесуваат повеќе од половина од вкупните по-
барувања на должникот поднесоа предлог до стечајни-
от совет за привремено запирање на стечајната по-
стапка согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Во врска со овој предлог стечајниот совет опреде-
ли рочиште за ден 22.06.2000 година во 11,30 часот, 
судница 1/1, во Основниот суд во Тетово, на кое ро-
чиште се повикуваат доверителите за расправа по 
предлогот. 

Од Основниот суд во Тетово. (21983) 

Основниот суд во Кочани, огласува дека со реше-
ние Сг.бр. 663/97 од 31.05.2000 година, констатира дека 
Програмата за сопственичка трансформација и фи-
нансиска консолидација на ПНПЗЗ "Агропроизвод-
Ј1ука" од е.Луковица - Македонска Каменица бр. 02-
22/1 донесена од Управниот одбор на ден 13.01.2000 го-
дина, е прифатена од доверителите. 

Должникот ПППЗЗ "Агропроизвод - Лука" од 
^Луковица - Македонска Каменица, се обврзува да ги 
исплати обврските спрема доверителите како следи: 

- обврските спрема Агенцијата на Република Ма-
кедонија за санација на банка Скопје, во износ од 
31.477.384,00 денари со камата, да се исплатат во рок 
од три години во кои е вклучена една година грејс пе-
риод; 

- обврските спрема Фондот за пензиско и инвалид- * 
еко осигурување на Македонија во износ од 
8.643.055,00 денари и Фондот за здравствено осигуру-

вање во износ од 2.841.792,00 денари, да се исплатат во 
номинален износ без камата во рок од пет години во 
кој е вклучена една година грејс период; 

- обврските спрема останатите доверители и тоа: 
ЈП "Електростопанство" - Делчево, во износ од 
85.802,00 денари, АД "Комуна" Скопје, во износ од 
7.996,00 денари, Штерио Наков од Скопје во износ од 
38.518,00 денари и А д за осигурување и реосигурува-
ње "Македонија" Скопје, во износ од 31.168,00 денари, 
како и побарувањата на доверителите што ќе бидат 
дополнително утврдени да се исплатат во номинален 
износ без камата во рок од три години во кои е вклу-
чена една година грејс период. 

Порамнувањето и другите мерки во Програмата 
имаат правно дејство спрема сите доверители. 

Стечајната постапка над ПППЗЗ "Агропроизвод-
Лука" од ^Луковица - Македонска Каменица, се запи-
ра. 

Од Основниот суд во Кочани. (21984) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 22/2000 од 22.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"КАЛЕЈ" п.о. експорт-импорт Радовиш, но е одлуче-
но истата да не се спроведува поради немање имот над 
должникот, 'заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија" 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Судскиот регистар на 
претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (21985) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Сг.бр. 23/2000 од 25.05.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник ПИТУ 
"Алтернатива Импекс" експорт-импорт ДОО Кава-
дарци, ул. "Ќиро Спанџов" бр. 55 и со решение Ст.бр. 
25/2000 од 25.05.2000 година, се отвора стечајна по-
стапка над должникот ППТУ "Европа-92" ДОО увоз-
извоз Кавадарци, ул. "Цано Поп Ристов" бр. 16, но ис-
тите не се спроведуваат поради немање на имот на 
должниците. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (21990) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 26/2000 од 25.05.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник ПТУП "Ро-
јал-95 МС" ДОО Кавадарци, ул. "Солунска глава" бр. 
17 и со решение Ст.бр. 22/2000 од 25.05.2000 годиш* се 
отвора стечајна постапка над должникот ТУП "Гон-
де" увоз-извоз ЦО Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 
47, но истите не се спроведуваат поради немање имот 
на должниците. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (21991) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 37/96 од 27.04.2000 година, се заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ДОО 
"Славија Импекс Експорт" ул. "Западен булевар" бб, 
Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (21992) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
29/2000 од 30.05.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Приватно претпријатие за произ-
водство и трговија на големо и мало и услуги "Долж 
промет" - Прилеп со ПО, со седиште на ул. "Блага Ру-
жето" 32, запишан во регистарска влошка 1-16881 на 
Окружен стопански суд во Битола, со жиро сметка 
41100-601-31268 во З П и - Прилеп, со дејност трговија 
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на мало со разни животни продукти, алкохолни пија-
лаци и производи за домашни потреби. 

Стечајната постапка не се спроведува и се заклучу-
ва. 

Од Основниот суд во Прилеп. (21993) 

Со решение Сг.бр. 59/99 од 24.04.2000 година се 
отвора стечајна постапка над должникот ПТП "Лиле-
та" увоз-извоз Охрид, со седиште на ул. "Цар Самоил" 
бр. 26, Охрид, истата не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (21994) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 90/2000 од 23.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ПТП 
"Даниела" увоз-извоз од Струмица, но е одлучено ис-
тата да не се спроведува поради немање имот над 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија" 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Судскиот регистар на 
претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (21995) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 68/2000 од 29.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ППУТ "Електро метал" од е.Добрејци, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот над 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија" 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Судскиот регистар на 
претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (21996) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 66/2000 од 30.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
Виолета Горѓи Донева ТП од Струмица, но е одлуче-
но истата да не се спроведува поради немање имот над 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија" 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Судскиот регистар на 
претприЈ атиј ата. 

Од Основниот суд во Струмица. (21997) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 83/2000 е отворена стечај-
на постапка над должникот Јавно трговско друштво 
за превоз и услуги и трговија на големо и мало, увоз-
извоз "Струја" Даскалов Аце и др. ЈТД од с.Вељуса, 
општина Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот над должникот, зара-
ди што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот*^ во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Судскиот регистар на 
претприј атиј ата. 

Од Основниот суд во Струмица. (21998) 

ЛИКВИДАЦИИ 

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

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21395) 

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

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21396) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 703/99 од 29.03.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство, услуги и инже-
неринг "ЛЕУНОВО КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз од Го-
стивар, ул. "Панче Поповски" бр. 23 од Гостивар, со 
жиро сметка 415100-601-2840. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21397) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 16/96 од 25.05.2000 година 
над "Мак банка" АД - Скопје, со седиште на ул. "Мар-
шал Тито" бр. 6 и жиро сметка 40100-620-196, се за-
клучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 
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По правосилноста на решението правното лице 
"Мак банка" АД - Скопје, да се брише од судскиот ре-
гистар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21662) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 792/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги " АТ-
ЛАС-МТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Сава 
Ковачевиќ" бр. 15/32 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-363680. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче, ул. "Лисец" бр. 23. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21699) 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21702) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд од 5.06.2000 година е завршена 
ликвидација на Трговското друштво за трговија и ус-
луги "ФАЈ1КОН СРС" ДОО Скопје, Розета и Саша 
Скопје, со седиште во ДТЦ Мавровка, ламела Цб, 1-
ви кат, локал бр. 7, со жиро сметка број 40100-601-
396799, отворена со решение на овој суд од 28.07.1999 
година и трговското друштво се брише од трговскиот 
регистар КОЈ ГО води ОВОЈ регистар. 

Од Основ ловниот суд Скопје I - Скопје. (21707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 631/99 од 19.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Агенција за маркетинг, сценско музички дејности, тр-
говија, услуги и производство ТАЈДА-МН" д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 33-
1/8 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-16775. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче, ул. "Лисец" бр. 23. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21700) 

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 ДООЕЈ1 увоз-извоз од Скопје, ул. "Кеј Дими-
тар Влахов" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
370325. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Ве-
личковски од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 72/2а. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21889) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 219/98 од 14.02.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и производство "ШЕЛ ПРО-
МЕТ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Челопек" бр. 78 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-145488. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче, ул. "Лисец" бр. 23. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21701) 

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

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22006) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1397/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и промет "ТИМ-СИЈ ИНЖЕ-
НЕРИНГ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "АВ-
НОЈ" бр. 104/1-12 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-181546. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче, ул. "Лисец" бр. 23. 

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

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ",со 
пријава во два примерока со докази,* дајдодаа во рока 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22007) 

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 ДИГАЛ 
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 Скоше, ул. "Борка Талевски" 
бр. 60/242. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22014) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Сопственикот Незири Усејин продава нива 3 класа 
во површина од 2240 м2, во мв "Долна Ограда" кој 
лежи на КП 177/2 КО Идризово според поседовен 
лист бр. 25 по цена од 40 денари од 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици сопстве-
ниците на граничните парцели чие земјиште граничи 
со земјиштето^ што се продава во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат на понудата во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир ул." Ма-
кедонски Бригади" бр. 54, Скопје. (20538) 

Се продава земјоделско земјиште: 63/73 идеални 
дела од нива со КП бр. 3190, во мв "Дрезга", класа 4, 
во површина од 1615 м2, заведена во ПЛ 721 за КО Та-
бановце, сопственост на Јовановиќ Стеван, од е. 
Табановце, Куманово, за цена од 80 денари по м2. 

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Р М \ писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илијевски, ул. "Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. (21056) 

Се продава земјоделско земјиште: 1/55 идеални 
дела од нива со КП бр. 1719. во мв "Црно поле", класа 
3, во површина од 16134м, и 1/13 идеални дела од 
шума со КП бр. 1720, во мв "Црно поле", класаЗ, во 
површина од 900м2, заведени во ПЛ 2520 за КО Д. 
Коњаре, сопственост на Пешевска Тодорка, од 
Скопје, ул. "Коце Металец"бр. 2/1-35, за цена од 260 
денари по м2. 

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски, ул. "Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. (21057) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 67/6, 
план 1, скица 2, на место викано "Цуцулест Камен", 
нива 6 класа, со вкупна површина од 450 м2, 
сопственост на Даница Ѓорѓиевска од Скопје, според 
Поседовен лист бр. 1335 на КО Волково за цена од 
260,00 денари за м . 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, на ул."Ѓорче Петров" бр. 10 
а, локал 2, Скопје. (20567) 

Се продава земјоделско земјиште: нива со КП бр. 
243/3. во мв "Пуковско", класа 3, во површина од 
572м, заведена во ПЈ1 353 за КО Проевце, 
сопственост на Додевски Дане, од е. Проевце, к. бр. 35, 
Куманово, за цена од 260 денари по м2. 

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски, ул. "Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. (21058) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сопствениците, заедни-
чките сопственици и сосопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП бр. 5681 и 5682 со вкупна по-
вршина од 639 м2, КО Кучевиште дека 
сосопствениците на наведените парцели Дурански 
Стојан и Дурански Војислав ги продаваат наведените 
парцели по цена од 160. денари за вкупна сума од 
57.510,00 денари. Доколку наведените лица сакаат да 
го користат правото на првенство за купување 
предвидено во Законот за земјоделско земјиште, 
потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас, да ја депонираат купопродажната цена во но-
тарски депозит. Во спротивно, продавачите ќе ја про-
дадат на друг купувач. (20892) 

Се продава земјоделско земјиште една идеална по-
ловина од КП бр. 181/1 на мв "Ограде", пасиште класа 
6, опишано по ПЛ бр. 1014 на КО Џепчиште, сопстве-
ност на Крстевски Трпков Никола од е. Џепчиште, за-
ведено во ПЛ бр. 208, за цена од 85.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Алексадар Захариески, ул. "ЈНА" бр. 
4, Тетово. (21059) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 5162/1 
на мв "Дреновец", пасиште класа 5, опишано по ПЛ 
бр. 4933 на КО Тетово, сопственост на Котев Н. Тодор 
и Котев Н. Костадин двајцата од Велес, Божиновска 
Б. Бранислава од Белград, Васовска С. Мира, 
Васовски Д. Љубомир, Васовски С. Антон, Васовски 
С. Никола и Васовски С. Васо сите од Тетово, за цена 
од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи ср 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен, весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
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понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Александар Захариески, ул. "ЈНА" бр. 
4, Тетово. (21060) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Крнево, 
Кавадарци, КП 19, план 3, место викано 
Трозданица", култура нива, класа 6 и тоа 9/30 
идеален дел. од 19/30 во сопственост на Лазар 
Атанасов од Кавадарци, за цена од 15.000,00 денари, со 
вкупна површина од 5000 м2. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, 
сосопственици , заеднички сопственици и соседи (чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава) во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас 
во "Слрсбен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарциев ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (21061) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште 
на КП 1500 дел 16 на место викано "Алчешки 
кошари" класа 6 во површина од 2620 м2, пасиште на 
КП 1515 дел 1 на место викано"Алчешки кошари" 
класа 6 во површина од 2502 м2, и двете заведени во 
поседовен - имотен лист бр. 279 за КО Златари, 
сосопственост на продавачите: Проевска Цара, 
Проевски Мише и Проевски Горче сите од Ресен, на 
по 1/3(една идеална третина) за цена од 192.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул." Ленинова "бр. 67, 
Ресен. (21067) 

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотар-
от Афрдита Билали ул. "Струшки Кепенци" бр. 1, 
Струга. (21064) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чичево, 
сопственост на Ефтов Анѓел од Велес, ул." Благој 
Ѓорев "бр. 97-2/2 и тоа култура лозје, 4 бонитетна 
класа, површина 2160 м2, КП 372, план 24, скица 3, 
место викано "Карка", заведено во ПЛ бр. 167 за КО 
Чичево. 

Наведениот имот се продава за цена од 500 Г.М. во 
денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат 
заедничките сопственици, сосопствениците и соседите 
кои граничат со земјиштето што се продава, па се 
повикуваат истите докулку се заинтересирани да 
достават писмени понуди во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова 
од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито "бр. 44. Во 
спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување. ; (21063) 

Се продава недвижност земјиште означено како 
една идеална половина одЈКП бр. 237/2 катастарска 
култура нива, класа 3, во површина од 4959 м2, на мв 
"Под пиле" КО Д. Белица, опишан во нов поседовен 
лист бр. 246, сопственост на Хани Нијаз Мани со 
живеалиште во е. Велешта, за цена од 937.251,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на приемот на оваа понуда, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотар-
от Афрдита Билали ул. "Струшки Кепенци" бр. 1, 
Струга. (21065) 

Се продава недвижност земјиште означено како 
КП бр. 1456 катастарска култура ливада, класа 3, во 
површина од 4733 м2, на мв "Белички аранќел" КО Д. 
Белица, опишан во поседовен лист бр. 616, 
сопственост на Топалоски Виктор со живеалиште во 
Охрид, за цена од 596.358,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на приемот на оваа понуда, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудат^, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотар-
от Афрдита Билали ул. "Струшки Кепенци" бр. 
1,Струга. (21066) 

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 
Кнежевиќ Драгољуб, Кнежевиќ Милан и Кнежевиќ 
Радован сите од е. Јосифово, општина Валандово и 
тоа: 1. нива на КП бр. 2144 во мв "Над насип" класа 1, 
со површина од 12311 м2, во Ко Градец. 2. нива на КП 
бр. 2166/1 во мв "Над насип1' класа 3, со површина од 
728 м2, во КО Градец. Цената на горе наведениот имот 
изнесува 80.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. Изјавите за прифаќање на 
понудата да се достават до нотарот Рада Прочкова, 
ул." Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (21067) 

Се продава недвижност земјиште означено како 
една идеална половина од КП бр. 1995 катастарска 
култура нива, класа 5, во површина од 2365.5 м2, на мв 
"Фиришта" КО Радолишта, опишан во поседовен лист 
бр. 746, сопственост на Асани Асан со живеалиште во 
е. Шум за цена од 372.566,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосо-
пствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на приемот на оваа понуда, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правотб на првенство. 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 412 
на мв "Калник" пасиште класа 5, во површина од 282 
м2, и КП бр. 413 на мв "Калник" неплодно во 
површина од 571 м2, опишани по ПЛ бр. 747 на КО Д. 
Палчипгге, за цена од 160.000,00 денари сопственост 
на Медиу Идриз од е. Д.Палчиште. 

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

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

(21068) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 413 
на мв "Калник" неплодно во површина од 572 м2, опи-
шани по ПЛ бр. 521 на КО Д. Палчиште, за цена од 
120. 000,00 денари сопственост На Медии Зулќуфли од 
е. Д. Палчиште - Тетово. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

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

(21069) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1170 на мв "Судерек" нива класа 2, во површина од 
1854 м2, опишано по ПЛ бр. 812 на КО Желино, за 
цена од 70.000,00 денари сопственост на Лимани Раиф 
Бахтијар од е. Желино - Тетово. 

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

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

(21070) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1427 на мв "Крушевица" нива класа 5, во површина од 
1042 м2, и КП бр. 1437 на мв "Крушевица" нива класа 
5, во површина од 2032 м2, опишани по ПЛ бр. 1984 на 
КО Челопек, за цена од 125.000,00 денари сопственост 
на Јахиш Исмет Абдиселам, Асани Исмет Јасин и 
Асани Исмет Гајур, сите од е. Челопек - Тетово. 

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

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

(21071) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Чук (чеканче) за жигосување на дрва во форма на 
триаголник, со број 35 на "ЈП" Македонски шуми -
Скопје, Подружница Шумско стопанство " Кожув"-
Гевгелија". (22107) 

Се огласуваат за невзажни следните документи: 
Пасош бр.254838,издаден од УВР - Велес на име 

Костадин Кимов,ул."Ленинова" бр.19/9,Велес. (21685) 
Пасош бр.0624331/95,издаден од УВР-Скопје на 

имеТрпевска Марија, ул."М.Михајловски" бр.17, 
Скопје. (21787) 

Пасош бр.1182933,издаден одУВР-Струмица на 
име Дамјановски Звонко,ул."К.Мисирков"бр.ЗО,Стру-
мица. (21863) 

Пасош бр.888199, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Бектеши Мирадија, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 10, 
Скопје. (21865) 

Пасош бр.1042746,издаден од ГУВР - Велес на име 
Тутиќ Илјаз, е. Водоврати,Велес. (21870) 

Пасош бр.965615,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Петровска Ирена,ул." Франце Прешерн"бр.99,Скопје. 

Пасош бр.0656854,издаден од ОВР - Делчево на 
име Ивановски Светлан, е. Саса,Делчево. (21873) 

Пасош бр.1124754/98до даден од ОВР-Струга на 
име Латифи Зини,е. Радолишта,Струга. (21874) 

Пасош бр.808566/96 на име Пластиновски Христо, 
ул. "Иво Лола Рибар"бр.6, Ресен. (21875) 

ово на 
дан-

дово. 

ул. ЈОВО лола гиоар ор.о,гесен. ^ 
^ ч Цтт ш&Шг.Змш 

Андонов Т. Славко, ул."Кру][р§д|:к^"|јЈ2.^Ј (Г, пје I ѓ̂/Ј-1 вм да 
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Чекови од бр. 4204140 до 4204144, од тековна смет-
ка бр. 12701195д»дадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Зоран Дамјанов,Скопје. (22028) 

Чекови од бр. 5161596 до 5161605, од тековна смет-
ка бр. 1176282,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Рашован Марјан,Скопје. (22045) 

Чекови од бр.0050005158578 до 0050005158588,од 
тековна сметка бр.09828579,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Стојческа Аница,Скопје. 

Работна книшка на име Виолета Спахиу .Скопје. 
Работна книшка на име Атанасовски Ило, с.Јаки-

мово,Виница. (22040) 
Работна книшка на име Асан Демиров,Виница. 
Работна книшка на име Николовски^Борис,Скопје. 
Работна книшка на име Митев Даниел,Штип.22051 
Работна книшка на име Јоциќ Валентина, нас.Кар-

пош 6-4/11П,Битола. (22057) 
Работна книшка на име Муше Неваип,Скопје.22073 
Работна книшка на име Чутровски Бранко,Скопје. 
Работна книшка на име Ивановски Влатко,Скопје. 
Свидетелство на име Елена Тимова, ул." Сутевска" 

бр.10,Свети Николе. (22033) 
Свидетелство на име Оливера Андова, ул.Тоце 

Делчев" бр.72,Кочани. (22034) 
Свидетелство за 3 година на име Јорданова Крис-

тина, е. Грдовци,Кочани. (22036) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 година и диплома,издаде-

ни од Екон. учил. "Моша Пијаде", Скопје на име 
Андреј Димов,Скопје. (22038) 

Свидетелство за 6 одделение на име Минов В. 
Марјан, е. Апанчево,Кочани. (22039) 

Свидетелство на име Гамеба Хиседини, Х.Карпош, 
Куманово. (22043) 

Свидетелство за 4 година на име Јулијана Спасоска 
ул."Б.И.Гунер" бр.17,Куманово. (22048) 

Свидетелство на име Тасев Мите, е. Подареш, Ра-
довуш. Ѓ22049) 

Свидетелство на име Гошева Сања,Штип. (22050) 
Свидетелство на име Лазов Влатко, ул."ЈНА" 

бр.102,Кавадарци. (22053) 
Свидетелство за 2 година на име Андреевска (бла-

гана,ул."Б.Горев"бр.104-6/53,Велес. (22054) 
Свидетелство за 2 година на име Крстова Билјана, 

ул."В.Назор"бр.34, Велес. (22055) 
Свидетелство на име Најдоска Виолета,ул."Ладо 

Лапецот"бр.226Д1рилеп. (22058) 
Свидетелства за 1 и 2 година општа гимназија на 

име Моника Здравевска, ул."А.Македонски"бр.1/2, 
рилеп. (22060) 

Свидетелство за 6 одделение на име Киро Филп-
поски,ул." Беровска" бр.41 .Прилеп. (22061) 

Свидетелство на име ЈЃатифоски Рејхан, е. Дворци, 
Македонски Брод. (22062) 

Свидетелство на име Костов Сашко, ул.11 Благој 
Леов" бр.З,Велес. (22065) 

Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Ј. X. 
Песталоци"-Скопје на име Михаилов Мирче,Скопје. 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Ли-
рија-Макаренко"-Скопје на име Мемиши Мевљуде, 
Скопје. (22088) 

Ученичка книшка за 3 година,издадена од ЕМУЦ 
"Никола Тесла "-Скопје на име Ѓорѓиевска Елена, 
Скопје. (22089) 

Индекс бр. 9882додаден од Земјоделски Факултет 
-Скопје на име Андреевски Благоја,Скопје. (22041) 

Индекс,издаден од Архитектонски факултет -
Скопје на име Зукарлиќ Мевјета,Скопје. (22096) 

Диплома,издадена од МБУЦ "Илија Николовски 
Луј" Скопје на име Климан Ана,Скопје. (22011) 

Диплома на име Сашо Мијалков,ул. "Денко Драга-
н о в а ^ , К у м а н о в о . (22032) 

Диплома на име Кирова Јордан Слагана,е.Грдовци, 
Кочани. (22037) 

Диплома на име Огнанчо Лазаровски,Свети Ни-
коле. (22052) 

ДипломадЈздадена од Тим. "Здравко Цветковски"-
Дебар на име Дцмитриевска Тодорка,Скопје. (22071) 

Потврда за престанување на вршење на дејност, 
издадена од на име Бурегџилница "Весна" - Зоран Ни-
коловски,Скопје. (22046) 

Партиципација на име Илиоски Вален, е. Алинци, 
Прилеп. (22059) 

Даночна картичка бр. 4030993194183,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име МГ - Траде,Скопје. 

Даночна картичка бр. 4030996108334,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име АД "Тргојуг", 
Скопје. (22070) 

Избирачка легитимација на име Виолета Настоска 
ул." ЈНА бр.71,Тетово. (22064) 

Решение бр.0821-1457/2 за компензационо работи 
со странство,издадено од Министерство за трговија -
Скопје на име "Сервис импорт - Н",Скопје. (22067) 

Чекови бр. 0020004295725 0020004295727, од теков-
на сметка бр.9432680,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Стојова Розалинда,Скопје. (22018) 

Работна книшка на име Добривоје Радуловиќ, е. 
Велушина,Битола. (21899) 

Работна книшка на име Касами Аљил ,с.Теарце,Те-
тово. (21921) 

Работна книшка на име Беќири Исман Рашит, е. 
Чегране,Гостивар. (21924) 

Работна книшка на име Иванов Панче ул."С. 
Петров"бр.96,Велес. (21937) 

Работна книшка на име ОсманАрслановски,с.Па-
гаруша, Скопје (21986) 

Работна книшка на име Алија Аљуш,Скопје. 22003 
Работна книшка на име Арсов Алексадар,Скопје. 
Воена книшка бр.57988 на име Дојќинов Митко, 

ул."Јане Сандански"бр.26,Кочани. (21879) 
Воена книшка,издадена во Скопје на име Тодо-

ровски Роси,Скопје. (22013) 
Свидетелство за 4 одделение на име Диванисов Т. 

Александар, с.Чешиново, Кочани. (21881) 
Свидетелство на име Слагана Петрова,Виница. 
Свидетелство на име Ванчо Алексов, е. Градец,Ви-

ница. (21883) 
Свидетелство за 8 одделение на име Шоповски 

Кирил, е. Русиново,Берово. (21884) 
Свидетелство за 7 одделение на име Миленковски 

Далибор, Делчево. (21885) 
Свидетелство за 3 година,издадено од Гимназија 

"Гоце Делчев "Куманово на име Арсовски Ивица, 
"П. Лумумба"бр.6,Куманово. 

Свидетелство за 2-Б,издадено од ЦСНО 
дански "-Струмица на име Тушева Александра, ул. 
"Г.Петров"бр.19,Радовиш. (21897) 

Свидетелство на име Садимоски Незмије, с.Црни-
лиште,Прилеп. (21904) 

Свидетелство на име Садикоска Надире, с.Црни-
лиште,Прилеп. (21905) 

Свидетелство на име Ѓорѓиоски Марјана. Алинци, 
Прилеп. (21906) 

Свидетелство на име Ганији Самир,с.Челопек,Те-
тово. (21919) 

Свидетелство на име Хазири Нешат Хајрије,Гос-
тивар. (21922) 

Свидетелство на име Словенка Милевска, е. Ма-
рино,Скопје. {21932) 

Свидетелство за 1 година на име Јованова Татјана, 
е. Тркање, Кочани. (21933) 

Свидетелство на име Смилков Драганчо, е. Пуз-
дерци,Пробиштип. (21935) 

Свидетелство а 8 одделение на име Димов Павле 
ул." Н.Михај лова" Дробипггип. (21936) 

Свидетелство за 4 одделение на име Еминоска 
Рукија, е. Житоше,Прилеп. (21940) 

Свидетелство за 8 одделение на име Адем Муста-
фоски, е. Борино прилеп. (21941) 

Свидетелство за 4 одделемние на име Северѓан 
Еминосав, е. Житоше,Прилеп. (21942) 

Свидетелство на име Зекири Тефик,с. Гургурница, 
Тетово. (21943) 

Свидетелство на име Рендаков Игор,Тетово.21944 
Свидетелство за 5 одделение на име Фејзули Аф-

родита,Ѓостивар. ' (21945) 
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Свидетелство од 1 година, издадено од ДЕТУЦ 
"Михајле Пупун"-Скопјена име Топаловски Бојан, 
Скопје. (22017) 

Диплома,издадена од ФУ"Наце Буѓони"-Куманово 
на име Бафти Садедин, е. Черкези,Куманово. (21887) 

Потврда за обични акции со номинална вредност 
од 109 ДМ,издадена од "Комуна" АД - Скопје на име 
Митревска Ружица,Скопје. (21888) 

Картичка бр.8947/60 на име Миле Димитровски, 
Штип. (21925) 

Легитимација на име Петровски Зоран, ул. 
"Марко Крале"бр.80,Скопје. (21930) 

Книшка на име Ненад Мацкоски,Гостивар. (21947) 
Девизна штедна книшка бр. 4183/82,издадена од 

Македонска банка АД Скопје на име Трпко Цвет-
ковски,Скопје. (21988) 

Даночна картичка на име ДОЕЛ "Меркатор" 
ТОП, Кочани. (21880) 

Даночна картичка бр.4030991111302,издаден од 
Управа за приходи - Скопје на име "Бачкатранс", 
Скопје. (21894) 

Даночна картичка бр. 5030993116801,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Фризерски салон 
"Даниела" .Скопје. (21902) 

Даночна картичка бр.4030997257058,издадена од 
УЈП- Скопје на име "НОРИНГ-МК",с.Пирок .Тетово. 

Даночна картичка бр. 5030986119927,издадена од 
Управа за приходи СкопЈе на име Угостителски дуќан 
"Старо Скопје",Скопје. (21987) 

Даночна картичка бр. 5030968140773,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име "Магистрала" 
Гостилница,Скопје. (21989) 

Даночна картичка бр.4030993237516,издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име ТТУ - НАТО - АС, 
Скопје. (22005) 

Даночна картичка бр.4030996345280,издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име ДПТ " Датекс Зоран 
и Дајана"ДОО,Скопје. (22012) 

Чек бр. 0120000865158, од тековна сметка бр. 
13672306д1здаден од Комерцијална банка АД Скоше 
на име Маријан Илиевски,Скопје. (21708) 

Работна книшка на име Цариќ Тодорче,Скопје. 
Работна книшка на име Куртали Мемети,Скопје. 
Работна книшка на име Спасоска Валентина, 

Скопје. (21869) 
Воена книшка на име Дехран Хисени,Скопје.21773 
Воена книшка на име Себастијан Абаз,Скопје. 
Свидетелство за 1 година, издадено од ДСУПУ 

"Лазар Ј1иченоски"-Скопје на име Трампевска Мони-
ка, Скопје. (21709) 

Свидетелство на име Неџмије Исмаили, е. Радуша, 
Скопје. (21715) 

Свидетелство за 8 одделение на име Анѓелков 
Игорче, е. Мартолци, Велес. (21716) 

Свидетелства за 1,2,3 и 4 год и диплома,издадени 
од Гимназија "Никола Карев" Скопје на име Никола 
Попевски,Скопје. (21860) 

Свидетелства за 1 и 2 година,издадени од Гимна-
зија "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Јусуфи Ревает, 
Скопје. (21868) 

ОГЛАС ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 
ГЛАВНИНА 

Друштвото за производство и трговија "Метало-
промет" дооел увоз-извоз од Струмица ја зголемува 
основната главнина на друштвото за износот од 
8.091.324,00 ден. или во противвредност од 254.140,00 
ДЕМ. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од За-
конот зЅГ јавните набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 
26/98) Комисијата за јавни набавки н^ Н ^ р с ^ а башс^4 

— *"јјОНЖЕ8 БИ Ж)Н .ТЛ 
-Ч пл* ' 'УТ Ч̂АМЃЧ** ЈЈЅЈ 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/06-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ДРЕНАЖЕН СИСТЕМ ЗА ЗАФАЌАЊЕ НА 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ ОКОЛУ ОБЈЕКТ - ОДМОРА-
ЛИШТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО МАВРОВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Народна бан-

ка на Република Македонија, со седиште во Скопје, на 
ул. "Комплекс банки" б.б. 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
изведување на дренажен систем за зафаќање на под-
земни води околу објект - одморалиште на Народна 
банка на Република Македонија во Маврово. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни, странски правни и физички 
лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е прибирање по-

нуди за изведување на дренажен систем за зафаќање 
на подземни води околу објект - одморалиште на На-
родна банка на Република македонија во Маврово. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот; 
2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во дена-

ри; 
3. Опис на квалитетот за извршување на работите; 
4. Рок на извршување на работите; 
5. Роки начин на плаќање; 
6. Гаранција; 
7. Сервис; 

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1.Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: 
- висина на цената 500 бода 
- квалитет 200 бода 
- рок на извршување на работите 200 бода 
- рок и начин на плаќање 100 бода 

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки" б.б, Скопје, секој работен дена од 8 до 
14,00 часот во соба бр. 1 на VI кат со претходна уплата 
од 1.500 денари на жиро сметка 40100-727-013-16 пов. 
број 108019. 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот должен е задолжително 

да ја достави следнава придружна документација. 
1.Извод од судска регистрација: 
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во соглас-

ност со Правилникот за содржина на документот за 
бонитет ("Сл.весник на РМ" бр. 32/98), и 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

4. Доказ за техничка способност на понудувачот, 
опис на технички средства. 

VII. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 

дена од денот на објавувањето во весникот "Дневник" 
и "Службен весник на Република Македонија"; 

2. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот; 

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување, и 

^Понудата и придружената документација се до-
^т во затворен плик на кој во горниот дејв едгдц „ 
аќа11 не отворај11 и број на овсу о ^ ^ р е н одвеле*„ 
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Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можело да се идентификува понудувачот. Во зат-
ворениот плик треба да има уште два затворени запе-
чатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи 
понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака" документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
06.07.2000 година во 9,00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки" б.б. Скопје, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

7. Понудата со придружната документација да се 
достави на адреса: 

Народна банка на Република Македонија, ул. 
"Комплекс банки" б.б. Скопје, по пошта или преку ар-
хивата на Банката. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Репу-
блика Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-181/71 

I. Поправка, санација и реконструкција на телефо-
нски кабловски мрежи и правци, по вид на услуги 
наведени во Прилог бр. 1. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица, а ќе се спро-
ведува по наведената постапка во член 31 од Законот 
за јавните набавки. 

Отворањето на понудите ќе се изврши во присус-
тво на понудувачите. 

II. Тендерската документација за наведените услу-
ги е дадена во Прилог бр. 1, кој може да се подигне во 
Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Нико-
лов" бб, соба 711, во работен ден од 10,00 до 12,00 ча-
сот. 

III. Понудата треба да содржи 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2; Цена за 1 (еден) норма час (ИЧ) и време на 

извршување на услуги (норматив)^ специфицирани во 
Прилог бр. 1 со посебно искажан Д ДВ на услуги. 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Квалитет на услугите и стручна и техничка оспо-

собеност на понудувачот согласно член 23 од Законот 
за јавните набавки. 

5. Рок на извршување на услугите и гаранција. 
6. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата потребно е да се достави придруж-

на документација (оригинал или заверена копиЈа од 
нотар) согласно член 22 и 24 од Законот за јавните на-
бавки и тоа 

- за финансиска и економска оспособеност (доку-
мент за бонитет издаден од носителот на платниот 
промет согласно Правилникот за содржина на докуме-
нтот за бонитет ("Службен весник на РМ", бр. 32/98): 

- доказ дека понудувачот не е во стечај, издаден од 
надлежен орган, 

- доказ дека на понудувачот не му е изречена мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејност, изда-
ден од надлежен орган, и 

- извод од регистрација на дејноста. 
V. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се утврдени согласно член 25, став 1, алинеја втора 
од Законот за јавните набавки и тоа: 
- Квалитет на услугата и техничка оспособеност 

на понудувачот 40 бода 
- Цена за норма час за бараните услуги 40 бод 
- Рак на 
- ШФн* наила] 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен јавен повик бр. 

16-181/71 во оригинален примерок и потпишана од 
овластено лице на понудувачот и придружната доку-
ментација треба да бидат уредно доставени согласно 
член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки, на 
адреса Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце 
Николов" бб, преку пошта, во архива на Министерс-
твото за одбрана или со предавање на Комисијата на 
самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

1 Претставниците на понудувачите потребно е на 
денот на јавното отворање на понудите на Комисијата 
да и предадат писмено овластување од понудувачот за 
учество на јавното отворање. 

VII. Рок на доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 (петнаесет) дена од 

денот на објавување во весникот "Дневник" и "Служ-
бен весник на РМ", а денот, времето и местото на Јав-
ното отворање на понудите во присуство на понудува-
чите ќе биде наведено во Прилог бр. 1. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци и кои ја не-
маат бараната документација се сметаат за нецелосни 
и нема да се земаат за разгледување. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 28 28 94 и 28 23 35. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за 
јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Теле-
комуникации објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 86/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

АДАПТАЦИЈА И ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ И 
ОПРЕМУВАЊЕ НА ТТ САЛА И ДЕМО ЦЕНТАР 

СО МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА И ОДНОСИ СО 
КОРИСНИЦИТЕ ВО ПРТЦ СТРУМИЦА 

општа УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македон-

ски Телекомуникации Скопје, ул. "Орце Николов" бб 
Скопје; 

Предмет на набавката: Адаптација, ентериерно 
уредување и опремување на ТТ сала и демо центарсо 
мобилна телефонија и односи со корисници во ПРТЦ 
Струмица. 

1.3. Вид и количина: Градежно занатски работи, 
електрика, машинство и опрема по предмер кој може 
да се подигне во к а н ц е л а р и ј а бр. 32, на Самостојна-
та градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и 
Енѓел е" бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој ра-
ботен дена за времетраењето на повикот од 10 до 13 
часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1 ООО денари, на жиро сметка 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за 

сите позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-

но на објект, со вкалкулирани сите даночни и царин-
ски обврски. 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставените ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување да се назначи во понудата. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за 

сите позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-

но на објект, со вкалкулирани сите даночни и царин-
ски обврски. 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување да се назначи во понудата. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
Понудата треба да биде изработена и доставена на по-
дигната тендерска документација. 
Понудите треба да се достават во архивата на дирек-
цијата на АД "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да ја достават и следната придружна документа-
ција: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува 
министерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-
вач треба да достави сертификат - извештај за бони-
тет издаден од професионално репрезентативо тело 
на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјодел-
ството или на професионално здружение, односно ре-
визорски извештај од странска ревизорска 
институција, согласно член 22 од Законот за јавни на-
бавки; 

-доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или 
е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; 

Напомена: Сите документи треба да бидат ориги-
нални или копии заверени од нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја со-
држи документацијата и ја носи ознаката "документа-
ција". 

3.4. На предната страна на ковертот на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 29.06.2000 год. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

29.06.2000 г. во 12.00 часот во дирекцијата на АД за 
телекомуникации "Македонски Телекомуникации" во 
салата на 4-ти кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 

За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат ^Самостојна градежна служба 
на тел. 141 415; 141177 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации "Македонски Телекомуникации" -
Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 87/00 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

ЗА НАБАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊА 
НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ БАКАРНИ КАБЛИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: инструменти за мерења 
на телекомуникациони бакарни кабли. 

1.3. Вид и количина: Дадени во тендерска докумен-
тација. Тендерската документација може да се подиг-
не во дирекцијата на А д "Македонски Телекомуника-
ции" во канцеларијата број 8 секој работен ден од 10-
12 часот. 

Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигнување на тендерската документација е 
неповратен и изнесува: 

- за домашни понудувачи 100 ДЕМ во денарска 
противвредност според средниот курс на НБМ на 
денот на плаќањето на жиро сметка бр. 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на 
Стопанска Банка - Скопје; 

- за странски понудувачи 100 ДЕМ, на жиро сметка 
бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски 
Телекомуникации" во "Комерцијална Банка" АД -
Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4,91000, Скопје. 

1.4. Само понудувачите кои ќе ја откупат технич-
ката документација ќе имаат право да поднесат пону-
ди. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет и технички 

карактеристики 50 бода, 
- референца листа 10 бода, 
- рок на испорака 10 бода, 
- цена 50 бода, 
- одржување на поддршка, 
вклучувајќи го и гарантниот 
период 20 бода, 

- бонитет 20 бода, 
- услови на плаќање 10 бода, 
- кадровска и техничка 

опременост 20 бода, 
- Сертификати од меѓуна-
родно признати институции 
за утврдување на квалитетот 
на производите и организаци-
ја на производството 
(1Ѕ0 9(500идр.) 10 бода. _ _ 

1.6. Рок на поднесување на понудите 29.06.2000 
година до 10,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отво-
рање на понудите. 

1.7.Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/98). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.5. доколку истите 
не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна. 

2.3. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки). 

- Техничка опременост: Опис на технички построј-
ки со кои располага понудувачот односно производи-
телот и мерки што ги презел или континуирано ги 
применува заради обезбедување на висок квалитет 
(контрола, истражувачки оддел ита.); 

- Референци - список на главни испораки во по-
следните три години со количини, датуми и примачи; 
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- Кадровска екипираност - профил и квалификаци-
ја на техничките лица вработени кај понудувачот од-
носно производителот; 

- Потврда за усогласеност со 1ЅО 9000; 
- Сертификат од надлежна институција за контро-

ла на квалитет; 
- Проспектен Материјал со опис на производот. 
2.4. Понудата треба да содржи податоци за гарант-

ниот рок, начинот на сервисирање и одржување во га-
рантен рок и надвор од гарантниот рок. 

2.4» Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет за домашни понудувачи чија 

содржина е пропишана од министерот за финансии со 
Правилник. Странско правно или физичко лице кое се 
јавува како понудувач треба да достави сертификат за 
бонитет издаден од професионално репрезентативно 
тело односно ревизорски извештај од странска реви-
зорска институција согласно член 22 од Законот за 
јавните набавки (Сл. весник 32/98); 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација, издаден од страна на судот 
(согласно член 24 од Законот за јавните набавки); 

- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, (согласно член 24 од Законот за јавните набав-
ки); 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

2.7. Понудите треба да бидат придружени со бан-
кова гаранција на понудите во износ од 2% од вред-
носта на понудата, коЈа треба да биде доставена со 
придружната документација. 

2.8. Цените во понудата треба да бидат дадени во 
денари или во ДЕМ со вкалкулиран данок и царина, 
односно со БОР паритет. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

3.2. Понудите се доставуваат во дирекцијата во АД 
за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" 
- Скопје, ул. "Орце Николов" бб и тоа се до 29.06.2000 
година до 10,00 часот, кога и ќе се изврши јавно 
отворање на понудите. Понудувачите имаат задача да 
обезбедат докази за датумот на предавањето на пону-
дата (потврда од архивата на Друштвото или потврда 
за предадена пратка). 

3.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и,бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да овде назначена 
точната адреса на АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации" - Скопје. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака - документација - и 
точната адреса на понудувачот. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на 
отворениот повик и Законот за Јавните набавки, нема 
да бидат разгледувани. 

4.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачот ќе се изврши 
на ден 29.06.2000 година, во 10,00 часот, во простории-
те на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 

4.3. На отворањето на понудите може да присуст-
вуваат претставници ца понудувачот кои на Комисија-
та на набавувачот ќе и предадат писмено овластување 
за застапување на понудувачот. 

4.5. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

Дополнителни информации м о ^ ^ д а р А добидагнад) 
т е л ; | Ц 2 т 2 3 5 Д 2 2 , з а к д а т д а т 

. . . ^ ' - г и « Комисијава ј^вни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните • 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 38/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач - Министерство за внатрешни рабо-

ти на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 
91000, Скопје. 

2. Предмет на набавката 
Ткаенина за маскирна униформа - 16.000 метри за 

Полиција, предвидена во Уредбата за униформа 
("Службен весник на РМ" бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во сог-
ласност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (по-

себно искажан данокот на додадена вредност и други 
давачки кон државата), со вклучен превоз до набаву-
вачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. Придружната документација која понудувачот, 
во согласност со член 22,23,24 и 29 од Законот за јав-
ните набавки, задолжително треба да ја приложи 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98) во оригинален примерок или копија заверена од 
нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена 40 поени 
- квалитет 30 поени 
- начин на плаќање 25 поени 
- рок на испорака 5 поени 

V. Рок и начин на доставување на понудите 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понуду-
вачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 03.07.2000 година во 
10,00 часот, кога ќе се отворат понудите, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата, понудувачот да достави примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

(>л>Дошжнжг?лш појаснувања можа^ да̂  се добијаФ -
на телефон 112-141. VI: ГИ ^ т rilk 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 од Изјавата за основање на 
Друштвото МАКЕДОНИЈА ТАБАКА 2000 ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, овластените претставници на 
единствениот содружник, на седницата одржана на 
12.06.2000 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИ 
1. Се утврдуваат следните малопродажни цени на 

цигари: 
Партнер лајте бокс - 30 денари за 20 парчиња 

филтер цигари. 
Партнер лајте софт - 25 денари за 20 парчиња 

филтер цигари. 
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува по објавувањето на истата 
во "Службен весник на Република Македонија." 

Винко Ивачиќ, с.р. 
Стевчо Коцевски, с.р. 

Милорад Китановски, с.р. 

Врз основа на член 565 од Законот за трговските 
друштва ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 
37/2000), Фондот за осигурување на штедни влогови 
А.Д. Скопје објавува 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА 
ЗА 1999 ГОДИНА 

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
за годината завршена на 31.12.1999 година 
Во илјади денари 1999 
Приходи од режиска премија 
Приходи од камати 
Вкупно приходи 
Оперативни расходи 
Добивка пред оданочување 
Даноци и придонеси од 
добивката 
Нето добивка 
БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
на 31 декември 1999 
Во илјади денари 
Актива 
Материјални вложувања 
Вкупно постојани средства 
Благајнички записи 
Побарувања за камата и 
останата актива 
Побарувања од премии 
Парични средства 
Вкупно тековни средства 
Вкупна актива 
Фондови и обврски 
Акционерски капитал 
Ревалоризациона резерва 
Акумулирана добивка 
Вкупно капитал и резерви 

24т819 
24,819 
(6.695) 
18,124 

(Зт098) 
15г026 

1999 

ш а 
1,283 

322,220 
3,414 

303 
154 

326г091 
327т374 

10,300 
180 

Е 
10,488 

315,131 
315,131 

1.755 
1.755 

327,374 

1998 
970 

11.101 
12,071 

(8,182) 
3,889 
(666) 
3Г223 

1998 

1,517 
1,517 

174,429 
1,738 
5,543 
4,981 

186г691 

9,990 
127 
322 

10,439 

176т175 
176,175 

1,594 
1,594 

1Ш08 

Резерви на сигурност 
Вкупно долгорочни обврски 
Краткорочни обврски 
Вкупно тековни обврски 
Вкупно фондови и обврски 

Според мнението на овластениот ревизор КПМГ, фи-
нансиските извештаи реално и објективно ја прикажу-
ваат финансиската состојба на Фондот на 31 декември 
1999 година, како и резултатот од работењето и парич-
ниот тек за годината тогаш завршена, во согласност со 
Меѓународните сметководствени стандарди применливи 
во Република Македонија и македонските закони. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-

сец мај 2000 година во однос на месец април 2000 годи-
на е повисока за 0,4%, а планираната за 0,1% повисо-
ка во однос на месец април. 

2. Правото на порастот на платите за месец мај 
2000 година во однос на месец април 2000 година за 
правните лица од членот 3 изнесува до 0,4%, а прав-
ните лица од членот 4 исплатата на платите за месец 
мај 2000 година ја вршат на нивото на правото утврде-
но за претходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
2166. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за буџетите 2711 
2167. Одлука за давање согласност на Програ-

мата за унапредување на водостопанст-
вото за 2000 година 2715 

2168. Одлука за определување на царински 
контингент при увоз на пченица 2715 

2169. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Основното училиште "Моша Пи-
јаде" - Центар Жупа.. 2716 

2170. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2716 

2171. Годишна програма за изградба, реконст-
рукција, одржување и заштита на магист-
ралните и регионални патишта во Репуб-
лика Македонија за 2000 година 2716 

2172. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 2717 

2173. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 2717 

2174. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 2717 

2175. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 2717 

2176. Решение на Републичката геодетска уп-
^ рава 2717 

2177. Решение на Републичката геодетска уп-
рава 2718 

2178. Решение на Републичката геодетска уп-
рава 2718 

2179. Решение на Републичката геодетска уп-
рава 2718 

2180. Решение на Републичката геодетска уп-
рава.... 2718 

2181. Решение на Републичката геодетска уп-
рава 2718 
Исправка на Програмата за изградба и 
одржување на станови сопственост на 
Република Македонија за 2000 година 2718 

Акти на.фондовите и заводите 
30. Одлука за основиците на осигурување за 

пресметување и плаќање на придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на индивидуалните земјоделци за пе-
риодот април-јуни 2000 година 2719 
Објава за стварната стапка на трошоци-
те на живот за месец мај 2000 година 2758 

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