
„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Петок, 21 јануари 2000 
Скопје 

Број 3 Год. 1Л1 

Аконтацијата за 2000 година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

123. 
Врз основа на член 197 став 4 од Законот за орга-

ните ца управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 17.01.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РАСПОРЕД НА РАБОТ-
НОТО ВРЕМЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИ-

НАНСИИ СО ОРГАНИТЕ ВО НЕГОВ СОСТАВ 

1. Со оваа одлука се определува распоредот на ра-
ботното време во Министерството за финансии со ор-
ганите во негов состав. 

2. Новиот распоред на работното време од 08,00 
до 16,00 часот ќе почне да се применува од 1.02.2000 
година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 07-69 
20 јануари 2000 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Борис Трајковски, с.р. 

Бр. 23-112/1 
17 јануари 2000 година 

Скопје 

124. 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

121. 
Врз основа на член 6, а во врска со член 5, став 2 од 

Деловникот за организација, делокруг и начинот на 
работа на работните тела на Претседателот на Репу-
блика Македонија, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешува член на Комисијата за помилување на 

Претседателот на Република Македонија 

Стеван Павлески. 

II 
За член на Комисијата за помилување на Претседа-

телот на Република Македонија се именува 

- Ставре Џиков, републички јавен обвинител. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ“ број 20/93, 63/95 и 15/ 
97), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17.01.2000 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 Министер-
ството за животна средина и тоа: 

122. 
Врз основа на член И став 1 точка 1 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96),Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 1999 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - Ц.О. -
СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Статутот на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија Д.О. - Скопје, доне-
сен од Управниот одбор на јавното претпријатие на 
седницата одржана на 6 ноември 1999 година. 

2. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

8471 

Бр. 23-5311/7 
21 декември 1999 година 

Скопје 

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

Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 
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1 2 4 1 2 3 4 

8473 

8504 

847160 

8471 60 50 00 
8471 70 
8471 70 51 00 

8471 70 53 00 

8471 80 

8471 80 10 00 

8471 90 00 00 

8473 30 

8473 30 10 00 

8473 30 90 00 

8504 40 

8504 40 30 00 

8518 

8518 22 

8518 22 90 00 

8518 30 

8518 30 90 00 

- Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто Ку-
ќиште: 

-Тастатури 
-Мемориски единици: 
—Оптички, вклучу-
вајќи и магнетно-оп-
тички 
а) CD ROM DRIVE 40х 

Хард диск драјв 
(хард диск дривес) 
а) HDD 10 GB 
-Други единици од ма-
шините за автоматска 
обработка на податоци: 
-Периферни единици 
а) MOUSE 
-Друго 
а) HUB 9 PORTEN 
Делови и прибор (освен 
прекривачи, куфери за 
машини и сл.) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма-
шините од тар. број 
8469 до 8472: 
-Делови и прибор на ма-
шини од тар. број 8471: 
-Електронски 
а) MATlCNI PLOCl 
-PENTIUM II 
-Други 
а) MINI TOWER 
Електрични трансфор-
матори, статичка кон-
вертори (на пример, 
исправувачи) и ИНДУК-
ТИВНА калеми: 
-Статичка конвертори 
(претворувачи): 
-Модули за напојување 
од вид кои се употребу-
ваат кај машините за ав-
томатска обработка на 
податоци ' 
а) UPS 9 PORTEN 
Микрофони и нивни 
статив и; звучници, 
вклучувајќи и звучници 
во звучни кутии; на-
главни слушалки, слу-
шалки за едно уво и 
комбинации со микро-
фон; аудиофреквентни 
електрични засилувачи; 
електрични комплети за 
засилување на звукот: 
-Звучни кутии со по-
веќе звучници: 
-Друго 
a)ZVUtNICI ZA 
KOMPJUTER 70 W 
-Нагла впи слушалки, 
слушалки за едно уво и 
комбинации со микро-
фсДО 
-Друго 

2 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 

1 парче 

2 парчиња 

2 парчиња 

1 парче 

2 парчиња 

а) MIKROFON SO 
SLUSALKI 2 парчиња 

8525 Предаватели за ради-
отелефонија, радиоте-
леграфија, радиодифу-
зија или телевизија, 
вклучувајќи и со вгра-
ден приемник или апа-
рат за снимање или ре-
продукција на звук; те-
левизиски камери; ви-
део камери со можност 
за задржување на слика 
и други видео камера 
рекордери: 

8525 20 -Предаватели со вгра-
ден приемник: 

8525 20 91 00 --За целуларни системи 
(мобилни телефони) 
а) NOKIA 3210 1 парче 

8528 Приемни апарати за те-
левизија, со или без 
вграден радиодифузен 
приемник или со апа-
рати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика; видео-монитори 
и видео проектори: 
-Приемни апарати за те-
левизија, со или без 
вграден радиодифузен 
приемник или со апа-
рати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика: 

8528 21 00 00 -Во боја 
а) COLOR MONITOR 
17 VIEWSONIC 2 парчиња 

8542 Електронски интегри-
рани кола и микро-скло-
пови: v 

-Монолитен дигитални 
интегрирани кола: 

8542 13 -Метално оксидни по-
лупроводници (МОС 
технологија): 

854213 10 00 -Мемории (D-RAMs 
S-RAMs; cache-RAMs 
EPROMs; E2PROMs 
FLASH E2PROMs 
ROMs; CAMs; FIFOs 
LIFOs; и др.) 
а) СДРАМ 32MB 0 2 парчиња 

8542 19 -Друго, вклучувајќи 
кола добиени со комби-
нација на биполарна и 
МОЅ технологија (BI-
МОЅ технологија): 

8542 19 55 00 -Микропроцесори 
а) PROCESORI PEN-
TIUM III KATMAI 450 
mhz 2 парчиња 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комби-
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1 2 3 ' 4 

имран превоз на лица и 
стоки (од типот „кара-
ван“, „комби“, итн.) и 
автомобили за трки: 

8703 32 -Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 смЗ 
до 2500 смЗ: 
-Нови: 
—Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 смЗ 
до 2000 смЗ: 

8703 32 10 11 —Патнички автомо-
били, составени v 

а) OPEL ASTRA 1.7 
DIZEL 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 23 153/1 Претседател на Владата 
17 јануари 2000 година, на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
125. 

Врз оснива на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР В О. МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
1. За потсекретар во Министерството за финансии 

се назначува Тони Димитриевски, досегашен потсекре-
тар во Министерството за трговија. 
' 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-26/2 Претседател на Владата , 
11 јануари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје . Љубчо Георгиевски, с.р. 

126. “ 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 
1. За советник на министерот за финансии се на-

значува Дафина Талева Хаџи Васкова, досегашен со-
ветник во Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-26/3 ' Претседател на Владата 
11 јануари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

127. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на И јануари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на министерот за финансии се на-
значува Елизабета Владимирова, досегашен советник 
на министерот за трговија. 

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

Бр. 17-26/4 Претседател на Владата 
11 јануари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

128. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94 и 63/98), Владата ца Република Македонија, на сед-
ницата одржана на И јануари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1.'За советник на министерот за финансии се на-
значува Тања Таневска, досегашен советник на мини-
стерот за трговија. 

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

Бр. 17-26/5 Претседател на Владата , 
11 јануари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
129. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на И јануари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 
1. За советник на министерот за финансии се назна-

чува Марија Костовска, досегашен самостоен советник 
во Министерството за финансии. 

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

Бр 17-26/6 Претседател на Владата 
И јануари 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
130. ^ 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата . 
одржана на 11 јануари 2000 година, донесе 

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

1. Се разрешува Тони Димитриоски од должноста 
потсекретар во Министерството за трговија, поради за-
минување на друга должност. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

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

Бр. 17-26/7 
И јануари 2000 година 

Скопје 
131. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот, за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 јануари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. Се разрешува Дафина Талева Хаџи Васкова од 

должноста советник во Владата на Република Македо-
нија, поради заминување на друга должност. 

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

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

Бр. 17-26/8 
11 јануари 2000 година 

Скопје 
132. / 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен верник на Република Македонија бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на И јануари 2000 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА 
1. Се разрешува Елизабета Владимирова од должно-

ста советник на министерот за трговија, поради замину-
вање на друга должност. 

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

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

Бр. Ј7-26/9 
И јануари iooo година 

Скопје 
133. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на И јануари 2000 година, донесе \ 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. Се разрешува Тања Таневска од должноста совет-
ник на министерот за трговија, поради заминување на 
друга должност. 

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

134. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владава на Република Македонија, на седницата 

4 одржана на 11 јануари 2000 година, донесе 

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

1. М-р Недан Јовановски се разрешува од должноста 
потсекретар во Министерството за одбрана. 

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

Бр 17-46/1 Претседател на Владата 
И јануари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
135. “ 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на И јануари 2000 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 
1. Сашо Мијалков се разрешува од должноста по-

мошник на министерот за одбрана. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

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

Бр. 17-47/1' ' 
11 јануари 2000 година 

Скопје 
136. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 јануари 2000 година донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 
1. Кире Шошев се разрешува од должноста помош-

ник на министерот за одбрана. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-48/1 Претседател на Владата 
И јануари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевска, с.р. 
137, - 1 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 јануари 2000 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 

1. М-р Ѓорѓи Аџиски се разрешува од должноста 
советник на министерот за одбрана. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17-49/1 Претседател на Владата 
11 јануари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје . Љубчо Георгиевски, с.р. 
138. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 1 јануари 2000 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 

1. Ристо Мојсов се разрешува од должноста совет-
ник на министерот за одбрана. 

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

Бр 17-51/1 Претседател на Владата 
11 јануари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

139. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 јануари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

1. За потсекретар во Министерството за одбрана се 
назначува полковник Гојко Јангелов. 

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

Бр. 17-53/1 Претседател на Владата 
И јануари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

140. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен верник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 јануари 2000.година, донесе 

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

РОТ ЗА ОДБРАНА 

1. За помошник на министерот за одбрана се назна-
чува полковник Ристо Георгиев. 

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

Бр. 17-54/1 Претседател на Владата 
11 јануари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје , Љубчо Георгиевски с.р,, 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 јануари 2000 година, донесе' 

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

РОТ ЗА ОДБРАНА 

1. За помошник на министерот за одбрана се назна-
чува потполковник Климе Стојаноски. с 

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

Бр. 17-55/1 Претседател на Владата 
11 јануари 2000 година н а Република Македонија, 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд СКОПЈС П-Скопје се води пос-

тапка за утврдување право на сопственост по туж-
бата на тужителката Петра Јованоска од СкопЈе, 
против тужените Анифе Дедиќ, Игбал Хастург, Аете^ 
Еминовска и Елменида Еминоска и Елида Еминоска 
со непозната адреса на живеење. 
- Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се Јават во судот или 
во судот да ја достават својата адреса на живеење. Во 
спротивно, нејзините интереси во постапката ќе ги 
истапува привремениот старател, адвокатот Дими-
трија Атанасовски од Скопје, кој е поставен од 
страна на Меѓуоппп нискиот центар за социјална 
работа на општините на град Скопје со решение 
бр 3020-800 од 6 12 1999 година 

Од Општинскиот суд Скопје Д-Скопје,Х И.бо 2240-
/99 , 1 (1421) 
Пред Основниот суд Скопје П-Скопје се води 

парнична постапка за утврдување на сопственост на 
недвижен имот по тужбата па тужителот Владо 

Јосимовски од СКОПЈЕ, против тужените Симо Мла-
денов, Никола Николовски, Крсте Трипуновски и 
други од СКОПЈЕ, сега со непозната адреса на жи-
веење 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините во град СКОПЈС бр 3020-
831 од 22 12 1999 година за привремен старател на 
тужените се поставува Лилјана Митковски адвокат 
од СКОПЈЕ, ул “Тиштелошки" бр 38 Привремениот 
старател ќе ГИ застапува тужените пред судот и ќе ги 
штити нивните права и интереси до правосилното 
окончување на спорот или се додека'тужените или 
нивните полномошници, се појават пред судот во 

текот на постапката 
Од Основниот .суд Скопје II- (КОЛЈО IV П бр 1674-

/99 1 
( 1461) 
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бата на тужителот Идризи Неџатин од с Врапчиште, 
против Шаќири Фејзула, Фередин и Абдула 

Се повикува лицето Шаќири Фаута Фејзула од 
с Врапчиште, сега со непозната адреса во Република 
Чешка, да се јави во судот. Доколку именуваниот не . 
се јави по објавување на огласот ниту пак поставил 
свој полномошник, во постапката ќе го застапува 
привремениот застапник Димитриеска Душица, стру-
чен соработник при Основниот суд во Гостивар, се до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 1138/97. 
(2026) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води постапка -

за исполнување на спогодба по тужбата на тужи-
телот Петковски Гуте од Куманово,ул."Моша Пи-
јаде“ бр.99, против тужениот Ѓорѓи Петковски од 
село Стрезовце, а сега во Холандија со непозната 
адреса. Вредност на спорот 40.000 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во судот или одреди полномошник КОЈ ќе го зас-
тапува во постапката За привремен застапник му се -
определува Тони Цветковски адвокат од Куманово кој 
ќе го застапува се додека тужениот или неговиот 
полномошник не ќе се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово. IV П.бр.2044/98. 
(2023) 

Пред Основниот суд во Куманово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Ќерими 
Кенан од с.Опае Кумановско, против тужената Вилма 
Барбара Кох од Хан-Германија со непозната адреса'. 
Вредност на спорот 60.000,оо денари. 

На тужената за привремен застапник и се поставу-
ва адвокатот Звонко Богдан од Куманово до право-
силното окончување на постапката. 

Од Основаниот суд во Куманово,X П бр 2890/99. 
( 1 1 8 2 ) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд води спор за исполнување на до-

говор за купопродажба Љезами Неат од с. Челопек, 
Тетово, против Вејзулаи Мехида од с Челопек а сега 
со непозната адреса во Босна. 

Се повикува тужената во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот да достави адреса на судот или 
постави свој застапник. По истекот на овој рок судот 
ќе и постави привремен старател кој ќе го води про-
цесот во нејзино име. 

Од Основниот суд во Тетово, П бр.640/99 (2298) -

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за сопственост по тужбата на тужителите Изаири Л?а-
зим и др. од е.д.Палчиште против тужените Мемиши 
Музафер, Мемиши Ќемал и Мемиши Шефки од 
с Д.Палчиште сега со непозната адреса во СР Герма-
нија. \ 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен врсник на РМ“ да се 
јават во Основниот суд во Тетово или да постават свој 
полномошник Во спротивно, судот преку Центарот за 
социјална работа Тетово ќе им достави привремен 
старател кој ќе ги штити нивните права и интереси до 

Пред ОВОЈ суд води спор Арифи Фехми од с.Теарце 
за исполнување на договор, против Бајрам Мемет 
Абдули од с Теарце, а сега со непозната адреса во 
Босна и Херцеговина. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот да се јави во судот или постави 
СВОЈ застапник. Во спротивно, ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе го води спорот во негово 
име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1180/99. (2300) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2370/99, на регистарска влошка бр. 008527, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО 
на Друштво за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало Бајрам Цуцулоски и др. „ОС енд ЦУЦУ-
ЛИ КОМПАНИ“ Увоз-извоз ДОО ул. „Скопска“ бр. 
157, Скопје. 

Основачи: Осман Цуцулоски и Бајрам Цуцолоски, 
на Претпријатието за промет на големо и мало „ОС 
енд ЦУКИ - КОМПАНИ“ експорт-импорт П.О. Ки-
чево, вршат претворање на истото во друштво со 
ограничена одговорност со Одлука бр. 01/99 од 
22.05.1999 година. 

Основната главница вкупно на друштвото изнесува 
5.000 ДЕМ во предмети по проценка на овластен суд-
ски проценител. 

Дејности: 20.10/1м, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.75, 29.24, 36.11, 36.12, З61.З, 36.14, 36.15, 
36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 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, 51.42/2, 51.42/1, 51.43,-51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53/51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52,42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2,-52.44/3,52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.74, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, г55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
.60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34,, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуга, реекспорт, 
консигнација, малограничен промет со соседните зе-
мји. 

Во правниот промет со трета лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторени обв-
рски одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Осман Цуцулоски, 
управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. ' 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2370/99. 
„ „ „ . (43024) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13835/99, на регистарска влошка бр: 
020206077-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец „БАЗАР“ трговија 
на мало Самет Енвер Нециби ТП ул. „Сима Погачаре-
виќ" бр. 30, Куманово. 

Дејноста: 52.42, 52.43. 
Лично одговара со целиот свој имот. 
Управител е Самет Енвер Неџиби со неограничени 

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

13835/99. (43286) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1678/99, на регистарска влошка бр. 007834, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето во Д.О.О.Е.Л, 
на Трговско друштво за трговија и превоз Билјана 
Климовска „БЛАГОЈА“ Д.О.О.Е.Л, ул. „Марко Це-
пенков“ бр 36, Охрид. -

Содружник: Билјана Климовска со ИзЈава од 
22.06.1999 год. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 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, 52.74. 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, услуги 
на меѓународниот транспорт на стоки и патници, ма-
лограничен промет, меѓународна шпедиција. 

Друштво во прометот со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка-полни овластувања, дру-
штвото во прометот со трети лица одговара со, целиот 
свој имот, полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото, упра-
вител с Билјана Климовска 

Основната главнина изнесува 6.200 ДЕМ во денар-
ска противвредност од 192.200,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1678/99. 
„ „ „ ' , (43027) 

Основниов суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1254/99, на регистарска влошка бр. 007410, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало Маринко Стојаноски „БЕЛО-
ТО“ ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Гоце Делчев“ 47/10, 
Прилеп. 

Основач на фирмата е Маринко Стојаноски, исто-
времено и управител и застапник на ДООЕЛ. 

Дејности: 15.81/1, 28.62, 29 71, 29.72, 31.10, 32.20, 
31.30, 31.40, 31.62, 32.20, 50.20, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 
50.40/4, 52.12, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.47, 
52.72 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.12/3, 72.50, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, консигнациона продажба, ј 

Основачкиот влог изнесува 5.000 ДЕМ во против-
вредност на основни средства по проценка од овластен 
проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1254/99. 
^ ^ ^ ^ (43028) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2437/99, на регистарска влошка бр. 008594, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и ус-
луги „НАЈСЛИ" Јосиф ДООЕЛ ул. „Наум Наумоски 
Борче“ бр. 25, Струга. 

Претпријатието се претвора во друштво со ограни-
чена одговорност на едно лице и врши усогласување 
на акти и основна главнина и во иднина во прометот 
со трети лица ќе истапува под горната фирма. 

Основач е Јосиф Спасески. 
Дејности: 02 02, 17.40/1, 17.60, 18 21, 18.22, 20.10, 

20.10/1, 20.10/2. 20 20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.22, 
21.23, 21.24, 21 25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.21, 22.2, 22.23, 22.24, 22 25, 22.31, 22.32, 22.33, 
25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 
26.25 , 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 
28 63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74,^28.75, 29.12, 29.21, 
29.22, 29.23, 29.32, 29.40, 29.71, 29.72, 34 30, 45.11, 
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45.21/1, 45 21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 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, 51.46, 
51.53, 51 54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52 24, 52.25, 52.26, 52 27, 52 33, 52.41, 52 42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.7241, 52 72/2, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
73.10/2, 73.30, 74.11, 74.12, 74 20, 74.20/26, 74.20/3, 72.40/ 
5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.41, 
80.42 , 92 12 , 92.20 , 92.34 /92.62 , 92 71, 92.72 , 93.05, На-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет, услуги на меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски 
услуги во транспортот, угостителски и туристички ус-
луги, посредување и застапување во прометот на сто-
ки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, продажба на стоки од 
слободни царински продавници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња, а за преземените обврски во тој промет одговара 
со сите свои средства со полна одговорност. 

Управител на друштвото со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности и во надворе-
шниот трговски промет е Јосиф Спасески. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2437/99. 
(43029) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
948/99, на регистарска влошка бр. 007104, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Трговското 
друштво за угостителство и трговија Мице Мицески 
„ПАЛАДИУМ" увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Андон Сла-
бејко" бр. 4, Прилеп. 
1 Дејности- 50.30/1, 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, 
51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 
52.45, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22 , 92.62, 9^.72, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи., 

Друштво во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка - полни овластувања, 
а за преземените обврски одговара со целиот свој 
имот. 

Управител без ограничувања во рамките на запи-
шаните дејности е Мице Мицески. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 948/99. 
(43030) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1140/99, на регистарска влошка бр. 007296, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги „ИМИЏ“ 
увоз-извоз, Главинче Петар, ДООЕЛ, ул. „Климент-
ска" бр. 118, Охрид. 

Производното, трговско услужно претпријатие „И-
МИЏ“ увоз-извоз, ПО, Охрид, се претвора во дру-
штво со ограничена одговорност на едно лице и во 
иднина во правниот промет со трети лица ќе настапува 
под горната фирма. 

Основач: Главинче Петар од Охрид. 
Дејности: 17.21, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 

17.54/2, 19.20, 21.21, 25.22, 28.11, 28.75, 36.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 5^.34, 51 35, , 
51.51, 51.53, ,51.54, 5 1 . 5 5 / М 7,О, 52.11, 52.12; 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.75, '5126, 52.27, 52.33, 
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52.41, 52.42, 52.43,- 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.21/1, 55.30/1, 55 30/2, 
55.40, 63.30, 63.40 , 74.70, 74.81, 74.84 , 92.33 , 92.34, 
92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет, реек-
спорт, туристички услуги. 

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

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

Лице овластено за застапување во рамките на запи-
шаните дејности во надворешниот трговски промет е 
Главинче Петар, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1140/99. 
(43031) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3582/99, на регистарска влошка бр. 009746, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Друштво за 
трговија на големо и мало, услуги и производство 
„СИМПРОМ" Симо, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „8-ми 
Септември“ бр. 50, Охрид. 

Основач: Симо Ангелевски од Охрид. 
Дејности: 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 

50.40/2, 51.24, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 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, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.52, 
55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 71.40, 92.12, 19.30, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, малограничен промет, реекспорт, меѓународен 
транспорт и шпедиција, продажба на стоки од консиг-
национи складови и странски стоки. 

Во правниот промет и односите со трети лица дру-
штвото истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските во правниот промет и односите со трети ли-
ца Друштвото одговара со целиот свој имот. 

Симо Ангелевски, управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 

Основачот вложува 5.200 ДЕМ во денарска против-
вредност од 161.200,00 денари. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3582/99. 
' (43032) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1134/99, на регистарска влошка бр. 007290, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Трговско 
друштво за производство, услуги и трговија на големо 
и мало, Благоја Ачкоски и др. „КО-МА 94" увоз-из-
воз, ДОО, ул. „Андон Славејко“ бр. 5, Прилеп. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01,30, 01.41/ 
3, 02 01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15 32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/ 
1, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.95, 15.98/2, 
24.66 , 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50 40/2 , 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 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, 

0^63^530/1,1 55.30/2,-55.52, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
^ 63:30,'. 63.40, '65.12/3^ 74.11,. 74.12, 74.20/2,. 74.20,3, 

74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, на-

дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓуна-
родна шпедиција, продажба на стоки од консигнацио-
ни складишта за странски стоки, малограничен про-
мет, реекспорт. 

Благоја Ачкоски, управител на друштвото со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1134/99. 
(43033) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1215/99, на регистарска влошка бр. 007^71, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец за трговија на мало Гордана Ристо Стојкоска 
„ЏУЛИ МИСТИК“ уЛ. „Јоска Јорданоска" 103, При-
леп. 

Основач на трговецот поединец е Гордана Стојко-
ска. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.26, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.32, 52.50, 
52.12, 52.33, 52.48, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50/ 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1215/99. 
^ ^ ^ ^ (43034) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4396/98, на регистарска влошка бр. 005584, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО 
на Друштво за транспорт, трговија и услуги „РИК-
ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Јанески Рубинчо и др., ДОО, 
увоз-извоз, ул. „Борка Стеваноски" бр. 64, Прилеп. 

Дејности: 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 
15.87, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 19.30, 20.10/ 
1, 20.40, 21.11, 21.12 , 24.16, 24.17 , 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23 , 25.24, 26.40, 26.70, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 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, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/2, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 74.12, 74.82, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи меѓународен транспорт на 
патници и стока, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка со полни овла-
стувања, а за обврските преземени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатртешниот и 
надворешниот промет е Јанески Рубинчо, управител 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Основна проценка 13.036,50 ДЕМ. во денарска про-
тиввредност по предмети. 

Од Основниот суд-во Битола, Трег. бр. 4396/98. -
(43035) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
951/99, на регистарска влошка бр. 007107, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги, 
Балоски Петар „КОКИЛА" ДООЕЛ, ул. „Мирче 
Ацев“ бр. 18, Охрид. 

Содружник: Балоски Петар со Изјава од 21.04.1999 
г. 
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Дејности. 19.30, 24.65, 25 21, 25.22, 25.23, 25.24, 
27 51, 27.52, 27 53/ 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28 40 , 28.61, 28.62 , 28.63 , 28.71, 28.72 , 28.73 , 28.74, 
28.75 , 29 21, 29 24 , 29.40, 29.56 , 29.71, 31.10 , 31.20, 
31 40,3 1.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 34 30, 35.41, 35.50, 
36.11, 36.12 , 36.13 , 36 14 , 36.50 , 36.63 , 50.10 , 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 52.74^ откуп на земјоделски и сто-
чарски производи, шумски плодови и лековити билки, 
откуп на добиток и живина, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 
63.40, 65.12/2 , 65.12/3 , 65.12/4 , 65.21, 65.23 , 67.11, 
67.12, 67.13, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови на странски стоки, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, агенциски услуги во 
транспортот, услуги на меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет, продажба на 
стоки од слободни царински продавници, 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 е Ди-
мов Ванчо, управител. 

Основната главнина изнесува 745.375,32 ДЕМ или 
во денарска противвредност од 23.106.635 ден. во пари 
и предмети според приложена изјава од овластен кни-
говодител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 951/99. 
(43036) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2350/99, на регистарска влошка бр. 008507, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и за-
наетчиство Божиноски Богољуб „БУБЕ“ увоз-извоз, 
ДООЕЛ, ул. „11-ти Октомври“ бр. 60, Кичево. 

Основачот на претпријатието со назив: Претприја-
тие за трговија и занаетчиство „БУБЕ" увоз-извоз, 
ЦО, врши претворање на истото во Друштво со огра-
ничена одговорност од едно лице и новиот назив гла-
си: Друштво за производство, трговија и занаетчиство 
Божиноски Богољуб „БУБЕ" увоз-извоз, ДООЕЛ, 
Кичево, со Одлука бр. 01/99 од 7.06.1999 година. 

Основна главница на друштвото изнесува 5.000 
ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 де-
нари во предмети по проценка на овластен судски про-
ценител. 

Дејности: 01.21, 01 22/4, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33,1 5.51, 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 , 21.21, 21.22, 21.23 , 25.22, 
28.52, 28.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51 42, 
51.42/1, 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, 65 12/3 , 74.84, 92.34, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, 

шпедиција, туристичко-угостителски услуги, меѓуна-
роден транспорт на стоки, малограничен промет со со-
седните земји. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Божиноски Бого-
љуб, управител со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2350/99. 
(43037) 

Основниот худ во Битола, со решението Трег. бр. 
2352/99, на регистарска влошка бр. 008509, го заниша 
во трговскиот регистар усогласувањето на ПП со ЗТД 
на Друштво за транспорт, промет и услуги, Божино-
ски Раде „КИКИ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Мирко 
Милески“ бр. бб, Кичево. 

Основачот на приватното претпријатие со назив 
Претпријатие за транспорт, промет и услуги „КИКИ-
ПРОМЕТ" ДОО увоз-извоз Кичево, врши усогласува-
ње на истото со ЗТД со Одлука бр. 01/99 од 7.06.1999 
година. 

Основна главнина на друштвото изнесува 5.000 
ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 де-
нари во предмети по проценка на овластен судски про-
ценител. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23 , 01.24, 01.25, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81/1, 15.82/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, 20.10/1, 
20.10/2, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23 , 25.22, 45.31, 
45.32, 54.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 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, 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, 51.38, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47м, 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 , 60.24, 63.30, 63.12, 65.12/3, 
74.84, 92 34, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, консигнација, реекспорт, шпедиција, 
турИстичко-угостителски услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки, малограничен промет со соседните зе-
мји. 

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

Лице овластено за застапување во внатртешниот и 
надворешниот трговски промет е Зорка Божиноска, 
управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2352/99. 
(43038) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
988/99, на регистарска влошка бр. 007145, го заниша 
во трговскиот регистар усогласувањето на Акционер-
ско друштво дрвна индустрија „КАРАОРМАН АБ" 
увоз-извоз, с. Враништа, Струга. 

Дејности: 51.70, 20.10/2, 20.40, 20.51, 20.52, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 61.20, 63.21, 60.21, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2', 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.41, 51.54^51.53, 
51.55, 51.70, 51.51, 51.57, 55ЛГ/ 55.12,05533; Л5530, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63130, 63.40, 26.21; 26.25)-50^20, 
70.20, 74.12; 72.10. 74.84 . 74.20/3 . 52.30,, 52.31, 52.32, 
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52.33, 36.11, 36.12, 36.13, 36 14, 36.15, 36.40, 36.63, 
37.10, 37.20, 40.30, 45.11, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
превоз на стоки во патен сообраќај, меѓународна шпе-
диција, застапување во промет на стоки и услуги, ма-
лограничен промет. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Агрон Бајрами, претседател 
на Управен одбор. 

Износот на основната главнина изнесува 3.000.000 
ДЕМ а е уплатено 1.537.800 ДЕМ. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 988/99. 
(43039) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1214/99, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за 
производство, промет и услуги „ТАХОГРАФ“ Јанку-
лоски Петре, увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Кузман Јоси-
фоски" бр. 276, Прилеп. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 20.10/1, 21.22, 28.73, 
28.74, 28.75, 34.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.1, 
51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.3, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.4, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51,44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 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, 52.6, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 60.22, 60.23 , 60.24, 74.11, 74.12, 74.30 , 74.81, 
74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, посредување 
и застапување во прометот с6 стоки и патници, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странска стока, реекспорт, малограничен промет, ко-
мисиони работи. 

Во правниот промет трговското друштво настапува 
во свое име и за своја сметка, полни овластувања, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот свој имот, полна одговор-
ност. 

Друштвото во правниот промет ќе го застапува 
Јанкулоски Петре, управител со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1214/99. 
(43040) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2389/99, на регистарска влошка бр- 008546, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Друштво за Трговија, производство и услу-
ги „АВТОФРЕШ" увоз-извоз, ДООЕЛ, Гоце, ул. „Ја-
не Сандански“ бр. 59-1/6, Охрид. 

Друштвото е настанато со претворање на ПП за 
производство, трговија и услуги „АВТОФРЕШ" увоз-
извоз, ПО, Охрид. 

Единствен содружник е Илиски Гоце. 
Основна главница на друштвото е 7.850.00 ДЕМ 

или 247.275.00 денари, а се состои од ствари (предме-
ти). 

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, 74.70, 92.33, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 71.21, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.23, 51.34, 51.39, 51.35, 51.41, 51.42, 
52.11, 52.12, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55^ 51.35, 51.57, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, надворешна трговија со прехранбени 
производи и непрехранбени производи. 

Друштвото има полно овластување и полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување е Илоски Гоце, 
управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2389/99. 
(43041) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3153/99, на регистарска влошка бр. 009318, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Друштво за 
производство, промет и услуги Љубо Здравески 
„СТРЕА“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 44, Кичево. 

Основачот на Претпријатието за производство, 
промет и услуги на големо и мало „АСТРЕА" ЦО 
увоз-извоз, ул. „11-ти Октомври“ бр. 44, Кичево, 
Здравески Љубо, изврши усогласување на претприја-
тието со одредбите од ЗТД и истото го претвори како 
друштво со ограничена одговорност основано од едно 
лице, ДООЕЛ. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.87, 21.23 , 25.23, 
25.22 , 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.52, 28.62 , 28.73, 
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, 51.16, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.34, 51.35, 
5^.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, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 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, 61.21, 61.30, 63.40, 65.12/3 , 92.34, 
93.01, 93.05, забавни игри со автомати, видео игри, ни-
каде, шах и сл., надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, шпедиција, меѓународен превоз на стоки ' 
во патници, услуги во меѓународниот сообраќај, кон-
сигнација, комисиони работи, малограничен промет со 
соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
направени во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целиот свој имот, потполна одговор-
ност. ^ 

Овластено лице за застапување на друштвото во 
својство на управител е основачот на друштвото Здра-
вески Љубо, со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности, кој ќе го застапува друштво-
то во внатрешниот и надворешниот промет. 

Основачот здружува сопствени средства во износ од 
156.500,00 денари или во противвредност од 5.050,00 
германски марки. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3153/99. 
(43042) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2181/99, на регистарска влошка бр. 008337, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето на Трговско 
друштво за производство, трговија на големо и мало 
и услуги Христов Ѓорѓи „ХРИСТОВ“ увоз-извоз, 
ДООЕЛ, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 18/12, Битола. 

Основач: Христов Ѓорѓи 
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Управител: Христова Верка. 
Дејности: 19.20, 17.54/1, 45.31, 45.32, 45133, 45.34, 

45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3 , 50.40/4, 50.50, 51.21, 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, 51.6^, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,' 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4 , 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.83. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2181/99. 
(43048) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2248/99, на регистарска влошка бр. 008404, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие 
во ДОО на Друштво за производство, трговија и услу-
ги „СПИК ТРАДЕ" Јордан и други увоз-извоз, ДОО, 
ул. „Славеј Планина“ бб, Охрид. 

Содружници: Јордан Јорданоски од Охрид, со удел 
од 465.000,00 ден. во ствари, Владо Трајановски од 
Скопје, главница од 6.200,00 ден. и Лука Которчевиќ 
од Скопје, 6.200,00 ден. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 5^.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 51.57, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 

'28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.71, 28.72 , 28.73, 
28.74, 29.11, ^9.40, 29.12, 29.13 , 29.14, 30.01, 30.02, 
34.30, '31.10, 33.20, '32.20, 32.30, 31.62, 33.30, 29.71, 
29.72, 31:61, 25.21, 25.24, 20.10/1, 20.20, 36.11, 36.12, 
20:30, 20.40, 37.10, 37.20, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.21, 63.30, 52.72/1, 52.72/2, 74.40, 74.20/3, 73.10/2, 
74.13, 74.12, 74.84, 65.12/2, 65.12/3, 02.01, надворешна 
трговија со прехранбени и непрехранбени производи, 
малограничен промет, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција и 
транспорт, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работа на 
странско лице во Република Македонија. 

Полни овластувања и полна одговорност на субјек-
тот на уписот. 

Управител: Јордан Јорданоска 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2248/99. 

(43050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13017/99, на регистарска влошка бр. 
02020950/-6-01-000. го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП „ОРИЕНТ44 Трговец на мало, 
Најдовски Мирко Дејан, ул. „Петре Прличко" бб, Ве-
лес. 

Основач: Најдовски Мирко Дејан. 
Дејност: 52.62. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

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

Овластено лице за застапување е Најдовски Дејан, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. -бр. 
13017/99. (43059) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 799/99, на регистарска влошка бр. 1-69870-Ф 
0-0, го заниша во судскиот регистар уписот на Приват-
на здравствена организација - Ординација по општа 
стоматологија „ЕРГО-ДЕЕГГ" ул. „Благој Ѓорев“ бр. 
137-5/3, Велес. 

Се врши основање на Приватна здравствена орга-
низација Ординација по општа стоматологија ,ЈЕРГО-
ДЕНТ" ул. „Благој Ѓорев“ бр. 137-5/3, Велес. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 799/ 
99. (43062) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9581/98, на регастарска влошка бр. 
020086527-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП „ИНТЕРПРОМ" Продавница за 
мешовита стока, Таироски Мевмед Мусо, с. Мелница, 
Општина Чашка. 

Дејност: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 
52.44/4. 

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

Овластено лице за застапување во прометот е Таи-
роски Мусо, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I -^Скопје, Трег. бр. 9581/ 
98. (43066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13735/99, на регистарска влошка бр. 
020202407-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Трговец поединец Автопревозник 
„МАРТИНА ТП, Тони Тоде Анастасовски, ул. „Ја-
дранска“ бр. 13, Скопје. 

Трговец поединец е основан со Пријава бр. 01 од 
20.10.1999 година. 

Основач на трговец поединец е Тони Анастасиески 
од Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целиот свој 
имот. 

Тони Анастасовски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13735/99. (43068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6600/99, на регистарска влошка бр. 
020190927-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето 'на ТП Автотаксист „МАЈАМИ" ТП 
Хадис Мемедали Иљази, ул. „Младен Груески44 бр. 
18а, Гостивар. 

Основач: Хадис Иљази од Вруток, Гостивар. 
Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
За овластувањата во правниот промет трговецот 

поединец истапува во свое име и-за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој име?т. 

Хадис Иљази, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6600/ 

99. (43073) 

Основниот суд Скопје Л - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13990/99, на регистарска влошка бр. 
020214287-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги ,,БОБАР КОМПАНИ“ Гаврило, експорт-им-
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порт ДООЕЛ, бул „Партизански одреди“ бр. 46а, 
Скопје. 

Дејности: 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97, 15.98, 15.98/1, 15 98/2, 25.22, 25.24, 37.20, 45.11, 
45.12, 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, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50,40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 51.11, 51.12, 51 13, 51.14, 51.15, 51.16, 51 11 \ 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51:25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,-51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51 47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51 62, 
51.63, 51.64, 51.66, 51.70, ^2Л1, 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, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55 30/2, 
60.21, 60:22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.213 , 63.30, 63.40 , 70.11, 70.12 , 70.20 , 70.31, 
70.32, 71.10, 71 21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40 , 74.13, 
74.14 , 74.20/2, 74.20/3 , 74.20/5 , 74.30 , 74 40 , 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, застапување на странски правни и физички 
лица, малограничен промет со Грција, Албанија, Буга-
рија и Србија, соработка со странски кооперанти и 
производители, продажба на странска стока на консиг-
национи складишта, меѓународна Шпедиција, меѓуна-
роден превоз на стоки и патници. 

Управител: Гаврило Бобар од Бијељина. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

Единствен содружник на друштвото е Гаврило Бо-
бар од БиЈељина, Б и X, Република Српска: 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13990/99. (43074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6075/99, на регистарска влошка бр. 
020199437-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
занишувањето на ТП Авто такси „ТОФАШ" Адем Га-
рип Суловски, ТП, ул. „Севастополска" бр. 56, Ско-
пје. 

Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
Ве правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара лично, со це-
лиот свој имот. 

Адем Секуловски, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6075/ 
99. (43076) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1 0 9 7 5 / 9 9 , на регистарска влошка бр. 
0 2 0 1 7 7 4 3 7 - 6 - 0 1 - 0 0 0 , го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Трговија на мало со стоки на 
тезги и пазари „АНЕ-АИ" Анѓел Иван Перовски, ТП, 
ул. „Никола Русински“ бр. 3 - 6 / 1 - 2 , Скопје. 

ДСЈНОСТ: 5 2 . 6 2 - Трговија на мало со стоки на тезги 
и пазари. 

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

Анѓел Перовски, управител ^о неограничени овла-
стувања. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13570/99, на регистарска влошка бр. 
020213707-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, промет и 
такси превоз „ФРАНС-КОМЕРЦ“, Франсоа и други, 
ДОО, експорт-импорт, бул. „Партизански одреди? бр. 
70-а, Скопје. 

Основачи: Франсоа Чавдаров и Вера Чавдарова од 
Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01.22/1, 01.23 , 01.24, 01.25 , 02.01, 02.02, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23," 18.24, 19.20, 
19'.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 
22.12, 22.13 , 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25 , 25.12, 
25.13 , 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25 , 26.70, 
28.21, 28.40, 28.52, 28.61,. 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 
29.21, 29.22, 29.23 , 29:31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 
29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 
31.40, 31.61, 31.62 , 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 
33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15 , 36.22 , 36.50, 36.61, 36.62/ 36.63 , 37.10, 
37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45:31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 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, 51.32, /51.33, 51.34, 5Г.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, ,52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, Л .П , 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40,^55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40 , 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3 , 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 
50.40, 50.40/3, 50.40/4, 60.23, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународна шпедиција, за-
стапување на странски фирми, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓу-т 
народен транспорт на стоки и патници, комисиона 
продажба, продажба на странски стоки од консигна-
циони складови, изведување завршни и занаетчиски 
работи во странство, услуги во меѓународниот тури-
зам, инженеринг. 

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Франсоа Чавдаров, 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13570/99. (43078) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5730/98, на регистарска влошка бр. 
020089627-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП со трговија на мало „СИТИ“ Кови-
ловски Јован Горе, ул. „11-ти Октомври“ бр. 23/2-2, 
Скопје. 

Основач: Ковиловски Јован Ѓоре од Скопје. 
Дејности: 52.26, 52.42, 52.43, 74.84. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своЈа сметка, а за обврските преземени 
во правниот промет со трети лица ТП одговара со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Деспотовиќ Гор-
дана, управител со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5730/ 
(43079) 



21 јануари 2000 ^- СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 3 - Стр. 109 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13953/99, на регистарска влошка бр. 
020223847-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво на Друштво за 
производство, промет, угостителство и услуги „А 
2000" Јане и др. ДОО, увоз-извоз, ул. „Кумровец" бр. 
4, Скопје. 

Содружници: Јанев Јане и Кичевски Димче од 
Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 17.40, 18.21, 20.51, 20.52, 21.12, 

.21.21, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.53 , 27.54, 50.10, 
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, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51/51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24', 63.21/ 
63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми и реекспорт, посредување во надво-
решно-трговскиот промет, консигнациони работи, ко-
мисиони работи, услуги на меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
промет и вршење на работи во надворешно-тргов-
скиот промет е Јанев Јане-, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13953/99. (43081) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14127/99, на регистарска влошка бр. 
020212947-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
упис и основање на Трговско друштво за производ-
ство, трговија и услуги, „ДОРЛЕНД" Звонко и др. 
д.о.о. експорт-импорт с. Прдејци, Гевгелија. 

Друштвото е основано со договор за основање од 
3.11. 1999 год., а содружници се Звонко Лазаров, Бор-
че Лазаров и Васил Лазаров сите од с. Прдејци, Гевге-
лија. 

Дејности: 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40,^20.51, 20.51, 
28.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.21, 51.23 , 51.24,. 
51м25, 31.31, 51.32, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 

51.42, 51.43, 51.52, 51.70, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43,.52.44 , 52.48, 
55.40, 55.51, 55.11, 60.24, 63.30, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки. 

Во правниот промет трговското друштво со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка и има 
Неограничени овластувања, а за обврските настанати 
во правниот промет со трети лица целосно одговара. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Звонко Лазаров, 
управител - без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14127/99. (43085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14161/99, на регистарска влошка - бр. 
020224477-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП за промет на мало со месо и 
производи од месо - месарница „МОНТАЖА“ Ѓорѓе 
Никола Карајанов, бул. „Брант Петрушев“ бр. 10, 
Гевгелија. 

Основач на ТП е Ѓорѓе Никола Карајанов од Гев-
гелија. 

Дејности: 52.22, 52.27, друга трговија на мало со 
храна во специјализирани продавници. 

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

Лице овластено за застапување на ТП е Ѓорѓе Ка-
рајанов, управител со неограничени овластувања. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14161/99. (43083) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14337/99, на регистарска' влошка бр. 
020214537-8-01:000, го заниша во 'трговскиот регистар 
основањето на Друштво за меѓународен транспорт, 
шпедиција и трговија' „АЛ-АН ТРАНС“, Зоран 
ДООЕЛ увоз-извоз бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 
77/3-37, Скопје. 

Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 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, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување, 
консигнација, реекспорт, малограничен промет со Ју-
гославија, Албанија, Бугарија и Грција, меѓународен 
превоз на стока, меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зоран Митровски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14337/99. 143086) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег, бр. 12237/99, на регистарска влошка бр. 
02022426/-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги, „ЕМ" Мирјана ДООЕЛ ул. „Васо Карајанов" 
бр. 28, Гевгелија. 

Единствен содружник е Мирјана Шуклева од Гевге-
лија. 

Дејности: 01.13/2, 01.24, 15.61, 15.81, 15.91, 15.98/2, 
17.40, 15.81/1, 15.81/2, 17.40/1, 25.22, 25.24, 31.10, 
31.20, 31.61, 31.82, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.50, 51.14, 51.18, 51.21, 51.22, 51.31, 
51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.51, 
52.11, 52.12', 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 
51.51, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 

' 52.42, 52.43, 52.44, 521.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 
55.51,'55.40, 60.22 , 60.24 , 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.84, 
60.23, 63.40, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка а за обврските 
сторени во правниот промет друштвото одговара со 
сите средства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен промет е Мирјана Шуклева, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12237/99. ' (43087) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14051/99, на регистарска влошка бр. 
020214327-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија, 
агенции за недвижен имот и услуги „КОДЕКС“ Анета 
ДООЕЛ увоз-извоз ТЦ Карпош локал 3-Б секција, 
Скопје. 

Основач: Анета Геговска од Скопје со основачки 
влог: 5.212 ДЕМ или 161.500,00 денари. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01'. 11/3, 01.11/4, 01.1241, 
0М2/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.41, 01.41/2, 01.43/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.43, 155.1, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.93, 15.96, 
15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 
19.30, 24.15 , 24.16, 26.22, 26.25, 29.71, 29.72, 37.10, 
37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 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, 51.47, 
51.50, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
51.22, 51.23, 52.24, 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, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.24, 63.30; 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.3,1, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.03, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

Лице овластено за застапување во надворешно 
трговското работење е Анета Геговска, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.' бр. 
14051/99. , . (43088), 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег. бр. 6338/99, на регистарска влошка бр. 
020224717-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП „ПАЈО-РТВ" сервис на Бекир Зекир Ерџан, бул. 
„Јане Сандански“ Месни трг. центар Б-2,. локал 8, 
Скопје. 

Дејности: 52.72, 52/72/1,.52.72/2, 32.30. . 
Одговорност на трговецот поединец, одговара лич-

но со целиот свој имот. 
Управител на трговецот поединец е Бекир Ерџан. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6338/ 

99. . „ (43090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13985/99, на регистарска влошка бр. 
020224077-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за транспорт, шпедиција, 
трговија и услуги „САНИЈА-ПРОМ 2000" Талат 
ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Задругарска" бр. 17, Ка-
вадарци. 

55.40, 63.11, 63.12, 65.12/3, 93.05, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, шпедиција, 
продажба на стоки од консигнациони складови, мало-
граничен промет со соседните земји: СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13985/99. (43092) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8435/99, на регистарска влошка бр. 
020199847-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Трговија на мало со брашно „БРА-
ШНАРА КВАЛИТЕТ“ ТП Божидар Томе Андриески, 
ул. „Никола Парапунов" бр. 196, Гостивар. 

Основач: Божидар Андриески од Гостивар. 
Дејности: 52.11, 52.12. 
За овластувањата во правниот промет трговецот 

поединец истапува во свое име и за своја сметка а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 

Божидар Андриески, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8435/ 

99. (43094) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11939/99, на регистарска влошка бр. 
020198197-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП „СИВЕЦ" - Продавница за ме-
шовита стока Ахмедов Абдула Шефки, с. Горно Ја-
болчиште, Велес. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 
52.44/4. 

Во правниот промет со трети лица, ТП ќе настапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот. 

Овластено лице Ја застанување во прометот е Ах-
медов Шефки од с. Горно Јаболчиште, Велес, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11939/99. (43110) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11155/99, на регистарска влошка бр. 
020177417-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
занишувањето на ТП „ЕПСА“ - колонијал Трговец-
поединец Елица Никола Арсова, ул. „Горѓи Дими-
тров“ б.б., Велес. 

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

Во правниот промет .со трети лица, управителот 
Елица Арсова од Велес, истапува во свое име ,и за 
своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11155/99. (43112) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението 
Трег. бр. 13206/99, на регистарска влошка бр. 
02013037-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги на големо и мало „БОРЈАНА“ Калина екс-
порт-импорт, .ДООЕЛ, ул. ,,Никола Вукомировиќ" бр. 
21, Скопје. 
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Основач на друштвото е Калина Ѓорѓовска од Ско-
пје со стан на ул. „Никола Вукомировиќ" бр. 21. 

Дејности: 01 21, 01.22, 01.22/1, 1 22/2, 01 23, 01.24, 
01.25 , 01.30 , 01,41, 01.41/1, 01.41/2 , 01.41/3 , 01.42, 
05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, -15.13, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51; 15.61, 
15.62, 15 71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.83, 17.21, 17:22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.52, 17.53, 17 54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 
19.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.63, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42„ 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 63.30, 63-40, 74.82, 74.84, во надворешно-тргов-
скиот промет друштвото ќе се занимава со надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, реекспорт, 
шпедиција и консигнациони складишта, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги и мало-
граничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и меѓународниот трговски промет ќе би-
де Билјана Трпевска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Тре^. бр. 
13206/99. (43113) 

запишувањето на ТП „ТЕА“ - угостителски објект 
Игњатов Томе Дончо Општина Градско. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2. , 
Во правниот промет со трети лица, ТП ќе настапу-

ва во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица, ТП ќе одговара лично, со целиот Свој имот. 
Овластено лице за застапување е Игњатов Дончо, 

од Општина Градско, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5905/ 

99. (43115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12794/99, на регистарска влошка бр. 
020212057-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и услуги „А-
ЛЕКС“ Владимир Симоновски ДООЕЛ, ул. „Брисел-
ска“ бр 31, Скопје. 

Дејности: 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43; 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54,.51.55, 51.56, 51..57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми и меѓународна шпедиција. 

Единствен содружник и управител на друштвото е 
Владимир Симоновски. Тој ќе го претставува дру-
штвото во внатрешниот и надворешниот промет. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12794/99. , (43114) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,, со решението 
Трег. бр. 10620/99, на регистарска влошка бр. 
020207827-6-06-00(0, го заниша во трговскиот регистар 
Авто такси ТП „ЗВОНИК" Звонко Томе М а н г о в -
ски, ул. „Софиска“ бр. 34-а, Скопје. 

Основач: Звонко Томе Чанкуловски, ул. „Софи: 
ска" бр. 34-а, Скопје. 

Дејност: 60.22. 
Во правниот промет одговара Трговец-поединец со 

сиот свој имот во однос на трети лица. 
Управител е Звонко Чанкуловски со неограничени 

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

10620/99. ^ ^ ^ ^ ^ (43126) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9629/99, на регистарска влошка бр. 
020212597-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ,,НАРЦИС Илија Михов ДООЕЛ, ул. „Бра-
ќа X Т е с т о в и “ бр. 48, Кавадарци. 

Содружник на друштвото е Илија Михов, ул. „Бра-
ќа X Тефови" бр. 48, Кавадарци. 

Дејности: 15.81, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.89, 28.72, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 0Ј.13/2, 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, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48/52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74'.30, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспрот на стоки, лица и шпедиција, уго-
стителски и туристички услуги, реекспорт, посредува-
ње и застапување на прометот со стоки и услуги, ма-
лограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југослави-
ја и Албанија. 

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

Управител и застапник на ТД во надворешен про-
мет е Илија Михов, управител без ограничување во 
овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9629/ 
99. (43127) 
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Основач: Ѓорѓе Терезиев. 
Дејност: 55.30, 55 30/1, 55.30/2 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува 

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

лично со целиот свој имот. 
Ѓорѓе Терезиев, управител со неограничени овла-

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

10195/99. (43128) 

Дејност: 52.48. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13516/99. (43149) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13622/99, на регистарска влошка бр. 
020212547-6-06-000. го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП „ГУРИ“ таксист Енвер Ќамил 
Аслани, Шипковица, Шипковица. 

Дејност: 60.22, такси превоз. 
Основач: Енвер Ќамил Аслани од Шипковица. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за СВОЈ а сметка а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. 

Управител на ТП е Енвер Ќамил Аслани од Шип-
ковица, без ограничување. 

бд Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13622/99. (43148) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13516/99, на регистарска влошка бр. 
02021275/-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Цвеќарница „ЗОКА" Валентина 
Петко Тодоровска, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ 
бб., Скопје. 

Основач на трговецот-поединец е Валентина Тодо-
ровска од Скопје, ул. „Тодор Чангов“ 18/5, со цртава 
бр. 1 од 12.10.1999 год. 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14078/99, на регистарска влошка бр. 
020214447-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство и промет 
со автомобилски и индустриски делови „САФЕТИ 
КОМПАНИ“ Јирген и други ДОО, ул. „Периша Саве-
лиќ" бр. 1, СкопЈе. 

Содружници на друштвото се: Бодер Раинхард 
Ханс, Суксдорф Јирген Фридрих, Б-лажески Богоја, 
Славкоски ЈБубомир и Илоски Љубен. 

Друштвото е основано со Договор од 02.11.1999 го-
дина. \ ^ 

Дејности: 25.22, 25.23, 25.24, 27.53, 27.54, 31.61, 
34.30 , 50.10 , 50.20, 50 30,/ 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51 31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 51.10, 72.10, 72.20, 72.30, 74.20, 74.20/3, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет Дру-
штвото одговара со сиот свој имот. 

Управител без ограничување во внатрешното и на-
дворешно-трговското работење е Горан Георгиевски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14078/99. - (43129) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12009/99, на регистарска влошка бр. 
02018643/-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
занишувањето на ТП Чајџилница „РИНИ-89" Зулфи 
Ашим Алији, ул. „Ресенска“ бр. 3, Скопје. 

Како трговецот-поедниец се пријавува лицето Зул-
фи Алији од Скопје. 

Дејност: 55.30/2, 55.40. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка. За обв-
рските преземени во правниот промет со трети лица 
трговецот-поединец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Зулфи Алији, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12009/99. (43150) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13086/99, на регистарска влошка бр. 
020213217-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Авто такси „ЕРКО“ Ќемал Ќе-
рим Захитовиќ с. Петровец. 

Основач на фирмата е Ќемал Захитовиќ од с. Пе-
тровец. 

Во правниот промет со трети лица лица фирмата 
истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со 
свој личен имот целосно. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23. 
Управител без ограничување е Ќемал Захитовиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13086/99; (43151) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13574/99, на регистарска влошка бр. 
020212537-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за услуги и промет „НСМ^4 

Светлана ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Благоја Стефков-
ски“ бр. 108, Скопје. 

Дејности: 15.32, 15.01, 15.52, 13.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.85, 15.86, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 19.20, 22.21, 22.22, 
22.24, 25.11, 25.12, 26.21, 26.25, 26.81, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.52, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.4СУ2, 50.50, 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, 51.51, 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, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, у70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
74.11, 74.12, 74.15 , 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.40, 74.60, 74.70, 74.81, 74.82, 74.84, 92.62, 
92.72, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување, посредништво и 
реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, ма-
лограничен промет со соседните земји, Бугарија, 

"Грција, Албанија и СРЈ. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

друштвОто одговара со сиот свој имот 
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Светлана Митреска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13574/99. (43152) 

сионо работење, реекспорт, инвестициони работи во 
странство, меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14103/99. (43159) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со. решението 
Трег. бр. 13701/99, на регистарска влошка бр. 
020211747-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за сточарство, земјоделство 
и производство „КОЖУФ" Андон и др. ДОО ул. 
„Маршал Тцто" бр. 142. 

Содружници: Ристовски Андон од Гевгелија, Наков 
Ангел од Гевгелија и Наков Иван од Гевгелија. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23 , 01.24, 01.25 , 01.30, 01.41, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.61, 15.20, 15.71, 15.72, 15.87, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 24.20, 45.11, 51.11, 51.12, 51.13, 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, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.43, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63 , 71.31, 71.32, 74.13, 74.20/3, 74.3СЈ, 74.82, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со 
СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија. 

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

Ристовски Андон, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13701/99. (43158) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14103/99, на регистарска влошка бр. 
020214297-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија на големо и ма-
ло „МОМО“ Евридика ДОО увоз-извоз, ул. „Пролет“ 
бр. 37, Скопје. 

Содружници: Ванчо Јанковски, Татјана Јанковска 
и Евридика Јанковска сите од Скопје. 

Управител: Татјана Јаневска. 
Дејности: 0.11/1, 01.23, 01.24, 01.25 , 01.30, 02.15, 

15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.51, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.89, 15.98/1, 17.11, 17.54/1, 
17.54/2, 18.23 , 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21,21, 21,22, 21,23 , 22.11, 22.12, 22.13, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25 , 22.33 , 25.13, 
25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 
36.63, 37.20, 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, 45.50, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.122, 
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, 51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47 , 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 

- 71.32, 71.33 , 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83 , 74.84, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување, консигнациони складишта, коми-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14265/99, на регистарска влошка бр. 
020224137-3-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за внатрешен и меѓунаро-
ден транспорт и услуги „ФОКУС 2001" Душко ДОО, 
увоз-извоз, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ -бр. 38, 
Скопје. 

Содружници: Душко Василевски и Љопе Василев-
ски од Скопје. 

Управител: Душко Василевски од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 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, 51.47, 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, 5241, 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, 
51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63 , 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.23 , 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.20, 
71.30, 74.12, 74.13, 74.14 , 74.40, 74.84, 80.42, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, посредување, консигнациони склади-
шта, комисионо работење, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, посредува-
ње во меѓународниот транспорт на стоки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14265/99. (43160) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14281/99, на регистарска влошка бр. 
02022467-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за Новинско-издавачка деј-
ност и трговија „РИСГИН-ПРЕС Благоја и Ленче 
ДОО, увоз-извоз, ул. „Фредерик Шопен“ бр. 22-а, 
Скопје. 

Содружници: Благоја Ристовски и Ленче Ристовска 
од СкопЈе. 

Управител: Благоја Ристовски од Скопје. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13 , 22.15, 22.21, 22.22, 

22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 

' 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50; 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 71.20, 71.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање на странски фирми, посредување, консигнациони 
складишта, комисионо работење, реекспорт, малогра-
ничен промет со соседните земји, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14281/99. (43161) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13217/99, на регистарска ! влошка бр. 
020207007-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на 
големо и мало „ТРЕТА НОВА“ Никола и други ДОО 
експорт-импорт, ул. „Благоја Стефковски“ бб, Ско-
пје. 

Друштвото е основано од Никола Јуруковски од 
Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 30/26, !и Весна Цикар-
ска од Скопје, ул. „Караорман“ бр. 18. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01Ј11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2 , 01.23, 01.24, 01.25 , 01.30, 01.41, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 05.02, 
10.10, 10.20, 10.30, 11.10, 11.20, 13.10, 13.20, 13.20/1, 
13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 
14.40, 14.50,-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, 
15.71, 15.72,15.81,15.81/1,15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/ 
2, 15.83, 15.84, 15:85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.0:0/2, 17.11, 17.12, 17.13, 
17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 
17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.54\ 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30 , 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.22, 
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13 , 22.14, 22.15 , 22.21, 22.22, 22.23, 22.24 , 22.25, 
22.31, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 
?4.24, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 
24.62, 24.63, 24.64, 24.65 , 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 
2543, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 
26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53 , 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 
26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 
27.34, 27.35,'27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 
27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.^2, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 8.72, 
28.73 , 28.74, 28.75 , 29.11, 29.12, 29ЛЗ, 29.14, 29.21, 
29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29,52, 
29.53 , 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 
31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 
32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 
33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 35.30, 
35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13 , 36.14, 
36.15 , 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62 , 36.63, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25 , 45.31; 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44 , 45.45, 45.50, 50.10, 50.20 , 50.30, 
50,30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23 , 51.24 , 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52 44/2, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30,55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.11, 
63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 
66.03, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 734.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5 , 74.30, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13217/99. (42490) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5902/99, на регистарска влошка бр. 
02020339/-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги „ФЉОДРИГА" Изет ДООЕЛ, увоз-из-
воз, ул. „Вуковарска", бр. 3/1-24, Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.41, 14.1, 
14.11, 14.12, 14.50, 15.13, 15.32, 15.33, 15.5, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85,15.98/1, 15.98/ 
2, 17.21, 17.22, 17.51, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 19.20, 19.30, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.24, 
21.25 , 22.11, 22.12, 22.14, 22.15 , 22.21, 22.22, 22.23, 
22!24 , 22.25, 22.13 , 25.24, 29.71, 29.72, 35.12, 36.11, 
36.12, 36.13 , 36.14, 36,15, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 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, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23," 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.71, 52.72, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21; 71.31, 71.33, 71.34, 
74.12, 74.14, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување во правниот промет со стоки 
и услуги, застапување во прометот со стоки и услуги, 
туристички услуги во странство, угостителски услуга 
во странство, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограни-
чен промет со Грција, Албанија Бугарија и СР Југо-
славија. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Изет Рама, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд1 Скопје, I - Скопје, Трег. бр. 5902/ 
99. (42491) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6908/99, на регистарска влошка бр. 02016831?-
6-06-000, го заниша во трговскиот регистар ТП Авто 
превозник такси „МАН КОМЕРЦ“ Методи Стоилко 
Манасиев Бул. „АВНОЈ“ бр. 74/2/^, Скопје. 

Основач и управител: Методи Стоилко Манасиев од 
Скопје Бул. „АВНОЈ“ бр. 74/2/5. 

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен 
линиски, 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на патници во 
друмски сообраќај. 

Трговец поединец во правниот промет со трети лшџ 
настапува во свое име и за своја сметка. Трговец поеди 
нец во правниот промет со трети лица одговара личнс 
со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6908/ 
998. . (43171) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13799/99, на регистарска влошка бр. 
020^07107-8 -06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Основање на друштво како ДООЕЛ Друштво за соо-
браќај, транспорт, туризам, трговија и услуга „МЕР-
ЦЕДЕС ПРОМЕТ-МБ" Букурије ДООЕЛ експорт-им-
порт ул. Нас. „Млаки“ бр. 413 Гостивар. 

Трговското друштво е основано со акт за основање 
бр. 01/1 од 25.10.1999 година, а основач е Мустафи 
Букурије од Гостивар. 

Дејноста на друштвото е: 17.53, 17.54,17.54/1,17.54/ 
2, 17.60,17.71,17.72,18.21,18.23,18.24, 01.11/2, 01.12/2, 
01.21, 01.22/1, 01.24, 01,25 , 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.96, 
15.98/1, 15.98/2,17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.52, 
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26.51, 26.32, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22 , 45.25, 
50.10 , 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14 , 51.15, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, '51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53 , 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 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, 52.41, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22 , 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.13, 74.84. 

Управител е Мустафи Букурије - управител без 
ограничување. “ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13799/ 
99. (43172) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7150/99, на регистарска влошка бр. 020202277-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
ДООЕЛ Друштво за производство трговија и услуги 
„ГЕМИНИ" СС Лазо ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. 
„Страшко Симонов“ бр. 68. 

Дејности: 15.32, 15.61, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 
18.23, 20.40, 21.12, 25.22, 25.24, 28.62, 28.72, 28.75, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43; 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.70, 52.Д1, 52.12, 52Ш, 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, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
63.11, 63.12, 74.84, надворешно трговско работење: 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, лица и шпедиција, угостител-
ски и туристички услуга, реекспорт, посредување и за-
стапување на прометот на стоки и услуги, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Алба-
нија. 

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

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 Слаѓан Тасевски - управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7150/ 
99. (43173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13346/99, на регистарска влошка бр. 
,020205427-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на друштво „ЦИПО", друштво за услуги и 
трговија Светланка ДООЕЛ Скопје, ул. „Перо Наков“ 
бр. 26. 
“ Трговското друштво се основа со Изјава за осно-
вање на претпријатие како трговско друштво во облик 
на ДООЕЛ од 28.09.1999 година дадена од Ѓоргиевска 
Светланка од Скопје: 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, ^1.23, 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, 51.52/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 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, 52.63, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55'.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.Ц, 
6342,-^6340,^64,24,, 72.20ј 72.30, :72.-60, 74.13.: 74.14. 

74.40, 74.84, 92.34, 93.04, 93.05, врши комплетен надво-
решно трговски промет со прехранбени и непрехран-
бени производи, застапување и посредување, реек-
спорт, консигнација, меѓународна шпедиција, меѓуна-
родно сообраќајно агенциски работи, меѓуграничен 
промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трга лица, друштвото 
одговара со сиот свој имот и средства. Управител на 
друштвото е Ѓоргиевска Светланка од Скопје, со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13346/ 
99. (43174) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1206/99, на регистарска влошка бр. 02010387-
8-03-000, го зашила во трговскиот регистар основање-
то на Трговско друштво за производство, трговија и 
услуга ,,МИДЕЛ-Д" Денис, ДООЕЛ, експорт-импорт, 
ул. „Скопска“ бр. 17, Гевгелија. 

Основач на друштвото е Милковски Денис од Гев-
гелија. 

Дејности: 24.62, 36.12, 36.14, 33.10/1, 28.75, 29.24, 
35.50, 36.14, 36.21, 36.22, 36.61, 36.62, 36.63, 31.62, 
33.20, 24.16, 24.17, 25.21, 25.20, 19.30, 25.23, 25.24, 
24.65, 20.10/1, 20.20, 20.10/2, 20.40, 20.30, 21.21, 21.25, 
21.22, 21.23 , 21.24, 17.60, 17.71, 17.54/2, 17.53, 17.72, 
17.40/2, 18.24, 15.61, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.85, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.11, 15.12, 15.12, 
15.20, 15.41, 15.51, 15.52, 15.88, 15,86, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 
37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, ,01.30, 
01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.22/2,. 
01.41, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, ?1.10, 71:21, 
52.24, 52.21, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52,25, '52.11, : 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33,, 52.48, 
52.50, 52.12, 52.73, 52.74, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/ 

, 3, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51,56, 51.25, 51.35, 51.22, 
-51.21, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.63, 51.64, 5Д.52, 
51.42/1, 51.57 , 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 6.12/3, 63.12, 
74.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18,-51.19, 70.20, 70.31, 63.40, 74.12, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.40, 74.70, 74.82, 74.ЅЗ, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 91.41, 92.12, 92.13, 92.31, 92.33, 
92.34, 92.52, 92.71, 93.01, 93.02, 93.04, 93,05, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складови, реекспорт, пре-
воз на стоки во друмскиот сообраќај, лизинг, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и со СР 
Југславија. , . 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото е 

Милковски Денис, управител со неограничени овла-
стувања кој друштвото ќе го застапува во внатре-
шниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1206/ 
99. (42106) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13844/99, на регистарска влошка бр. 
02022381 /-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, 
трговија, градежништво и услуги „БАТО," Југослав, 
ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Китка“ бр. 65, Скопје. 

Основач: Дабески Југослав од Скопје. Влог: 5.300 
ДМ или 164.200,00 д е н . 
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Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 15.31, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.91, 15.96, 19.10, 20.10/ 
1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.25 , 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13 , 36.14, 
36.15, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, ,51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, -51.62, 51.63, 
51.64 , 51.65 , 51.66, 51.70, 52.24, 52.25 , 52.26 , 52.41, 
52.42, 52.43 , 52.44,-52.44/1, 52.44/2, 52.45 , 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.10, 63.30, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70,32, 71.10, 71.32, 71:34, 
74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

Југослав Дабески, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13844/99. (42107) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13521/99, на регистарска влошка бр. 
020210507-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на друштво - ДОО на Друштво за прои-
зводство, трговија и услуги „АВБ ПЕТ“ Китан и др. 
ДОО, увоз-извоз, ул. „Скупи" б.б., Скопје. 

Основач на друштвото се: Ѓорѓи Ѓорѓиев од Скопје 
и Китан Сотировски од Скопје. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет е Владимир Ѓор-
ѓиев, управител без ограничување. 

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

Дејности: комплет надворешно-трговски промет со 
прехранбени и непрехранбени производи, застапување 
и посредување во промет со стоки и услуги, шпедици-
ја, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, ма-
лограничен промет со сите соседни земји, меѓународен 
транспорт, превоз на стоки и патници во земјата и 
странство, 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/ 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 01.42, 02.01, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 
15.51, 15.52, 15.61, 15,62, 15.71, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 22.23 , 22.25, 
24.16 , 24.51, 24.52, .24.62, 25.21, 25.22, 25.23 , 25.24, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73 , 28.74 , 28.75, 
29.12, 29.13, 29.14, 29.23, 29.24, 29.40, 29.52, 29.53, 
29.54, 29.55 , 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 36.50, 
36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 
50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3 , 50.40, 50.40Д, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 
51.61, 51.62. 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.1, 
52.11, 52.12! 52.2, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41,^52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52:72/2, 

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.34, 72.30, 73.10/2,73.20/1, 74.12, 74.13,74.20/2, 74.20/ 
3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.02. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13521/99. (42108) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 6535/99, на регистарска влошка бр. 020199537-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основаното 
на Друштвото со ограничена одговорност од едно лице 
на Друштвото за производство трговија и услуги „КО-

ДЕКС - ФАРКОПРОМ" Коле ДООЕЛ увоз-извоз Ку-
маново с. Руѓинце. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.И/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/1, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 
01.41ЃЗ, 01.12/2, 05.02, 15.11, 154.12, 15.13, 154.20, 
15.61, 15.85, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.21, 18.22, 
18.23, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 
25^24, 01.13/2, 01.22, 28.52, 28.62, 28.75, 15.31, 15.32, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45 , 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.19, 51.51, 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.Ц, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24у 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 781.40, 
52.72,52.74,74.12,74.13,74.14, 74.20/2, 74.20/3,74.20/5, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.05, 15.62, 15.71, 15.89, 15.89, 51.22, 51.32, 51.33, 
51.45 , 52.27, 17.60, 17.71, 17.72, 18.24, 19.20, 19.30, 
26Д2, 26.70,28.61,28.62,28.63, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, консиг-
национа продажба, посредништво и застапување во 
областа на прометот со стоки и услуги. 

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

Основач е Тасковски Коле с. Ругинце. -
Тасковски Коле, управител со неограничени Овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 6535/ 

99. (42333) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решениево 
Трег.бр. 7717/98, на регистарска влошка бр. 02012101?-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за одржување и поправка на 
моторни возила, трговија и услуги „ТО - МИ“ Михајло 
и Антонио ДОО извоз-увоз Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 
64/1-31. 

Дејности: 28.11, 28.21, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63Г 28.72, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 
31.10, 31.61, 31.62, 34.30, 37.10, 37.20, 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, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25 , 52.11, 52.27, 52.63 , 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 
52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 
52.44, 62.62, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.44, 
51.46, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.56, 51.25, 
51.35 , 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70,31.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 50Л0/3, 
50.40/3; 56.20, 50.40/4, 52.:72?1, 52.72/2, 52.74,^5,30/1, 
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55.30/2, 5020, 50.40/43, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.27 , 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.333, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 
74.82, 74.84, 92.33, 92.34 , 93.01,93.05, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, надворешна трговија 
со прехранбени производи, застапување, посредување, 
реекспорт, консигнација, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свос име,и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 

Скендеровски Михајло, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 7717/ 
98. - (42334) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 6454/99, на регистарска влошка бр. 02019131?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и 
мало „БИС - КОМЕРЦ“ Славица ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. „Козле“ 14 бр. 10. ^ 

Усогласување на Претпријатие за трговија на го-
лемо и мало и увоз-извоз Скопје, ул. „Козле“ 14 бр. 10 и 
зголемување на основната главнина со внесување на 
средства со проценка од овластен проценител во износ 
од 171.800,00 денари односно 5.540 ДЕМ. 

Новата фирма гласи: Друштво за трговија на големо 
и мало „БИС - КОМЕРЦ“ Славица ДООЕЛ увоз-изроз ' 
Скопје, ул. „Козле“ 14 бр. 10. 

Основач с Димовска Славица од Скопје. 
Дејности: 50.10, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52 , 51.53, 51.54, 51.55 , 51.56, 51.57 , 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, -
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.52, 55.30/2, 
63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33 , 71.34 , 71.40, 
74.12, 74.82, 74.83-, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, посредување во проме-
тот со стоки и услуги, консигнациона продажба, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт, малогра-
ничен промет со СР Југославија, Бугарија и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Димовска Славица, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 6454/ 
99. (42335) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3290/99, на регистарска влошка бр. 
020165567-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија, “тури-
зам и транспорт „ЕУРО-ЕКСЦРЕС" Адем, ДООЕЛ, 
експорт-импорт, ул. „Бл. Тоска“ бр. 350, Тетово. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,ѕ 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, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.42, 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, 
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52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50; 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 
20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 
74.12, 74.14 , 74.84 , 60.22, 60.23, 60.24 , 63.30 , 55.30, 
55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 
18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 
50.20, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување, посредување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, малограничен промет со СР Југослави-
ја, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, 
меѓународен транспорт на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е' Мемети Адем, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3290/ 

99. (42496) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9304/99, на регистарска влошка бр. 
020183887-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на ТП „ИВА“ Трговија на мало, Сун-
чица Трајан Пирковска, с. Кучевиште, Чучер - Санде-
во. 

Основач: Сунчица Перковска од Скопје. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

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

Сунчица Пирковска, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9304/ 
99. (42498) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9305/99, на регистарска влошка бр. 
020194507-3-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на „МАГО" Агенција за екс-
пертизи, инжинеринг и други услуги, Гоце и Васил, 
ДОО, бул. „Партизански одреди“ бр. 99/1-14, Скопје. 

Основач: Гоце Василевски од Скопје. 
Средба за основање изнесуваат вкупно 155000 дена-

ри или 5000 ДМ. 
Не одговара, а ризикот го сноси во висина на осно-

вачкиот влог. 
Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 

45.34,, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.44, 51.53. 52.11, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 
52.44/3, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30^ 55.30/1, 55.30/2, 65.12/ 
3, 70.11, 70.31, 72.10, 72.30,\74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/ 
2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 93:01, 93.02, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, СР Југславија и Алба-
нија. 

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

Гоце Василевски, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9305/ 
99. (42499) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7143/98, на регистарска влошка бр. 
020148587-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
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усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво 
за трговија и производство „ЕВРОПЕК" Рецеп и Џе-
маљ, ДОО, увоз-извоз, с. Крушопек„ Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.1^1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.25, 01.30, 
02.01, 02.02, 15.12, 17.11, 17.12, 17.16, 17.17, 17.25, 
17.30, 17.40/1, 17.4(У2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.12, 25.13, 25.22, 
25.24, 28.11, 28.12, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 
28.73, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 
51Д1, 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, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, г52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 
71.31, 71.32, 71.34, 71.13, 74.40, 74.82, 74.83 , 74.84. , 

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

Лице за застапување на Друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Бајрами Рецеп, управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7143/ 
98, ' (42500) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 69Ќ4/99, на регастарска влошка “ бр. 
020168307-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП „НАБО" такси превозник Воја Стојко Николов-
ски, с. Мождивњак, Крива Паланка. 

ТП „НАБО" такси превозник е основано со прија-
ва бр. 1 од 8.06.1999 год. а основач е Стојко Николов-
ски од с. Мождивњак, Крива Паланка. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трета лица трговецот пое-

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

обврски трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. -

Во внатрешен.промет се запишува Воја Стојко Ни-
коловски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6904/ 
99. (43226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.х 5619/99, на регистарска влошка бр. 
02020365/-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на трговец поединец ТП „ДИНЕ“ такси пре-
воз, Благица Трајко Бучковска, ул. „11 Октомври“ бр. 
45, Крива Паланка. “ 

ТП ,ДИНЕ“ такси превоз е основано со пријава 
бр. 1 од 25.05.1999 год., а основач е Благица Трајко 
Бучковска од Крива Паланка. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60,24. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

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

обврски трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Во внатрешен промет се запишува Благица Трајко 
Бучковска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Сќопје I - Скопје, Трег. бр. 5619/ 
99. (43227) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12870/99, на регистарска влошка бр 

020207917-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Киоск за промет на мало со ци-
гари и весници „ОСКАР“ ТП, Весна Блаже Игнова, 
ул. „Благој Ѓорев“ бр. 7, Велес. 

Дејноста: 52.26, 52.33, 52.48. 
Во правниот промет ТП истапува во свое име и за 

своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој 
имот. 

Управител на ТП е Весна Игнова, без ограничува-ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје-, Трег. бр. 
12870/99. (43228) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 138/7/99, на регистарска влошка бр. 
020212207-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Трговец поединец за трговија на 
мало „МОНТЕ НЕГРО" ТП, Санела Азиз Куч, ул. 
„Македонски бригади“ б.б. ТЦ Скопје-Север, локал 
бр. 7, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, ^ 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка,, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара со сиот свој имот. 

Санела Куч, управител без“ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13877/99. (43229) 

'^Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 358/99, на регистарска влошка бр. 000887, го зани-
ша во трговскиот регистар занишувањето на изм.ена 
на одлука на Статутот на Меѓународен транспорт и 
шпедиција , ,ЖАС АД, Битола, ул. „Никола Тесла“ 
бр4. 160, Битола. 

Запишување на одлука за измена на Статутот на 
Меѓународен транспорт и шпедиција „ЖАС4 АД Би-
тола, како во прилог образец бр. 18. , 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 358/99. 
(42892) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
893/99, на регистарска влошка бр. 2-523, го запишало 
судскиот регистар зголемувањето на основната глав-

' ница на Земјоделско прометна задруга „БЛИЗОСТ" 
увоз-извоз, ПО, ул. „Нада Ламеска“ бр. 22, Прилеп. 

Зголемувале на основната главница на задругата 
за уште 1.500.000,00 денари. 

Од Основниот суд во Битола, Срег:'бр. 893/99. 
(42893) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 429/99, на регистарска влошка бр. 002765, го зани-
ша во трговскиот регистар проширувањето на дејност 
на Друштво за производство, трговија и услуги, Роса 
Божиновска „РИЦАР“ удрз-извоз ДООЕЈ1, ул. „23-та"^ 
бр. 8, Битола. 

Се врши проширување на дејностите со следните 
дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 429/99.-
(42893) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3915/99, на регистарска влошка бр. 010076, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Трговско друштво за услуги и трговија Рацко Злате-
ски ,ДЕНДРИКС" ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „И-
ван Милутиновиќ“ бр. 100/23, Битола 
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Дејности- 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51 45, 51.47, 51.51, 51.63, 51.55, 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, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52 47, 52.48, 52.61, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.11, 63.12, 
74.12, 74.40, 74/82^ 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување посредување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови џа. странски стоки, реесконт, 
малограничен промет. 

Управител: Рацко Златески. 
Полни овластувања, полна одговорност. ; 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3915/99. 
(42895) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
3431/99, на регистарска влошка бр. 009595, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друш-
твото за производство, трговија, сообраќај, услуги и др. 
„ИСКРА' 99" увоз-извоз Нада Китаноска и др. ДОО 
Кичево, ул. „Санде Трајкоски“ бр. 12. џ 

Друштвото со ограничена одговорност е основано 
со договор за основање без број од 1.10.1999 година. 

Основачот Младен Китаноски како основачки влог 
вложува основни средства во вредност од 2.050 ДЕМ, 
или во денарска противредност од 64.575,00 денари, 

Основачот Нада Китаноска како основачки влог 
вложува средства во вредност од 2.000 ДЕМ, или во 
денарска противвредност од 63.000,00 денари, ц 

Основачот Станко Китаноски како основачки влог 
вложува основни средства во вредност од 1.500 ДЕМ, 
или во денарска противвредност од 47.250,00 денари, а 
основниве средства се проценети од овластен процени-
тел. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23 , 01.24, 01.25, 01.30 , 01.41, 
01.41/3, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 
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, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.30, 17 40. 17.40/1, 17.40/2, 17.51. 17.53, 17.54. 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.72/1,17.72, 18.10, 18.21,18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21^ 21.22, 
21.23 , 21.24, 21.25, 24.66, 25.12, 25.13 , 25.21, 25.22, 
25.23 , 25.24 , 26.15 , 26.21, 26.22, 26.23, 26,24 , 26.25, 
26.26 , 26.30, 26.40, 26.63, 26.64, 26.66, 26.81, 28.82, 
28.82/2, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75 , 29.12, 29.13 , 29.14, 29.40, 31.40, 31.62 , 32.20, 
32.30 , 33.20, 34.30, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13 , 36.14, 
36.15, 36.21, 36.22, 36.4р, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3 , 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
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, 52.70, 52.721, 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, ,бр,^3, 60.24, 63.11^ 63-21, 

63.30 , 63.40, 70.11, 70.12, 760.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, ,71.40, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 73.20, 73.20/1, 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, 74.60, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83 , 74.84, 
92.20, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, от-
куп и пласман на шумски производи, откуп и пласман 
на лековити билки, откуп и пласман на печурки и пол-
жави, откуп и пласман на дрво и дрвен асортиман, от-
куп и пласман на градинарски производи, откуп и пла-
сман на земјоделски производи, земјоделски аптеки, 
пчеларство, мелење на житарица пакување на чаеви, 
кафе, какао, наут, шеќер, мед и производи од мед и 
друга слични производи - конфекционирање на разни 
производи (праш касти,, пастелни, ситно гр аку л ести и 
зрнести производи), откуп на ситен и крупен добиток и 
колење на крупен и ситен добиток, пакување на семен-
ски материјали, препакување на хемиски средства, 
трговија на мало со златни пари и накит, трговија на 
мало со сребрени пари и накит, трговија на мало со 
разни украсни камења, трговија на мало со разни печа-
тени обрасци, трговија на мало со таксени, судски 
марки и други хартни од вредност, фотокопирање, ав-
топерални, услуга за пополнување на разни видови на 
обрасци, детективски активности, посредување при 
преведување; посредување при изработка на печати и 
штембили, трговија на мало со разен канцелариски и 
училишен прибор, изнајмување на аудио видео ленти и 
други носачи на слики и тон, ^пополнување на докумен-
тација за регистрација на фирми, авто школи и слично, 
трговија на мало со бижутериај, малограничен промет 
со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, консигна-
циона продажба на странска стоки, комисиони работи, 

V реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на инвестициони работи во странство. 

Неограничени овластувања, полна одговорност., 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен трговски промет: 
Станко Китаноска, управител без ограничување во 

рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд во Битола, Трег.ер. 3431/У9. 

(42896) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
3441/99, на регистарска влошка бр. 009605, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги Миле Насте-
ски „АЛЕКС“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Ленин“-
бр. 50. Ј, . у 

Дејности: 01.11, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81, 
15.86, 18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40,- 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.26, 51.27, 51.28, 51.29, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24 , 52.25 , 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, 52.31, 52.32, 
52.33, 52.34, 61.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија на непре-
хранбени производи, меѓународен транспорт, меѓуна-
родна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со сите свои средства со кои 
располага, полни одговорности. ! 11 
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Лице овластено за застапување е Миле Настески, 
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Основната главница изнесува 5.000 ДМ според из-
вештајот од судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, ,Трег. бр. 3441/99. 
- (42897) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. 1р. 
3622/99, на регистарска влошка бр. 010097867-3-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало „ФЕЛИКС 
КОНСАЛТИНГ“ Владо др. ДОО увоз-извоз, Охрид ул. 
„Кузман Шапкарев“ бр. 17. 

Се основа: Друштвото за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „ФЕЛИКС КОНСАЛТИНГ“ 
Владо др. ДОО увоз-извоз, Охрид, ул. „Кузман Шапка-
рев“ бр. 17. 

2. Оснивачи на друштвото ќе бидат: Роза Попова -
Ристевска од Охрид ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 17 со 
МБ 2203964488007 Владо Ристевски од Охрид ул. „Куз-
ман Шапкарев“ бр. ХЈЈ со МБ 0101963430028. 

Основачкиот влог на друштвото пооделно по осно-
вачи ќе биде: Владо Ристевски од Охрид ул. „Кузман 
Шапкарев“ бр. 17 со МБ 0101963430028 Вкупен износ 
79.050,00 ден. и 2550 Роза Попова - Ристевска од Охрид 
ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 17 со МБ 2203964488008 
Вкупен износ 79.050,00 ден. или 2550. 

Дејности: Во внатрешнотрговскиот промет друш-
твото 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, 15.98/2, 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, 26.64, 
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, 
45.211/2, 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, 
51.34, 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, 
51.64,5.65, 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 , 52.56, 
52.47, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 554.12, 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 
врши следните работи: 1. надворешна трговија со пре-
хранбени производи, 2. надворешна трговија со непре-
хранбени производи, 3. посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, 4. продажба на стоки од 
консигнационите складови на странски стоки, 5. уго-
стителски и туристички услуги, 6. меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, 7. изведување на инвестици-
они работи во странство и одстапување на инвестици-
они работи на странско лице во Република Македонија, 
8. меѓународна шпедиција. 

6. Лица овластени за застапување на субјектот на 
уписот во, внатрсшнотрговскиот и надворешнотргов-
скиот промет со трети лица ќе биде: 

Роза Попова-Ристовска од Охрид ул. „Кузман Шап-
карев“ бр. 17 со МБ 2203964488008 управител без огра-
ничувања во рамките на запишаните дејности. 

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

За обврските створен и во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со својот имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3622/99. 
(42915) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1870/99, на регистарска влошка бр. 008026, го запиша 
во трговскиот регистар основање на Трговско друштво 
на Трговското друштво за производство, промет и 
услуги Ордан Крстески „МИЛПРОМ" увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Прилеп ул. „Орде Чопела“ бр. 51. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 
15.86, 18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.50, 
51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.31, 
51.32 , 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37 , 51.39 , 51.41, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52Е.23, 52Е.31, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.50, 
52.62, 52.63, 55!44, 52.40, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.40, 67.13, 71.10, 19.30. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува до свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за прев-
земените обврски одговара лично со целиот свој имот 
со кој располага - полна одговорност. 

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

Друштвото ќе работи во надворешно трговскиот 
промет: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, 
реекспорт. 

Основната главница на друштвото изнесува во про-
тиввредност согласно извршена проценка од овластен 
судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1870/99. 
(42916) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1489/99, на регистарска влошка бр. 007646, го запиша 
во трговскиот регистар основање на ЈТД на Јавното 
трговско друштво за производство, промет и услуги 
Горан Ристески и др. „ЈЕХОВА" увоз-извоз ЈТД с. Ви-
толиште Витолиште. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.86, 
18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50,30, 50,40, 
50,50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.3?, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.46, 51.47, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27 , 52.28, 52.29, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сите свои средства 
со кои располага полни одговорности. Лице овластено 
за застапување е Неда Ристеска управител со неограни-
чени, овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Содружниците одговараат лично со целиот свој имот со 
кој располагаат солидарно. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1489/99. 
(42917) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2819/99 на регистарска влошка бр. 088977, .го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво-за 
угостителство, трговија и услуги ,ДЕМИР“ увоз-извоз 
Веадин и Ниѓаил Демировски ДОО ул. „Индустриска“ 
бб, Ресен. 
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Содружници: Беадин и Ниѓаил Демировски, двајца-
та од̂  Ресен. 

Основна главнина: 5.632 ДЕМ или во денарска про-
тиввредност 174.579,00 ден. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/1, 50.50, 51.31, 51.32, 51.39, 51.47, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52:47, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.11, 60 21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет, реекспорт, услуги на складирање на стоки, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и услуги. 

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

Управител е содружникот Беадин Демировски, во 
надворешно-трговскиот промет друштвото ќе го заста-
пува со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2819/99. 
(42937) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3360/99 на регистарска влошка бр. 009524, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
превоз и трговија Екрем Сулејманоски „РЕНО" увоз-
извоз ДООЕЛ ул. „Маршал Тито“ бр. 220, Кичево. 

Единствен содружник на друштвото е Екрем Сулеј-
маноски од Кичево. 

Основна главница која содружникот ја вложува во 
друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска про-
тиввредност 155.000,00 денари по проценка на овла-
стен судски проценител. 

Дејности: 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 25.12, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51 42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25, 522.6, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3 , 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60 24, 63.12, 63.21. 
63.30, 65.12/3 , 71.10, 71.40, 92.34, откуп на печурки и 
шумски плодови, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, консигнаци-
ја, реекспорт, меѓународен транспорт на патници во 
друмскиот сообраќај, туристичко угостителски услуги, 
сообраќајно агенциски услуги, малограничен промет 
со соседните земји. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Екрем Сулејмано-
^ки, управител без ограничување во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3360/99. 
(42938) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
3338/99 на регистарска влошка бр. 009502, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
производство, услуги, угостителство и трговија Јаша-
ри Имет „ЈАШАРИ - КОМПАНИ“ увоз-извоз 
ДООЕЛ с. Горно Страгомиште, Зајас. 

Единствен содружник на друштвото е Имет Јашари 
од с. Горно Страгомиште, Зајас. 

Основна главница која ја вложува содружникот во 
друштвото за почеток и работа на истото изнесува 
5.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000 
денари во предмети по проценка на овластен судски 
проценител. 

Дејности- 01.11, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 25.12, 
50.10 , 50.20 , 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
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, 52.32, 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, 5^.48, 52.50, 52.62, 52.63 , 52.74, 
55.30Ј 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓунаро-
ден транспорт на патници во друмскиот сообраќај, ту-
ристичко-угостителски услуги, сообраќај - агенциски 
услуги, малограничен промет со соседните земји. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Јашари Имет, упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3338/99. 
(42939) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3435/99, на регистарска влошка бр. 009599, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Друштво за производство, услуга, угостителство и 
трговија, Сиљаноски1 Васо, „МАРСИ" увоз-извоз, 
ДООЕЛ, ул. „4-ти Јули“ бр. 53, Кичево. 

Единствен содружник во друштвото е Синаноски 
Васо од Кичево. 

Дејности: 01.11, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 25.12, 
45.21/1, 50.10, 50.20, 50.40/4, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.43, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 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, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52Г.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 
55.30, 55.30/2, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, отк)Г1 
на печурки и шумски плодови, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредувале и застапување во 
прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообра-
ќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот 
сообраќај; малограничен промет со соседиите земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за сторените 
обврски одговара со целокупниот свој имот. 

Дице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Јованоски Влатко, 
управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Основна главнина на друштвото изнесува 5.000 
ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 де-
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кари во предмети по проценка на овластен судски про-
ценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег; бр. 3435/99. 
(42967) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3403/99, на регистарска влошка бр. 009565, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Друштво за трговија и услуги „КЕЛ" Христова Кар-
мен, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Далматинка“ бр. 57, 
Битола. 

Дејности: 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.35, 51.55, 
51.53, 51.54, 51.34, 51.31, 52.12, 52.47, 52.11, 52.25, 
52.22, 52.23, 52.45, 52.26, 74.13, 74.14, 74.40, 74.12, 
74.84, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.44/1, 50.30/2, 
50.40/2, 52.21, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.51, 51.47, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 93.02, 
51.56. 

Христовска Кармен, управител со неограничени 
овластувања во рамките на занишаните дејности. 

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

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3403/99. 
(42968) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3261/99, на регистарска влошка бр. 009425, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за ус-
луги, Андреј Прчков и др. „ТАБ" ДОО ул. „Славко 
Лумбаркр" бр.1-в, Битола. 

Основачи на друштвото се: Тони Митревски од Би-
тола, Благојче Мицковски од Битола, Андреја Прчков 
од Битола. 

Основна главница на друштвото е 5.100 ДЕМ или 
158.100,00 денари како заеднички влог на основачите. 

Дејности: 05.01, 05.02, 15.81/1, 16.00/2, 20.30, 20.40, 
22.33 , 25.22 , 28.61, 28.74, 45.43 , 45.44. 50.10 , 51.39, 
51.53, 51.64, 55.40,, 55.30, 60.22, 60.24, 71.10, 70.31, 
74.40, 80.42, 92.71, 93.05 , 74.84, 72.10, 72.20, 72.30,^ 
72.40, 72.50, 62.60, 52.47, 52.48,, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, надворешна трговија со 
прехранбени производи. 

Лице овластено за застапување на друштвото е То-
ни Митревски, како управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3261/99. 
(42969) 

Основниот суд во битола, со решението Трег. бр. 
3572/99, на регистарска влошка, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за 
производство, услуги и трговија Јагуп Османи „БУ-
РИМ“ увоз-извоз ДООЕЛ, с. Горно Страгомиште, За-" 
јас. 

Единствен содружник на друштвото е Јагуп Османи 
од с. Горно Страгомиште, Зајас. 

Основна главница на друштвото изнесува 5.000 
ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 де-
нари во предмети по проценка на овластен судски про-
ценител. 

Дејности: 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2 , 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.25, 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, 51145, 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, 52.32,^52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4 , 52.45, 
52.46. 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52 63, 52.74, 55.30, 
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55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63 30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен 
транспорт на патници во друмскиот сообраќај, тури-
стичко - угостителски услуги, сообраќајно - агенциски 
услуги, малограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со т^ети лида друштвото иста-
пува ,во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Јагуп Османи - упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3572/99. 
(42981) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3438/99, на регистарска влошка бр. 009602, го заниша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец за угостителство, Ведат Енвер Адемовски „ЈЕТ-
МИТОН" ТП, с. Асамати, Ресен. 

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

лица настапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. 

Трговецот поединец за своите обврски во правниот 
промет со трети лица одговара лично со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување е Ведат Адемовски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3438/99. 

(42982) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3278/99, на регистарска влошка бр. 009442, го заниша 
во трговскиот регистар запишувањето на ТП Трговец 
поединец Шериф Беќир Селими, за угостителство, 
ТП, нас. Теферич, Струга. 

Основач: Шериф Беќири Селими. 
Дејности: 55.30/1, 55.30/2. 
Трговецот поединец во прометот со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка.. 
Трговецот поединец одговара лично со целиот свој 

имот. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3278/99. 

(42983) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3573/99, на регистарска влошка бр. 009773, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Друштво за производство, услуги и трговија Даница 
„ДЕКА-ПРОМ" увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „4-ти Јули“ 
бр. 39/1, Кичево 

Основна главница, на друштвото изнесува 5.000 
ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 
ден. во предмети по проценка на овластен судски про-
ценител. 

Дејности: 15.ПгД5.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.81/1, “ 
15.98/2, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51^21,-^1.22, 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, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 5К52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66,51.70,-51.11, 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, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
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63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, откуп 
на печурки и шумски плодови, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, надворешна трговија со 
прехранбени, производи,' меѓународна шпедиција, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен тран-
спорт на патници!во друмскиот сообраќај, турисгичко-
угосгителски услуги, сообраќајно-агенциски услуга, 
малограничен промет со соседните збмји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото одгки 
вара со целокупниот свој имот, а истапува во свое име 
и за своја сметка. 1 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Аврамоски Благоја, 
управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3573/99. 
(42984) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3455/99, на регистарска влошка бр. 009619, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Трговско друштво за трговија, производство и услуга 
„ОРИОН" увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Бул. Туристичка“ 
бр. 85-2/26, Охрид. 

Основачки влог во предмети во износ од 176.700,00 
денари или 5.700,00 ДЕМ. ^ 

Дејности: 05.01, 05.02, 15.51; 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 
45.^1, 45.34, 71.10, 71.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.23, 51.34, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.35, 51.41, .51.42, 51.43, 51.47, 
51.57, 51.70, 52.12, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 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, 52.44/1, 
52.48, 52.47; 50.20, ?0.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 
55.3.0/2, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 92.33, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40; 72.60. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3455/99. 
(42985) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3508/99, на регистарска влошка бр. 009672, го заниша 
во трговскиот “регистар основањето на Друштво за 

Жзизводство, трговија и услуги Станојоски Васко 

ИЗЕЛ СЕРВИС БОГИ“ Увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. 
„Магистрален пат“ бб, Кичева 

Дејности: 25.11, 25.12, 25ЛЗ, 27.35, 28.40, 28.52, 
29.12, 29.14, 29.24, ^1.40, 31,61, 34.20, 34.30, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.18, 51.19, 51.43, 51.47, 
51.51, 51.57, 51.66, 52.22, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.45, 
52.50, 52.61, 52.63, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 71.10, 71.21, 71.31, 80.41, 93.05, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ски стоки, продажба на стоки од слободни царински 
продавници, надворешна трговада со делови и прибор 
за моторни возила, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги во меѓународниот промет и транспорт 
на стоки и патници, застапување и посредување во 
прометот на стоки и патници, услуги во складирање 
на стоки. 

Основната главница на друштвото изнесува 6.800 
ДЕМ или во денарска противвредност од 210.800,00 де-
нари, во предмети според извештај на овластен судски 
проценител. 

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

Управител со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности и во надворешно-тргов-
скиот промет е Станојоски Васко од Кичево. 

Основач на друштвото е Станојоски Васко од Ки-
чево. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3508/99. 
(42986) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3325/99, на регистарска влошка бр. 009489, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
трговија и услуги увоз-извоз, Тодороски Зоре „ВЕНА-
ТО" ДООЕЛ, Самоков. 
' Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 20.10, 02.01; 
50.20, 60.23, 60.24, 60.22, 63.10, 63.12, 63.21, 63.40, 
65.12/2, 74.84, 55.40, 55.30,П 5.31, 45.33, 45.324, 45.45, 
52.11, 52.24, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52,45, 52.46, 52.47, 52.48, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25 , 51.31, 51.32, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55 , 51.56, 51.57, 50.10, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна Шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
услуги, посредување и застапување во промет со стоки 
и услуги, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви на странски СТОКИ , реекспорт. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Тодороски Зоре, 

Управител. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3325/99. 

(42987) 

Основниот суд во Битола?, со решението Трег. бр. 
3237/99, на регистарска влошка бр. 009401, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Трговско друштво за производство, трговија и услуга 
„ХРИСТОВ“ Гоце, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „7 Ноем-
ври“ бр. 268, Охрид. 

Основач: Христов Гоце од с. Облешево, Кочани. ' 
Дејности: 01.21, 01.23, 01.25, 17.40/1, 17.51, 17.54, 

17.54/1, 17.60, 17.71, 18.22, Л8.23, 20.10/2, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.21, 21.25, 25.22, 25.24, 28.11, 28.40, 28.62, 
28.72, 28.73, 28.75, 45.34, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
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, 52.44/2, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.11, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.60, 74.83, 74.84, 80.42, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, мало-
граничен промет, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги,, продажба на стоки од консиг-
национи складови на странски стоки, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, застапување и посредување во надворешно-тргов-
скиот промет, реекспорт, слободни царински продав-
ници. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Христов Гоце, управител со, неограничени овласту-

вања вр рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3237/99. 

(42988) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6375/99, на регистарска влошка бр. 
02019908/-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
занишувањето на Трговец поединец за трговија на ма-
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ло „ДАНИ“ Верка Анѓел Јованова ТП ул. „Крсте Ми-
сирков“ бр. 35, Кавадарци. 

Основач: Верка Анѓел Јованова од Кавадарци. 
Дејности: 52.42, 52.43. ' 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара со целиот свој имот лич-
но. 

Лице овластено за застапување е Верка Јованова, 
управител без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6375/ 
99. (43096) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13906/99, на регистарска влошка бр. 
020214577-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ТРИ“ Винка увоз-из-
воз ДООЕЛ ул. „Његошева" бр. 29а, Скопје. 

Дејности: 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97,, 15.98, 15.98/1,15.98/2, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 

''21 И, 21.12,'21.21, 21 22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 
22.12 , 22.13, 22.14 , 22.15 , 22.21, 22.22 , 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 28:11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.51, .28 52, 28 61, 28.62, 28.63 , 28.71, 28.72 , 28.73; 
28.74 , 28.75 , 29.22, 29.23 , 29.24, .29.51, 29.52, 36.50, 
36.63, 37.10, 37.20, 50.10/50.20, 50.30! 50.30/1, 503072, 
50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51 32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51 42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51 53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 
52.48, 52.50, 63..40, 63.30, 55.30/1, 55.3042, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.24, 70.31, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.30/3, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во надворешно трговски про-
мет, услуги на складирање стоки, реекспорт и меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своЈа сметка, а за обврските 
преземени во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со сите свои средства. ' 

Александар Саздов, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13906/99. (43098) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13598/99, на регистарска влошка ,бр. 
020213377-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „ЦЕНТРО" Григориос ДООЕЛ ул. „Петар 
Мусев“ бр. 26, Гевгелија. 

Единствен содружник: Григориос Петридис од Те-
салоники, Грција. 9 

Дејности- 29.54, 29 56, 51.19, 51.41, 51.42, 51.61," 
51.63 , 51.65 , 51.70 , 52.41, 52.42 , 52.43 , 52.44 , 52.44/3, 
52 44/4, 52.46, 52.48, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, консигна-
циона продажба на странска стока, реекспорт, меѓуна-
роден транспорт и меѓународна шпедиција, туристич-
ко-угоСтителски' услуги, сообраќајно-агенциски услу-
ги. 

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

Григориос Петридис, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1598/ 
99. (43099) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13956/99, на регистарска влошка бр. 
02021241/-8г03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ЉОК-КОМПАНИ“ Ѓорѓе ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. „Маршал Тито“, бр. 102, Валандово. 

Основач: Ѓорѓе Дурлојков од Валандово, единствен 
содружник. 

-Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01Л3/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25,^ 
01.30, 15.12, 15.71, 15.72, 15.85, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.21, 
51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51,43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51ЈЅ1, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.И, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.82, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија “со непрехранбени производи, 
консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет со соседните^ 
земји, .посредување во надворешно трговскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за свбј^ сметка, а за сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
собите свои средства. 

Ѓорѓе Дурлојков, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр! 
13956/99. (43101) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13916/99, на регистарска влошка бр. 
020214607-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето'на ТП „ФЛАМУР" трговец поединец Ре-
зак Хајдар Алији, с. Лакавица, Србиново. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трета лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени према трети лица трговецот поеди-
нец одговара лично со целиот свој имот. 

Управител без ограничување на фирмата е Алији 
Резак. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13916/99. - (43102) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението. 
Трег. бр. 5363/99, на регистарска влошка бр/ 
020207177-6-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Гостилница „СВ“ Алили Иса Се-
лам с. Стримница, Желино. 

Единствен, содружник и управител е Алили Селам 
од с. Стримница, Желино. 

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

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските во правниот промет трговецот поединец одго-
вара со сите свои средства: 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5363Ѓ 
99. (43103) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12616/99, на регистарска влошка бр. 
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02020216^-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за земјоделие, градежништво, 
промет и услуги ,,АР КОМ" Раут ДООЕЛ с. Треби-
ште, Ростуше. 

Единствен содружник на друштвото е Раут Дурми-
ши од с. Требиште. ̂  

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.30,. 
01:41, 01.42, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20, 20.30, 
20.40, 25.22, 26.61, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.3, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51-32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51:57, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44Д, 52.44/2, 
52.44/3. 52.44/4/52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.3042, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-' 
прехранбени производи, посредување и застапување во 
областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на 
стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со соседните земји: 
Албанија, Бугарија, Грција и Ср Југославија. 

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

Управител: Раут Дурмиши, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12616/99. (43105) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12038/99, на регистарска влошка бр. 
010193427-6-06-000, ѓо заниша во трговскиот регистар 
основањето на трговецот-поединец на Авто такси 
„КИКИ КОМПАНИ“ ТП Звонко Стојче Стојановски, 
ул. „Мара Јосифова" бр. 4, Скопје. 

Основач и управител е Звонко Стојановски од 
Скопје. 

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот СВОЈ ИМОТ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12038/99.' (43106) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9251/99, на регистарска влошка бр. 
020186097-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Авто такси Трговец-поединец 
„БОА“ ТП Јовица Славе Савевски, ул. „Коце Мета-
лец“ бр^ 1/1-7, Скопје. 

Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Управител е Јовица Савевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9251/ 

99. (43108) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13490/99, на регистарска влошка бр. 
020212127-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар -
основањето на Трговско друштво „МАК С.Е.Т." Са-
шо Зографски ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Пушкинова" 
бр. З/2-Ј, Скопје. 

Основач: Сашо Зографски. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.Бб, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.47т 
52.62, 52.61, 52.63, 74.84. 

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

13490/99. “ (43117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12401/99, го запиша ТП Таксист „ОЛИМПИ-
ЈА“, Реџепали Мертес Арифи, ул. „Алија .Авдовиќ“ 
бр. 10/9, Скопје. 

Основач на трговец поединец е Реџепали Мертес 
Арифи. 

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

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

Реџепали Мертес Арифи е управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12401/99. - . - (43120) 

Основниот суд Скопје I —Скопје, со решението 
Трег. бр. 5906/99, на регистарска влошка бр. 
0/0212007-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Автотакси „ФАТИ“ Фатмир Не-
би Сулејмани, с. Љубен, ул. „104" бр. 45-а, Скопје. 

Дејности: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трета лица од-

говара лично со целиот свој имот. 
, Фатмир Неби Сулејмани', упраѕител без ограничу-

вање. 
Од' Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5906/ 

99. . (43121) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7151/98, на' регистарска влошка бр. 
020136457-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Таксист „АГИМИ" Шабан Фе-
рат ЈЌамиљи, с. Нераште. Теарце. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.22. 
Во правниот промет со трети лица Трговец-поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските трговецот-поединец одговара со 

целиот своЈ имот. 
Лице овластено за застапување е Шабан Ќамиљи, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7151/ 

98. (43124) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14247/99, на регистарска влошка бр. 
020214247-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ФЛОРА“ Вера и други ДОО, експорт-импорт, 
ул. „Никола Карев“ бр. 9, Гевгелија. 

Содружници: Вера Венова од Гевгелија со стан на 
ул. „Никола Карев“ број 9, Крсте Венов од Гевгелија 
со стан на ул. „Никола Карев“ број 9, Гевгелија. 

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, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 
05.01, .05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.01, 20.10, 
20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 23.30, 50.10, 50.20, 
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50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50-.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 
74.12, 74.13, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
областа на прометот на стоки и услуги, реекспрот, ме-
ѓународиа шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, консигнациона продажба на странска сто-
ка, комисиони работа, малограничен промет со сосед-
ните земји Бугарија, Грција, СР Ј)тославија и Албани-
ја. / ' 

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

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

Крсте Венов, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14247/99. ^ ^ ^ % (43125) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13555/99, на регистарска влошка бр. 
020207187-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за производство, 
трговија и услуга „ВЕСТ ИМПЕКС“ Тихо ДООЕЛ ул. 
„1119" бр.7-1/8, Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.12; 05.02, 15.11, 15.12, 151.3, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 
22.31, 22.32, 22.33, 24.51, 24.52, 24.63 , 24.62, 24.66, 
34.20, 35.12, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10, 
50.20, 50.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15 , 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31,. 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, '51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62,52.63, 55.11, 55.12, 55.11, 55.22, 55.23ѕ 
55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 72.10, 72.20, 7?.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.4, 74.20, 74.40, 74.84, 92.33, 
92.34, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување на странски правни 
лица, посредување во промет со стоки и услуги, мало-
граничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија. , 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Тихо Томашевски, 
управител без ограничувања. 

За обврските на друштвото во правниот промет со 
трети лица содружникот не одговара, а ризикот го 
сноси во висина на основниот влог. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13555/99. , - , - (43132) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14053/99, на регистарска влошка бр. 
020223987-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Трговија на мало со текстил и 
конфекција „ПЕКО“ ТП Лидија Јордан Богоева, ул. 

„Христо Ботев“ бр. 3, Неготино. 

Како Трговец-поединец се запишува Лидија Богое-
ва од Неготино. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.44/3. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец истапува во свое име и з^ своја сметка, а за1 

обврските сторени во правниот промет со трети лица 
трговецот-поединец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Лидија Богоева, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14053/99. ^ ^ ^ (43135) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. , 12602/99, на регистарска влошка бр. 
020213127-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Продавница за храна, пијалоци и 
тутун „ПОРЕЧИЈЕ" ТП Мирјана Мирослав Силјано-
ска, населба Фазанерија 1/1, Гостивар. 

Основач на фирмата како Трговец-поединец ТП е 
Мирјана Силјаноска од Гостивар. 

Дејност: 52.11, трговија на мало-во продавници, 
претежно со храна, пијалоци и тутун. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Управител е Мирјана Силјаноска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12602/99. ^ ^ ^ ^ (43134), 

Основниот суд Скопје I - Скопје,, со решението 
Трег. бр. 13922/99, на регастарска влошка бр. 
02022465/-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ФИМА“ Доце ДООЕЛ извоз-увоз, ул. „Прво-
мајска“ бр. 28/2, Скопје. 

Основач е Доце Манасиевски од Скопје. 
-Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 14.11, 14.21, 13.22, 15.11, 
15.12, 151.3, 15.31, 15.32, 15.33. 15.51. 15.61, 15.71, 
15.81, 15.86, 15.91, 15.93,-15.98, 17.60, 18.21, 20.10, 
20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 21.25 , 22.22, 22.23 , 22.25, 
24.51, 24.52, 25.22, 25.23, 25.24, 26:61, 26.63, 26.64, 
26.70, 28.52,-36.11, 36.50, 36.63, 45.11, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50/ 50.10, 50.20, 50:30. 50.30/1. 50.36/2. 50.30/3. 
50.40, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51:55, 51.62, 51.64, 51.66,-
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25 , 52^6, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.62, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.12, 
74.81, 74.82, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, малограничен 
промет со соседиите земји, посредување во прометот 
со стоки и услуги, застапување на странски фирми, 
меѓународен транспорт, меѓународиа шпедиција, кон-
сигнациона продажба, комисиона продажба. 

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

Управител е Доце Манасиевски со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13922/99. (43135) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13882/99, на регистарска влошка бр. 
020224827-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
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ТП Такси превоз „МАРИОНКА“ Миле Драган Ани-
цин ТП ул. „Томе Арсовски“ бр. 47/1-7, Скопје. 

Трговецот поединец е основано со Пријава за осно-
вање на ТП од 26.10 1999 год., а основач е Миле Ани-
цин од Скопје. 

Дејност: 60.22 
Целосна одговорност. 
Лице овластено'за застапување на трговецот поеди- -

нец во внатрешниот трговски промет е Миле Аницин, 
управител без ограничување. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13882/99. (43136) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6905/99, на регистарска влошка бр. 
020172557-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ТП авто превозник такси „САЌА“ Са-
шо Митре Трајковски, ул. „Ѓорѓи Капчев“ бр. 19/1, 
Горно Лисиче, Скопје. 

Основач и управител е Сашо Митре Трајковски од 
Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22 , 60.23. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег. бр. 6905/ 
99. ^ (43137) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10593/99, на регистарска влошка бр. 
020186037-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Дејанчо Борис Ташков „ЏАМ-
БО“ такси превозник ТП ул. „Костурска“ 3-4/16, Ско-
пје. 

Основач: Дејанчо Ташков од Скопје. 
Дејност: 60.22, такси превоз. 
Неограничено овластување, одговара со целиот 

свој имот. 
Дејанчо Ташков, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10593/99. 1 (43138) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13761/99, на регистарска влошка бр. 
020211147-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето ДООЕЛ на Друштво за такси превоз, 
производство и трговија „ЈОМА" извоз-увоз, Магдале-
на ДООЕЛ ул. „Киро Ќучук“ бр. 23, Велес. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 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, 19.20, 19.30, 21.21, 21.22, 
21.23 , 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
25.21, 25.22 , 25.23 , 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30 , 28.72 , 28.73 , 28.74, 28.75 , 37.10 , 37.20 , 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1. 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 51.11, 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, ^1.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
51.22, 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, 
52.47, 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, 55.23, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55 51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40 , 65.12/3 , 70.11, 70.12, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.33, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 

93.05, 74.84, откуп и продажба на земјоделски и сто-
чарски производи, лековити билки, шумска плодови, 
водоземци, печурки, секундарни суровини, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговијава) непрехранбени производи, инвестициони 
работи во странство, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, за-
стапување на странски правни и физички лица, посре-„ 
дување и застапување во прометот На стоки и услуги, 
консигнациона продажба, малограничен промет со Ју-
гославија, Бугарија, Грција и Албанија, туристички ус-
луги. 

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

Магдалена Петрушева, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I -^Скопје, Трег. бр. 
13761/99. (43139) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. ; 13585/99, на регистарска влошка бр. 
020211397-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
уписот на ТП за трговија на мало „САГА“ Ратка Бла-
гој Анѓеловска, ул. „Димитар Влахов“ бр. 14, Велес. 

Дејности: 52,42, 52.43, 52.33. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец истапува во свое Име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара лично со целиот свој имот. 

Ратка Анѓеловска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13585/99. (43140) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13745/99, на регистарска влошка бр. 
020211127-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на Авто-такси „АЛКО“ ТП Метуш 
Идаим Алија, с. Орланци, Арачиново. 

Основач: Метуш Алија од с. Орланци, Араниново. 
Дејности: 60.22, 60.21, 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 целокупниот свој имот. 
Метуш Алија, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13745/99. (43154) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12160/99, на регистарска влошка бр. 
020210407-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец-поединец Колонијал „КОНИ“ 
ТП Лозановска Никола Слобода, ул. „М. Тито“ бр. 
63, Гевгелија. 

Дејности: 52.11, трговија на мало во неспецијализи-
рани продавници претежно со храна, пијалаци и тутун. 

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

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

Лице овластено за застапување е Лозановска Нико-
ла Слобода, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12160/99. , (43155) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12025/99, на регистарска влошка бр. 
020203677-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за внатрешен и надворешен 
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промет „ФОНИ-КОМПАНИ" Трифун ДООЕЛ, екс-
порт-импорт, ул. „Трајко Китанчев“ бр. 32, Скопје. 

^ Фирмата е основана со акт од 03.08 1999 година, а 
основач е Доковски Трифун од Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25^ 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.44, 52.44/4, 52.47, 52 26, 52.33, 52.50, 

%52 12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44/51.55, 
51.56, 51.25, 51.22, 63.30, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 4 

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

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

Управител на друштвото (без ограничување) е До-
ковски Трифун од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12025/99. - (43156) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13539/99, на регистарска влошка бр. 
020207387-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за услуги, производство и 
трговија „АУТО-ЕКСПЕРТ“ Благоја и други ДОО, 
увоз-извоз, ул. „Перо Наков“ бб.,Скопје. 

Основачи: Благоја Велевски, Владимир Велевски, 
Веселинка Велевска и Иљо Велевски сите од Скопје. 

Дејности:' 15.61, 25.23, 25.24, 28.11, 28.21, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63 , 28.74, 28.75 , 29.12 , 29.14, 
29.21, 29.22, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 20.51, 29.53, 
29.54, 29.55, 29.56, 29.72,. 33.10/1, 33.40, 34.30, 35.50, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.25, 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, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44/1, 52.44/2 , 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.40, 70.31, 71.31, 71.34, 
72.10, 72.20, 72.30, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување, консигнација, 
малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
СР Југославија. 

За управител е именуван Благоја Велевски од Ско-
пје, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13539/99. (43157) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1822/99, на регистарска влошка бр. 
020135207-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП на мало со текстил, облека и 
обувки „ОМЕР“ Садри Вехаи Емини, ул „ЈНА“ бр. 
177, Гостивар. 

Основач на трговец поединец с Садри Емини од Го-
стивар. - “ 

Дејности: 52 41, 52.42, 52.43. 
За овластувањата во правниот промет, трговец 

поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот СВОЈ имот. 

Садри Емини, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1822/ 

99 . (43158) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14233/99, на регистарска влошка бр. 
020224147-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија на големо и ма4 

ло „ТОМАС 99" Томе ДОО^увоз-извоз, ул. „Пушки-
нова" бр. 4/1-4, Скопје. 

Содружници: Милка Апостоловска и Томе Апосто-
ловски од СкопЈе. 4 

Управител: Мара Андонова од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 0.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 

1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, -51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51 70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22-, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52 33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
51.44/3, 52.44/4, 52:45, 52.46, 52,47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63 , 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 65,12/3, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување на странски фирми, посре-
дување, консигнациони складишта, комисионо работе-
ње, реекспорт, малограничен промет со соседните зе-
мји, меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14233/99. “ (43162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14262/99, на регистарска влошка бр. 
02022439/-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „ЕЛИТА-КОМПАНИ" Агим ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. ,Д“ бр. 216, с. Арачиново. 

Содружник: Агим Бекири од с. Арачиново. 
Управител: Агим Бекири од с. Арачиново. 
Дејности: 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, 16.62, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 
15.89/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20,51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22 , 21.23, 
21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.2, 
22.23 , 22.24, 22.25 , 22.31, 22.32, 22.33 , 24.30, 24.51, 
24.52, 24.63, 24.64, 24.66, 24.70, 25.12, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23 , 25.24, 26.11, 26.12, 26.22, 25.23 , 26.40, 
26.52, 26.61^ 26.62, 26.63, 26.64, 26.65 , 26.66, 26.70, 
26.86, ,26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.35, 27.41, 27.42, 
27.43, 27.45, 27.51, ^7.52, 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, 
29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 
31.61, 31.62, 32.10, 32.30, 32.33, 33.30, 33.40, 34.10, 
34.20, 34.30, 35.12, 35.41, 35.42, 35.43, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.22/2 , 45.22, 45.23 , 45.25 , 50.10, 50.20, 0.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51,19, 
51.21, 51.22, ^1.23, 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, 51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 5г.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 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, 
63.12 , 63.21, 63.22, 63.23 , 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.1, 
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70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.20/1, 74.20/2 , 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5 , 74.30, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување, консигнацио-
ни складишта, комисионо работење, реекспорт, мало-
граничен промет со соседните земји, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14262/99. (43163) 

Јусуф Осман Емурли е овластено лице на ТП „НИ-
НА“ ќебапчилница, управител со неограничено овла-
стување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5083/ 
99. (43166) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13989/99, на регнстарска влошка бр. 
020224277-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за промет и услуга 
„КЛИО" Димитар ДООЕЛ, ул. „Август Цесарец" бр. 
10/1-11, Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33,, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2 , 51.43 , 51.44, 51.45 , 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.64, 51.70, 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, 51.44/3 , 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 74.40, 74.83, 74.84, 92.31, 92.31, 92.31/1, 
92.31/2, 92.32, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
СР Југославија, Грција, Албанија и Бугарија, консиг-
национа продажба, комисиона продажба. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешно и на-
дворешно-трговскиот промет е Димитар Димитров, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13989/99. (43164) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6420/99, на регистарска влошка бр. 
020169477-6-06-000. го запиша во трговскиот ̂ регистар 
ТП „ВАНЧО-Ј КОМЕРЦ“ авто такси, Јовчевски Ду-
шан Ванчо, нас. Илинден, ул. „Илинденска“ бр. 31. 

Основач: Јовчевски Душан Ванчо од нас. Илинден, 
со стан на ул. „Илинденска“ бр. 31. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 

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

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица, трговецот-пбединец одговара со сиот свој 
имот и средства. 

Лице овластено за застапување е Јовчевски Ванчо, 
управител без ограничувања, х 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6420/ 
99. (43167) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5925/98, на регистарска влошка бр. 02023867-
6-01-000, го заниша во трговскиот регистар занишува-
њето на ТП „ЛЕУТРИМ" Атли Етем Горенца, тргови-
ја на мало, ул. „Братство Единство“ бр. 22, Дебар. 

Дејности: 52.62, 52.63. 
Одговара со целиот свој имот. 
Атли Етем Горенца, управител со неограничени 

овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5925/ 

98. ' (43168) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12325/99, на регистарска влошка бр. 
020210417-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
занишувањето на ТП „ДОМИНАНТ" Хата Исмет Ку-
мановиќ, трговија на мало со текстил и конфекција, 
Кеј 13-ти ноември - 18 кат 1, штанд 53, Скопје. 

Дејности: 52.41, 52;42. 
Во правниот промет со трета лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврската сторена во правниот промет ТП ќе 

одговара лично со целиот свој имот. 
Управител со негораничени овластувања е Хата 

Исмет Кумановиќ, ул. „Мак. Косовска Бригада“ 3/29, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12325/99. (43165) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5083/99, на регистарска влошка бр. 
020208017-6-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
ТП „НИНА“ Јусуф Осман Емурли, с. Желино. 

Основач: Јусуф Осман Емурли, с. Желино. 
Дејност: 55.30/1. 
Јусуф Османи Емурли одговара лично со целиот 

свој имот. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.' 13545/99, на регистарска влошка бр. 
020224237-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија, 
угостителство и услуги „ЛЕСКА-МА" Мустафа 
ДООЕЛ, експорт-импорт, с. Форино, Чегране. 

Трговското друштво е основано со акт за основање 
бр. 01/1, од 04.10.1999 година, а основач е Амети Му-
стафа од Гостивар. 

Дејности: 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.23, 18.24, 01.11/2, 01.12/2, 01.21, 01.21/ 
1, 01.24, 01.25 , 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/ 
2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 
26.53, 36.14, 45.21/1, 45.2У2, 45.22, 45.25, 50.10, 50.30/ 
1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, .51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 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, 52.41, 
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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, 71.10, 73.30, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 
80.41. 

Управител е Амети Мустафа, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13545/99. (43169) 
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Основниот суд во Битола, со гешението Трег бр 
2663/99 на регистарска влошка 6јг 008819, го запиша 
во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на 
Друштвото за градежништво и услуги "Пелистер", 
Силјан и други Битола ДОО, ул. "Добривое Радосавле-
виќ" бр. 3, Битола. 

Усогласување на друштвото со ограничена одговор-
ност во приватна сопственост за градежништво "Пе-
листер" - Битола со Законот за трговски друштва 

Фирма- Друштво за градежништво и услуги "Пелис-
тер“, Силјан и други Битола ДОО. 

Седиште- ул "Добривое Радосавлевиќ“ бр 3, Битола. 
Дејности: 10 20; 14.11; 14.12; 14.13, 14.21; 14.22; 14 50, 

20.10/1; 20 10/2; 20.20, 20.30, 20.40; 20.51; 26.30; 26.4,0; од 
26.61 до 26.66; 28.11; 28 12; 28.74; 45.11; 45.12; 45.21/1; 
45.21/2; од 45.22 до 45.25; од 45.31 до 45.34; од 45.41 до 
45.50; 50.10; 50.20; 50.30/1; 50 30/2, 50.30/3; 50.50; 51.12; 
51.13, 51.14; 51.18, 51.19; 51.51; 51.53 до 51.56; 51.56, 
51.62, 51.70, 52.46, 55.11, 55.12; 55.21/1; 55.21/2; 55 22; 
55.23; 55.30/1; 55.30/2, 55.40, 55.51; 55.5Ѓ2; 60.23; 60.24; 
63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.30; 63.ДО; 65.23; 67.13; 70.11; 
70.12; 70.20; 71.21; 71.32, 71 34; 72.10; 72.20; 72 30; 72.40; 
72.60; 74.12; 74.13; 74.14, 74 20/1; 74.20/2; 74-20/3; 74.20/4;, 
74,20/5; 74.30; 74.40; 74 84 

Надворешна трговија- - Изработка на експертизи п 
студии, инвестициони програми, просторни и урбанис-
тички планови и проекти, идни главни и детални про-
екти и инвестиционо-технпчка документација, лпцита-
циони елаборати (тендерска документација) и друга 
инвестициона документација за објекти п работи, - Из-
ведување мелиорациони работи и работи .на облагоро-
дување на земјиште, приведување на земјиште кон 
култура и комунално уредување, - Изведување на трат, 
дежно, градежно-занаетчиски работи, хидротехнички 
и други слични работи и работи на внатрешно уредува-
ње и декорација, - ^Изведување на нисталациони, мон-
тажни, демонтажни работи и работи на одржување и 
ремонт на индустриски и други постројки; - Изградба 
на комплетни објекти и испорака на опрема, делови и 
материјали и на технолошки линиии други компонен-
ти; - Организација на изградба на комплетни објекти 
(инженеринг) изведување инженеринг, изведување ин-
женеринг и советодавен (консалтинг) инженеринг; -
Стручно технички надзор над изведувањето на инвес-
тициони работи во странство и надградба на инвести-
циони објекти; - Давање стручна помош, односно кон-
султански услуги во текот на изградбата и во работите 
на изградените објекти; - Одржување и ремонт на 
изградени објекти, - Други работи на изведување на 
инвестициони објекти во странство; - Надворешна тр-
говија со прехранбени производи; - Надворешна трго-
вија со непрехранбени производи; - Посредување и за-
стапување во промет со стоки и услуги; - Продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, -
Угостителски и туристички услуги; - Меѓународен 
транспорт на стоки и патници, - Отстапување на инвес-
тициони работи на странски лица во Македонија, - Ме-
ѓународна шпедиција; - Меѓународно сообраќајно-
агенциски работи, - Продажба на стоки од консигна-
циони работи; - Продажба на стоки од слободни ца-
рински пр.одавници; - Малограничен промет; - Услуги 
во меѓународниот транспорт на стоки и патници. 

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

Управнител со неограничено овластување е Силјан 
Мицевски. 

Од Основниот суд 'во Битола (722) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Со решението Згф. бр. 99/99 од 22.10.1999 година, 
во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации 
што се водат при Основниот суд Штип под реден бр. 99 
за 1999 година, се запишува: - Прва македонска органи-
зација за спасување при елементарни непогоди - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Парти-
занска“ бр. 64, во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (4) 

Со решението Згф. бр. 10^/99 од 2.11.99 год. во 
регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации 
што се водат при Основниот суд во Штип под реден бр. 
103 за 1999 година, се запишува: - Здружение на ка-
бловски ТВ оператори - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Енгел-
сова" бр. 8 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип и целата Република. 

Од Основниот суд во Штип. (6) 

Со решението Згф. бр. 110/99 од 13.12.99 год. во 
регнстарот нд Здруженијата на граѓани и фондации 
што се водат при Основниот суд во Штип под реден бр. 

110 за 1999 година, се запишува: - Еманципација и обе-
динување на Ромите, Сао Рома - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Енгел-
сова" бр. 4 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (7) 

Со решението Згф. бр. 27/98 од 1.06.99 год. во регн-
старот на Здруженијата на граѓани и фондации што се 
водат при Основниот суд Штип под реден бр. 27 за 1998 
година, се запишува: Здружение на трудови инвалиди 
при АД Рудиици Злетово - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа во просториите 
на АД Рудиици Злетово во Пробиштип, а здружението 
ќе дејствува на територијата на општана Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штин. (8) 

Се запишува во регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 41/99 од 
18.06.1999 год. Еколошкото друштво „Грашница" -
Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: организирање и 
координирање на работата на своите членови заради 
заштита и унапредување на околината како услов за 
зачувување на нејзината рамнотежа и за опстанок на 
природата и човековиот род и обезбедување природно 
право на секоја единка на здрава околина. 

Седиштето на здружението е на ул. ,Димитар Вла-
хов“ бр. 60, во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Борис Стојаноски. 

Од Основниот суд во Охрид. (548) 

Основен суд Скопје I - Скопје со решение бр. З.Г. 
бр. 287/99 од 11.6.1999 година го запиша следното 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Спортско друштво „ВАРДАР“ 
Стреличарски клуб - Скопје со седиште во Скопје со 
својство на правно лице од 21.06.1985 год.се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 
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II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
287 се запишува здружението на граѓани Спортско 
друштво „ВАРДАР“ Стреличарски клуб - Скопје со 
седиште во Скопје на „Кеј 13 Ноември“ б.б. кое го 
застапува неговиот претседател Банишки Киро од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (857) 

Основен суд Скопје Ј - Скопје со З.Г. број 625/99, од 
8.12.1999 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Спортско друштво „ВАРДАР“ 
Столно тениски клуб - Скопје со седиште во Скопје со 

-својство на правно лице од 25.09.1974 год. се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија и на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. 
број 605 се запишува здружението на граѓани Спортско 
друштво „ВАРДАР“ Столно тениски клуб - Скопје со 
седиште во Скопје на ',Кеј 13 Ноември“ б.б. кое го 
застапува неговиот претседател Атанасовски Алексан-
дар од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (858) 

Основен суд Скопје I - Скопје со З.Г. број 929/99 од 
Ф.12.1999 година ,го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. брбј 607 се запишува здружението на гра-
ѓани „Здружение на поранешни ДААД - стипендисти 
од Република Македонија“ со седиште во Скопје ќа ул. 
Воденска број 17. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Венјамин Мајсторов од'Скопје 

II. Работата и активностите ла здружението ќе се 
однесуваат на разгледување на ефектите од примената 
на научно-стручните знаења и искуства, организирање 
на семинари, курсбви, дискусии, конгреси, организи-
рање на средби од Гермакија и Македонија, контакти со 
истородни организации од други земји, советување и 
информирање во врска со ДААД стипендинте како и 
давање помош на германски стинендисти во Македо-
нија. ч . , 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 09.12.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. , (859) 

Основен суд Скопје I - Скопје со З.Г. број 869/99 од 
14.12.1999 г о д и н а ^ запиша следново: 

I. Во регистарбт на здруженија“на граѓани и фонда-
ции под Рег. број ^14 се запишува здружението на гра-
ѓани Македонскоздјзужение за проектен менаџмент, со 
седиште во СкоНје на Градежниот факултет во Скопје 
на ул. „Партизански рдреди" б.б'. 

- Лице. овластено^ да го застапува здружението е 
неговиот претседател^ Дамјан Хорновски. 

И. Работата и Активностите на здружението ќе се 
однесуваат на остварување и развивање активности на 
организации и струи ц,аци од областа на проектниот 
менаџмент, операции и програми, претставува ФОРУМ 
за размена на идеи и искуства, унапредување контакти, 
пријателство, доверба и соработка помеѓу стручњаци 
во стопанството и наставниот кадар како и унапреду-
вање на условите во кои работи проектниот менаџер. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 14Л2.1999 
год. , -

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (860) 

Основен суд Скопје I - Скопје со З.Г. број 865/99 од 
15.12.1999 година го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 616 се запишува здружението на гра-
ѓани Интернационално здружение за стратегија и по-
мош ИЗСП Скопје, со скратено име ИЗСП Скопје, со 
седиште во Скопје на ул. „Братфордска" број 2-3-27. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Томе Костадиновски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на хуманитарна помош на социјално загро-
зените граѓани, членови на здружението, на бегалците 
и други хуманитарно незгрижени лица, соработка со 
други хуманитарни организации и здруженија на тери-
торијата на Република Македонија, соработката со ме-
ѓународни хуманитарни организации и здруженија, еду-
кација на членовите како и соработка со државни ор-
гани со цел за унапредување на хуманитарната помош и 
заштита. ' 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 15.12.1999 
год. 

4 Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (861) 

Основен суд Скопје I - Скопје со З.Г. број 926/99 од 
13.12.1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 610 се запишува здружението на гра-
ѓани Хуманитарно здружение -за помош во обезбеду-
вање и дистрибуција на лекови ифлековити средства на 
социјално загрозени лица „Александар Македонски“ -
Скопје со седиште во Скопје на ул. ,Даме ,Груев“ број 3 
влез VI стан 20. ' ј -

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател асс. д-р Митко Милошевски. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на развивање на научно истражувачка, 
едукативната и стручно апЛикативната работа од обла-
ста на хуманитарна помош за социјално загрозени лиѓф 
и обезбедување и доставување лекови и лековити сред-
ства, соработката со меѓународните здруженија од овие 
области како и да организира конгреси, научни'соста-
ноци, симпозиуми, советување, курсеви и други видови 
на едукативно дејствување. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.12.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (862) 

Основен суд Скопје I - Скопје со З.Г. број 275/98 од 
19.11.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Академски шаховски клуб „Сту-
дент“ - Скопје, со седиште во Скопје кма својство на 
правно лице од 28.11.1996 год. се во согласност соЗако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓанки фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
573 се запишува здружението нд граѓани Академски 
шаховски клуб „Студент“ - Ско“пје, со седиште во 
Скопје на ул. „Пиринска“ б.б. барака 7, Карпош 2, кое 
го застапува неговиот претседател Ј1азо Јанчев од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (863) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. згф. бр. 125/99 од 28.12.1999 година, во региста-
рот на Здруженија на граѓаните и фондации при 
Основниот суд во Тетово под рег. згф. бр. 125/99, се 
запишува Здружението на граѓани1 Јозехан Будо -
Клуб „ЈОЗЕХАН ТЕТОВА“. 

Работата и активностите на здружението се презе-
мање на сеопфатии дејствија и активности кои .имаат 
да цел и задача здравствено, психофизички, техничко 
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и. едукативно' унапредување на своето членство, да 
поттикнува поголем интерес за спорт кај младите, 
поттикнување, омасовување, развој и унапредување на 
боречкиот спорт и спортот во целина и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, на ул. 
„170" бр. 82, а истото ќе делува на подрачјето на оп-
штина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (549) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. згф. бр. 95/99 од 21.10.1999 година, во регистарот 
на Здруженијата на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд во Тетово под Рег. згф. бр. 95/99, се занишу-
ва Скијачки клуб „ИНТЕНЦИЈА“ од Тетово. 

Работата и активноста на Здружението за развива-
ње и омасовување на скијачкиот спорт и другите зим-
ски спортови, активирање на младината, пионерите и 
другите граѓани во областа на спортот и физичката 
култура, учество на разни скијачки такмичења во оп-
штината, Републиката и пошироко од неа и развивање 
на такмичарски дух кај младината, пионерите и граѓа-
ните, и слично, х ^ 

Седиштето на Здружението е во Тетово, а истото 
ќе делува на подрачјето на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (550) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под рег. бр. 75/99 
год. се запишува Здружение на граѓани фудбалски 
клуб „АРЕСИМИ" с. Чегране, застапувало од претсе-
дателот Незири Пајазит како и застапникот на клубот 
овластеното лице Салиу Зилкадри, двајцата од с. Че-
гране. 

Работата и активностите на фудбалскиот клуб „А-
РЕСИМИ" од с. Чегране, произлегува од општите на-
чела на Уставот на РМ, воедно целите и задачите се 
да се грижи за омасовување на фудбалскиот спорт на 
клубот и развивање на внатрешни демократски односи 
и влијанието на членството врз работата на своите ор-
гани и тела, работи на стручно издигнување и усо-
вршување на своето членство по пат на организирање 
на разновидни форми на воспитно образовни и струч-
ни дејности, целокупната работа се стреми во развива-
ње и јакнење на спортскиот морал на своето членство. 

Од Основниот суд во Гостивар. (551) 

Ве Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 74, се 
запишува Здружение на граѓани, Културно уметничко 
друштво „ДРИТА“ село Чајле, Гостиварско, со седи-
ште во село Чајле кое го застапува Феузи Џафери од 
село Чајле. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат да ги активира своите членови како и сите 
граѓани со цел за подобрување и негување на фол-
клорните традиции и организирање на културно умет-
ничкиот и забавниот живот на младите од село Чајле. 

Од Основниот суд во Гостивар. (552) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. згф. бр. 
52/99 се запишува Фондацијата под име: Фондација за 
подршка на претпријатијата - Гостивар, со седиште 
во Гостивар, булевар „Браќа Ѓиноски" бр. 6. Овласте-
но лице за застапување е Супхи Јакупи од Гостивар. 

Работата активноста и целите на фондацијата се: 
зголемување на понудата, на деловна стручност во ре-
гионот, зголемување квалитетот на одлучувањето во 
новите и постојни мали и средни претпријатија, промо-
вирање стопански и инвестициони можности, обезбе-
дување пристап до извори на кредити наменети за ма-
ли и средни претпријатија како и подобрување на заед-

ничкото делување помеѓу сите оние субјекти кои ну-
дат услуги на малите и средните претпријатија. 

Од Основниот суд во Гостивар. (553) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег. зг. бр. 71/ 
99, се з-анишува Здружението на граѓани Организација 
на жените турци во Македонија - Гостивар, со седи-
ште во Гостивар, кое го застапува Сдика Ага од Го-
стивар, булевар „Б. Гиноски“ бр. 241. 

Работата и активностите на Здружението ќе се од-
несува за создавање на поволни услови за обезбедува-
ње на организиран пристап За постојана општествена 
активност на жените во Општинатаѓи Републиката, 
подобрување и унапредување на општествено економ-
ската и социјалната положба на жената. 

Од Основниот суд во Гостивар. (554) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, со решение I. 
Рег. Зг. бр. 255/99 од 25.12.1999 г. во Регистарот на 
здруженијата на граѓаните и фондациите го запиша 
следното: 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженијата 
на граѓани и фондациите на Таеквон-до клубот „КУМ-
ГАНГ" од с. Кадино, Скопје, со седиште на клубот во 
с. Кадино, на ул. „1" бр. 1, 91203 Скопје. 

Основните цели и задачи на здружението Таеквон-
до клубот „КУМГАНГ" од с. Кадино, Скопје се пот-
тикнување, омасовување, развој и унапредување на 
таеквон-до спортот, координирање и усогласување на 
програмските активности на членовите на клубот, во-
ди грижа за квалитетот на своите членови и нивно 
перманентио учество на сите Таеквон-до натпревари 
и манифестации, води грижа за објектите во кои ја 
одвива својата основна дејност - тренингот, се грижи 
за унапредување на здравствената заштита на таеквон-
дистите, врши и други работи кои се дозволени со за-
кон, учествува и организира државни и меѓународни 
натпревари од пријателски и официјален карактер и 
развива соработка со сите таеквон-до клубови во Ма-
кедонија. 

Со денот на уписот на здружението „Таеквон-до 
клубот „КУМГАНГ" с. Кадино, Скопје, се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (545) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение И. 
Рег. Зг. бр. 274/99 од 20.12.1999 година во Регистарот 
на здруженијата на граѓани и фондации го заниша 
следното: 

Се усвојува предлогот на Фудбалскиот клуб „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ од населба Гоце Делчев, Скопје. 

Се одобрува унис во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на фудбалски клуб „ГОЦЕ ДЕЛ-
ЧЕВ“ од населба Гоце Делчев, Скопје, со седиште во 
населба Гоце Делчев. ^ 

Дејноста на Фудбалски клуб „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ од 
населба Гоце Делчев е: членството на клубот да деј-
ствува во подигање и развивање на спортското восни-
тување по пат на разни спортски активности да се раз-
вива спортскиот дух кај членството, да обезбедува раз-
вивање и омасовување во фудбалскиот спорт на тери-
торијата на населба Гоце Делчев, Скопје, да организи-
ра и спроведува спортски натпревари. 

Со денот на занишувањето во Регистарот Фудбал-
ски клуб „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со 3. Г. број 274/99 
од 19. 11. 1999 година, го запиша следното: 
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I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Академски одбојкарски клуб „Сту-
дент“ - Скопје со седиште во Скопје со СВОЈСТВО на 
правно лице од 28. 11. 1996 год. се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓанин фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. броЈ 
572 се запишува здружението на граѓани Академски 
одбојкарски клуб ,,Студент“ - Скопје со седиште во 
Скопје на ул. „Пиринска“ б.б. барака 7, Карпош 2, кое 
го застапува неговиот претседател Јосиф Грозданов од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (864) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З. Г. број 273/98 
од 19. 11. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Академски пливачки клуб „Сту-
дент“ - Скопје со седиште во Скопје со својство на 
правно лице од 06. 04. 1995 год. се во согласност со 
Законот За здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
571 се запишува здружението на граѓани Академски 
пливачки клуб „Студент“ - Скопје со седиште во 
Скопје на ул. „Пиринска“ б.б. барака 7, Карпош 2, кое 
го застапува неговиот претседател Трајче Черепнал-
ковски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (865) 

Основниот суд вое Кичево, со решение З.рег. бр. 10/ 
99 од 16.12.1999 година ја запишува промената на ли-
цето овластено за застапување на здружението на гра-
ѓани и фондации „Карате клуб“ Кичево. 

Се запишува промена на лицето овластено за заста-
пување и претставување на здружението на граѓани 
„Карате клуб“ Кичево од Кичево: 

Здружението ќе го застапува и овластува' лицето 
Горан Секулоски од Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (1933) 

Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 1/2000 г. од 
11.01.2000 год. Во Регистарот на Здруженија на граѓани 
и фондации под реден број 1 за 2000-та година се запи-
шува упис на измени на актот за основање и статутот на 
Здруженијата на граѓани со име Здружение на инва-
лиди од војната во Прилеп, во однос на името на здру-
жението и во однос на лицето овластено за застапување 
и претставување на здружението. 

Името на Здружение наместо Здружение на инвали-
дите од војната во Прилеп, ќе гласи Меѓуопштинско 
здружение на инвалидите од војната - Прилеп, Кру-
шево и Македонски Брод. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Стојаноски Андон - претседател. 

од Основниот суд во Прилеп. (1935) 

Основниот суд -во Гостивар, со Зг. бр. 45/99 од 
28.12.1999 година го запиша следното: 

Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 79/99, се 
запишува Здружението на граѓани - фудбалски клуб 
„Лириа" с. Равен, со седиште во с. Равен, застапувано 
од овластеното лице Рефик Демири с. Равен. 

Работата и активностите како и целите и задачите 
на клубот т.е. здружението на граѓани ќе се однесува на 
тоа да се грижи за омасовување на фудбалскиот спорт 
за работа и стручно издигнување на своите членови, за 
развивање и јакнење на спортскиот морал и тоа се 
околу неговото членство и пошироко како и задачите, 
а за остварување; развивање, афирмирања, превземање' 

на акции, стручно усовршување како на фудбалот -
клубот и т.н. 

Од Основниот суд во Гостивар (1936) 

Основниот с\д но Гостивар со Зг. бр 9/99 од 
28.12 1999 година го запиша следното 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар, под Рег, бр 78/99, се 
запишува Здружение на граѓани фудбалски клуб „Ри-
ниа“ с Неготино - Полошко. Овластено лице за заста-
пување е Селими Махир од с Неготино. 

Работата и активностите на здружението на фудба,л-
скиот клуб „Риниа" с. Неготино - Полошко, ќе се одне-
сува на остварување на спортското дејствување на 
областа на фудбалскиот спорт меѓу работните луѓе, 
младите, во селото - општина и пошироко во РМ, раз-
вивање на меѓучовечките односи, афирмација на фуд-
балскиот спорт, за подобра финансиска состојба на 
фудбалскиот клуб, стручно усовршување на фудбал-
ските работници и се друго што е во интерес на спортот 
и самиот клуб. 

Од Основниот суд во Гостивар. (1939) 

Основнниот суд од Радовиш со Згф:бр 36799 од 
29.12.1999 година го запиша следното: 

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани 
и фондации под ЗГФ. бр. 36/99, Здружение на граѓани 
со име Организација на жени „ДЕНИЦА“ - Радовиш, 
кое е основано заради остварување, усогласување и 
заштита на поширок заеднички интерес на жените. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тината Радовиш, Подареш и Конче, а неговото седиште 
се наоѓа на булевар „Александар Македонски“ бб. во 
Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш. (1941) 

Основниот суд во Радовиш со ЗГФ. бр. 35/99 од 
29.12.1999 година го запиша следното: 

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани 
и фондации под ЗГФ. бр. 35/99, Здружение на граѓани 
со име „Клуб на љубители на електротехниката - Џу" 
од Радовиш е основано заради економски, социјални, 
културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, 
образовни, спортски и други права. . 

.Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш, а неговото седиште се наоѓа на уч. „Ана Пецкова“ 
бр. 25 во Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш. (1943) 

Основниот суд во Охрид на Рег. Згф. 19/99 од 
26.10.1999 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации го запиша со решение Рег. Згф. бр. 19Л 
99 од 26.10.1999 год Стрелачкиот клуб - „Охрид“ -
Охрид. 

Здружението на граѓаните има за цел: анимирање на 
стрелачкиот спорт, вежбање на стрелање со сите 
оружја, организирање на систем на натпревари, како и ^ 
преземање на други активности од интерес за член-
ството и популаризација на стрелачкиот спорт. 

Седиштето на здружението с во населба „Бејбунар" 
- Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
претседателот Зоран Шишкоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (1945) 

Основниот суд Куманово со решение Зг. бр. 104/99 
го запиша Независното здружение на жени „ЈЕХО-
НА", со седиште во Куманово, ул „Ѓуро Ѓаковиќ“ 6о. 
73, со скратен назив НЗЖ „ЈЕХОНА" застапувано и 
претставувано од претседател, г-ѓа Имран Ајдини“,во 
регистар на здруженија на граѓани и; фондации ,'при 
Основен суд Кумново под рег. 'бр. 138. 
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Независно здружение на жени ,ЈЕХОНА" со се-
диште во Куманово, се здобива со својство на правно 
лице со денот на запишување во регистарот. 

Од Основниот суд во Куманово. (1947) 

Основниот суд Куманово со решение Зг. бр. 109/99 
го запиша Здружението на граѓани „СТРАТЕГ“, со се-
диште во Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 30, а заста-
пувало и претставувано од претседател, г-дин РАдован 
Чесмаџиски, во регистар на здруженија на граѓани и 
фондации при Основен суд Куманово, под рег. бр. 137. 

Здружението на граѓани „СТРАТЕГ“ од Куманово, 
се здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шување во регистерот. 

Од Основниот суд во Куманово. (1949) 

Основниот суд Куманово со решение Зг. бр.. 110/99 
ја запиша Актерската група „СЕЛОТЕЈП“, со седиште 
во Куманово, ул. „Теофан Економов“ бр. 25, застапу-
вала и претставувана од претседател г. Тони Трајков-
ски, во Регистар на здружение на граѓани и фондации, 
при Основен суд Куманово, под Рег. бр. 136, 

Актерска група „СЕЛОТЕЈП“ со седиште во Кума-
ново, се здобива со својство на правно лице, со денот на 
запишување во Регистарот. 

Од Освоениот суд во Куманово. (1951) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 
ЗГ. бр. 33/99 од 20. VII. 1999 година во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации на АТЛЕТСКИ КЛУБ „МАЏА-
РИ" Скопје под реден бр Л. Рег. ЗГ. бр. 33/99 од 20. VII. 
1999 година. ' 

Седиштето на АТЛЕТСКИ КЛУБ „МАЏАРИ" 
Скопје е во Скопје -"Маџари ОУ „Вера Јоциќ“, а по-
драчјето на дејствување на клубот во Република Маке-
донија е да се грижи за развој на атлетскиот спорт во 
градот и Републиката, да донесува програма за развој и 
унапредување на работата во клубот, се грижи за ре-
ализација на системот на натпревари што го организира 
и спроведува атлетскиот сојуз на Македонија, органи-
зира атлетски натпревари за сите категории како и 
меѓународни натпревари по атлетика кои ќе му ги до-
вери атлетскиот сојуз на Македонија, се грижи за 
стручно специјалистички надградба на кадрите во клу-
бот, за здравствена заштита на активните членови, по-
добрување на материјалната основа на клубот, набавка 
и одржување на неопходна опрема и реквизити за ре-
ализација на тренинг и натпревари, води листа на ре-
корди на клубот и други работни задачи утврдени со 
законот за спорт, статусот и други акти. 

Со денот на запишувањето во регистарот АТЛЕТ-
СКИ КЛУБ „МАЏАРИ" Скопје се стекнува со свој-
ство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје (1827) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 
ЗГ. бр. 276/99 од 23. XII. 1999 година во регистарот за 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во регистарот за здруженијата на 
граѓани и фондациите на фудбалскиот клуб „Младост -
Трубарево“ од с. Трубарево - Скопје со седиште на 
клубот во е. Трубарево - Скопје и дејствување на тери-
торијата на с. Трубарево, Општински фудбалски клуб 
Гази Баба - Скопје, Градот, Републиката и пошироко. 

Основните цели и задачи на клубот се: подигање и 
развивање на спортско воспитување по пат на разни 
спортски активности, да се развива спортскиот дух кај 
членството, да обезбедува развивање и омасовување во 
фудбалскиот спорт на територијата на населеното ме-
сто Трубарево и пошироко и да организира и спрове-
дува спортски натпревари. 

Со денот на уписот Фудбалскиот клуб „Младост -
Трубарево“ од с. Трубарево - Скопје се стекнува со 
својство на правно лице и отпочнува со работа од 23. 
XII. 1999 година. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1980) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен, под Рег. ЗГФ: бр. 9/99, се зани-
шува Здружение на граѓани со назив Друштво на ге-
одетски инжинери и техничари во Ресен. 

Здружението има за цел да ги стимулира и коорди-
нира современиот развој во сите полиња и области на 
геодетската наука и практика, посебно нови научни 
знаења, организира, поттикнува и применува нови на-
учни знаења кај своите членови, презема активности за 
побрзо и поефикасно пренесување на новите сознанија 
преку погодни форми на организирано доставување, 
јакнење на соработка меѓу членките на сојузот во кој 
членува. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Наум Вокановски од Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен. (2302) 

Во Регисарот на'здруженија на граѓани и, фондации 
на Основен суд Ресен, под Рег. ЗГФ. бр. 29/99 се зани-
шува Здружение на граѓани со назив „Здружение на 
Ивалидски пензионери“ на Општина Ресен. 

Здружението има за цел да ги следи и проучува 
остварувањата на Уставните и законските права на ко-
рисниците на инвалидски пензии, да го следи системот 
на здравствено осигурување и заштита во целина по-
себно заштитата на здравјето на корисниците на инва-
лидски пензии, да ги следи и проучува спортските ак-
тивности на коисниците на инвалидска пензија, да ги 
унапредува разните облици на културно уметнички 
изразувања на поединци, инвалидски пензионери, .да, 
помага на најсоодветен начин на социјално најзагрозе-
ните членови. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Јанковец. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Љубе Кузмановски од с. Јанковец. 
Од Основнит суд во Ресен. (2303) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ. бр. 30/99 се запи-
шува Здружение на граѓани со назив Здружение на 
овоштари „Агро Преспа“ Ресен. 

Здружението има за цел меѓусебна и трајна сора-
ботка да обезбеди и организирано да се вклучи преку 
неговите членови во тековите на пазарно ориентирано 
стопанство во земјата и пошироко со што ќе обезбеди 
поповолни економски и други услови за унапредување 
на сопственото производство, освојување на нови па-
зари, воведување на нови сорти на јаболка, осовремену-
вање и ставање на заштита и прихранување на овош- “ 
ките во функција на еколошка заштита на воздухот, 
водите и почвата и друго. / 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Слободан Мушаревски од с. Дрмени. 
. Од Основниот суд во Ресен. (2304) 
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Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ, бр. 31/99 се запи-
шува Здружение на граѓани со назив „Музичка млади-
на“ Ресен. 

Здружението има за цел негување, омасовување и 
развој на музичкиот живот и творечките способности 
на младите луѓе, изградување на музичка култура и 
развивање музички аматеризам кај младите, организи-
рање на концерти, фестивали, на клубови, ансамбли, 
друштва во кои младите ќе ги остваруваат своите кул-
турно музички пдтреби и интерен. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Љупчо Крстевски од Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен. (2305) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ, бр. 32/99 се зани-
шува Здружение на граѓани со назив Здружение на гра-
ѓани „Преспа“. 

Здружението има за цел остварување и заштита на 
економските, социјалните, научните, културните, ху-
манитарните, еколошките и образовните интереси во 
развојот на Општина Ресен, остварување на соработка 
со друштва и организации на преспани во дијаспората, 
соработка со соседните општини од Р. Албанија и Р. 
Грција како и организирано вклучување соработка и со 
други соодветни здруженија и организации од Републи-
ката и пошироко. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружени-

ето е д-р. Арсо Гошаревски од Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен. (2306) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен под Рег ЗГФ. бр. 33/99 се запи-
шува Здружение на граѓани со назив Општински про-
тивпожарен сојуз „Ресен“ - Ресен. 

Здружението има за цел превземање мерки и актив-
ности за спречување и заштита од пожари, организи-
рање превентивна дејност за заштита од истите, се 
Грижи за опременоста и модернизацијата со потребни 
средства, оспособување и обучување кадри од областа 
на заштитата од пожари. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението с 

Сотирче Тановски од Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен. (2307) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ. бр. 34/99 се зани-
шува Здружение на граѓани со назив „Карате клуб Пре-
спа“ - Ресен. 

Здружението има за цел поттикнување, омасову-
вање и развој на карате спортот на територијата на 
Ресен и Република Македонија, развивање и унапреду-
вање на системот на натпревари, соработка со други 
клубови од Републиката. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението с 

Љупчо Ангеловски од Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен. (2308) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ. бр. 35/99 се зани-
шува Здружение на граѓани со назив „Здружение на 
жени на град Ресен - Тереза“ Ресен. 

Здружението има за цел да ги развива и заштитува 
правата на жените, еднаквоста на половите, соработка 
со другите организации кои имаат за цел зачувување на 
мирот, следење, спроведување и примена на меѓународ-
ните конвенции за заштита на правата на жената, да 
изгради сопствена култура која ќе ги подготвува проек-
тите за развој и осамостојување на жените и истите ги 
реализира.. 

Седиштето на здружението се наоѓа, во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Кети Петревска од Ресен. 
Од Основен суд во Ресен. ' (2309) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации под РЕГ. бр. 
171/99 е запишан КИК БОКС КЛУБ ,.НЕРАШТЕ“ од с. 
Нераште. 

Работата и активноста на здружението е поттикну-
вање и омасовување, развој и унапредување на спортот, 
а посебно на КИК БОКС спортот и создавање на 
услови за негово поуспешно унапредување и репрезен-
тирање, учество и организација на натпревари од офи-
цијален и пријателски карактер и слично, согласно 
член 7 од статутот од 15. 12. 1999 година. 

Седиште на здружението е во с. Нераште, а истото 
ќе делува на подрачјето на општината и пошироко во 
Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (2310) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 1/ 
98 се запишува здружение за заштита на културните, 
образовните, спортските и други права на турците во 
Тетово. ; 

Работата и активноста на здружението е на органи-
зиран начин да учествува во културниот, образовниот и 
спортскиот живот по прашања што се од витален инте-
рес за унапредување на заштитата на/ националниот 
идентитет на турците во Тетово, грижа за унапреду-
вање на функционирање на општествените односи во 
областа .на културата, залагање за зближување на сите 
култури и слично согласно член 2 од статутот од 23. 08. 
1998 год. 

Седиште на здружението с ве Тетово ул. „29 Ноем-
ври“ бр. 29, а ќе делува на подрачјето на Општина 
Тетово. 

Од Основниот суд Тетово. (2311) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ. бр. 78/ 
99 од 14.01.2000 година го запиша во Регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации следното Здруже-
ние со следните податоци: 

Име на Здружението: Шаховски клуб „Хиподром“ 
- Гевгелија. Седиште на Здружението е на ул. „Панде 
Дуганов" бб. Иницијатори за основање на Здружение-
то се: Златко Каракамишев, Мирјана Тановска, Зоран 
Делев, Тони Јошевски, Благој Богатинов сите од Бог-
данци. 

Основната дејност на Здружението е да ги ,проши-
рува знаењата на своите членови во областа на шахот; 
да открива млади таленти;- да обучува млади интере-
сенти во полето на шахот; да ги заштитува општите, 
поединечните и професионалните интереси на члено-
вите; да организира натпревари; да остварува соработ-
ка со државни и други институции; да остварува сора-
ботка со други здруженија, сојузи и др. г 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
Златко Каракамишев од Богданци. 

Од Основниот суд во Гевгелија (2510) 
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Во Регистарот на Здруженија на трагани и фонда-
ции под реден број 2 за 2000 година се врши упис на 
основање на Здружение ка граѓани со име Самостојно, 
независно, невладино и непартиско здружение на гра-
ѓани„НЕТИЦ" - Прилеп (Мрежа за култура и инфор-
мации) од Република Македонија. 

Основни цели и задачи на здружението се: инфор-
мирање на македонската и меѓународната јавност за 
развојот и позицијата на културата во Македонија, ин-
формирање за другите култури и културни збиднува-
ња, известување за сопствените активности и друго. 

Седиштето на ,.Нетиц" е во Прилеп на ул. „Егеј-
ска“ бр. 40. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Цветкоски Илчо - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2512) 

Се запиша во регистарот на Здружение на граѓа-
нски фондации под ЗГФ. бр. 2/2000, Здружение на гра-
ѓани со име Сојуз на превентива од алкохолизам, нико-

тинизам и наркоманијата Македонија - Радовиш 
кое еосновано заради превентивна дејност против алкохо-

лизмот, никотинизмот и наркоманинте кај сите попу-
лации. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш. 

Од Основинет суд во Радовиш. (2514) 

Со решение ЗГФ. бр. 111/99 од 15.12,99 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд во Штип под реден бр. 111 за 
1999 година се запишува: Сојуз на студенти на Педаго--

шки факултет - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 89, во Штип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (2516) 
- . - - -

Со решение ЗГФ. бр. 57/98 од 24.05.99 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд во Штип под реден бр. 57 за 
1998 година се запишува: Феријален сојуз на Македо-
нија Феријален центар - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Доне 
Божинов“ бр. 25 во Пробиштип, а здружението ќе деј-
ствува на територијата на Општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (2517 

СТЕЧАЈНИ П О С Т А П К И 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 112/ 
99 од 23.12.1999 година отвори стечајна постапка подне-
сена од самиот должник трговец поединец Димитар 
Горги Мандил „Мандил пром" од Крушево, со седиште 
на ул. „Манчу Матак“ бр. 30, запишано во регистар-
ската влошка 1-19030 во Основниот суд во Битола со 
жиро сметка 41110-601-36820 во Заводот за платен про-
мет, Филијала Прилеп, експозитурва Крушево. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (2050) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
Струмица под Ст. бр. 200/99 од 29.12.1999 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПЗСТ 
„Мане Шпед" од с. Робово, но е одлучено истата да не 

се спроведува поради немање имот на должникот за-
ради што се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објаву-
вањето на истото во „Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (2051) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 113/99 
од 23.12.1999 година е отворена стечајна .постапка 
према должникот Трговско друштво за производство, 
трговија и услуга Саки Муса Асани „Мимоса" ДООЕЛ 
с. Житоше, запишано во регистарска влошка 1-19164 
Битола Основен суд Битола, со жиро сметка 41100-601-
37763. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (2052) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 109/99 
од 10.12.1999 родина, отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за градежништво, производ-
ство, трговија увоз-извоз „Занат проект“- ПО-Прилеп 
со седиште на ул. „4-ти јули“ 6 во Прилеп запишан во 
регистарска влошка 1-14828 Битола во Окружниот сто-
пански суд во Битола со жиро сметка 41100-601-30138 во 
Заводот за платен промет, Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2053) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 111/99 
од 24.12.1999 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Задруга за производство, промет и услуги 
„Џенгиспромет" увоз-извоз Прилеп со П.О. со седиште 
в,о Прилеп, ул. „Дабиичка" бр. 39 занишан на регистар-
ска влошка 2-458 Битола во Основниот суд во Битола, 
со жиро сметка 41100-601-41427 во Заводот за платен 
промет Филијала Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (2054) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 80/99 
од 8.12.1999 година, отвори стечајна постапка према 
ДОО за производство на предива и конец од памучен 
тип и производство на полиестерски предива АД „По-
литекс - Политрејд" ДООЕЛ Прилеп, со седиште на 
ул. „Леце Котески“ бр. 52, запишано на регистарска 
влошка 1-19478 во Основен суд Битола со жиро сметка 
41100-601-38302 во Заводот за платен промет Филијала 
Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (2055) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 117/99 
од 28.12.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство и 
промет увоз-извоз „Заполжани промет“ с. Заполжани 
Прилеп со ПО со седиште во с. Заполжани занишано во 
регистарска влошка 1-2054 на Окружен стопански суд 
Битола, со предмет на работење полјоделство со жиро 
сметка 41100-601-21345 во Заводот за платен промет 
Филијала Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (2056) 
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Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 115/99 
од 27.12.1999 година е отворена стечајна постапка 
према должникот Приватно претпријатие за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз 
Фортуна старт-Прилеп ПО-Прилеп со седиште на ул. 
„Пере Тошев“ бр. 9 во Прилеп, запишано на регистар-
ска влошка бр. 1-18143 Битола со решение Срег. бр. 
1155/96 од 31.01.1996 година на Окружниот стопански 
суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-34319 при 
ЗПП - Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот носе спрове-
дува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2057) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 102/99 
од 24.12.1999 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за угостителство, туризам и 
промет увоз-извоз „Пини-турс" - Прилеп со ПО со се-
диште на ул. „Драган Димески“ 1 в запишано на реги-
старска влошка 1-2693 во Окружниот стопански суд 
Битола, со предмет на работење превоз на патници во 
друмскиот сообраќај, со жиро сметка 41100-601-7300 во 
Заводот за платен промет Филијала Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (2058) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 114/99 
од 23.12.1999 година, отвори стечајна постапка према 
должникот услужна производна и трговска задруга 
„Билансно Б" со ПО Прилеп со седиште на ул. „Биди-
маш" бр. 20 в Прилеп занишана на регистарска влошка 
бр. 2-685 - Битола со решение Срег.бр. 789/98 од 
31.03.1998 година во Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка бр. 41100-601-41149 во ЗПП-Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. . (2059) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 104/99 
од 8.12.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот дуќан со својство на правно Лице за трговија 
на големо и мало „Вики“ извоз-увоз Прилеп со седиште 
на ул. „Круме Спиркоски“ 10 запишан на регистарска 
влошка 2-158 во Окружниот стопански суд Битола, со 
предмет на работење трговија на мало со обувки, кожа, 
гума и пластика'со жиро сметка 41100-601-3796 во Заво-
дот за платен промет Филијала Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (2060) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Сг. бр. 193/99 од 30.12.1999 г. е отво-
рена стечајна постапка над должникот П У Ш „Сензум" 
од с. Моноспитово, но е одлучено истата да4 не се спро-
ведува поради немање имот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штин во рок од 15 дена од објаву-
вањето на истото во „Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (2061) 

Основниот суд во Прилеп со решение Л. бр. 5/97 
од 23.11.1999 година предлогот поднесен од должникот 

ДОО „СТОКО ПРИЛЕП“ - Прилеп за отворање на 
ликвидациона постапка го одби како неоснован. 

Со истото решение отвори стечајна постапка према 
должникот ДОО „СТОКО ПРИЛЕП“ - Прилеп увоз-
извоз, со ПО со седиште на ул. „Егејска“ бб., запишан 
во регист-арска влошка 1-712, со жиро сметка 41100-
601-731 во Заводот за платен промет Филијала во При-
леп. 

За стечаен судија е определена Судијата на Основен 
суд Прилеп, Татјана Сурлеска. 

За стечаен управник е определена Љубица Илческа 
економист од Прилеп, ул. „Димо Нарсдникот" бр. 65 
со телефон 098-27-125. 

Се повикуваат доверителите да им ги предјават 
своите побарувања на стечејниот совет со поднесок во 
два примероци со доказите и вирманска уплата со так-
са од 600,00 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отво-
рање на стечајна постапка во „Службен весник на 
РМ“. 

Се определува рочиште за испитување на побарува-
њата на доверителите за 7.03.2000 година, во 11 часот 
во судница Голема сала. 

Се повикуваат должниците да ги измират своите 
долгови спрема стечајниот должник без одлагање. 

Стечајната постапка према должникот е отворена 
согласно одредбите од Законот за присилно порамну-
вање, стечаЈ и ликвидација. 

Стечајната постапка е заведена по правосилноста 
на решението во уписник „СТ" под бр. 5/2000. 

Огласот е објавен на огласна табла во судот на ден 
14.01.2000 година. 

Од Основниот суд во Црилеп. (2476) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 118/99 
од 28.12.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за услуги, трговија на големо и 
мало, увоз-извоз, „Руеми" Стојаноска Олгица и др. 
ЈТД Прилеп со седиште на улица „Благоја Стојкоски“ 
5 во Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-7230 
Битола 010031677-709-000 Битола во Основниот суд 
Битола со предмет на работење трговија на мало во 
продавници претежно со храна, пијалаци и тутун со 
жиро сметка 41100-601-14307 во Заводот за платен 
промет Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2478) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 126/99 
од 29.12.1999 година .отвори стечајна постапка према 
должникот ТД за производство, услуги и трговија на 
големо и мало „ФУЛ ФУЛ" Милица Цветкоска, увоз-
извоз ДООЕЛ, Прилеп со седиште на ул. „Егејска“ л 

40, запишан во регистарска влошка 010051367-08-03-
000 во Основен суд Битола, со дејност Инженеринг со 
жиро сметка 41100-601-32660 од Заводот за платен 
промет Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот е отворена 
поради престој на неизбежна неликвидност, истата не 
се спроведува но се заклучува. 

По правосилноста на решението имотот - основач-
киот влог на должникот - предмети проценка од 
319.000 денари се пренесуваат на оснивачот на дол-
жникот Милица Цветкоска од Прилеп ул. „Егејска“ 
бр. 40. 

Од Основниот суд во Прилеп. ' (2480) 

Со решение на стечајниот совет при Основен суд 
во Струмица под Ст. бр. 208/99 од 14.01.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТУ 
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„ФРЕНКИ" од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот зара-
ди што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку Основниот суд во Струми-
ца, до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена 
од објавувањето на истото во „Службен весник на 
РМ." 

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

Од Основниот суд во Струмица. (2483) 

Со решеше на Стечајниот совет при Основен суд 
Струмица под СТ. бр. 209/99 од 14.01.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТУ „О-
РЕВ-КОМЕРЦ" од Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
. то решение со жалба преку Основниот суд во Струми-
ца, до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена 
од објавувањето на' истото во „Службен весник на 
РМ." 

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

Од Основниот суд во Струмица. (2487) 

Со решение на Стечајниот совет при Основен суд 
Струмица под СТ. бр. 207/99 од 13.01.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПУ Ш 
„ЕКСТРА“ од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот зара-
ди што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку Основниот суд во Струми-
ца, до Апелациониот суд во Штип во рок од' 15 дена 
од објавувањето на истото во „Службен весник на 
РМ." 

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

Од Основниот суд во Струмица. (2489) 

Основниот суд во Охрид, со решението ст.бр. 11/99 
од 12.01.2000 година према стечајниот должник ПП 
"Стокопромет" - Охрид отвори стечајна1 постапка 
истата не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Охрид.' (2436) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1018/99 од 08.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и превоз „КИКИ-ВИКИ" 
д.о.о. Скопје, ул. „Бутелска-31" бр. 9 со жиро сметка 
40100-601-341445. 

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
в а према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 

дена„ а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1034) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1068/99 од 14.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „МИ-
ЊОН - БТ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Јане 
Сандански“ ТЦ „13 Ноември“, бб, лок. 2, со жиро 
сметка 40100-601-234135. 

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

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка 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 најдоциа во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1035) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1276/99 од 20.12.1999 година 
е 'отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие4 за трговија на големо и мало увоз-извоз 
„ЖОГО-КОМЕРЦ" д.о.о. Скопје, ул. „Веселин Ма-
слеша“ бр. 3/1-20 со жиро сметка 40120-601-178208. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски, со стан на ул. „Рузвелтова" бр. 54. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1124) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1245/99 од 16.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и производство „КАН-КОПЕ-

РАТИОН" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Вирги-
но" бр. 99 со жиро сметка 40100-601-318387. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Д. бр. 982/99 од 28.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие на големо и мало „ДИДЕМ" д.о.о. 
експорт-импорт Скопје, ул. „Славеј Планина“ бр. 50 со 
жиро сметка 40100-601-363467. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-
ски, со стан на ул. „Торонто" бр. 28. 
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Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во 'Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1307) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1095/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за производство, трговија, туризам и 
услуги д.о.о. ,ЛИВПРОДУКТ" увоз-извоз од Скопје, 
ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 55 со жиро сметка 40100-601-
186082. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-
ски, со стан на ул. „Торонто" бр. 28. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два ири-
мерка со докази, а најдоциа 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 најдоциа во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1311) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1136/99 од 11.11.1999 година 

'е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговското претпријатие за промет на големо и мало 
„АГРОКОКА" Скопје, ул. „Џон Кенеди“ Б 7, со жиро 
сметка 40100-601-26037. 
' За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-
ски, со стан на ул. „Торонто" бр. 28. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а 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 најдоциа во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (1314) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1003/99 од 13.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, услуги и угостителство „БИ-
СЕРИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „ЈНА“ бр. 24/2-10, 
со жиро сметка 40100-601-207202. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Кадио-
ски, со стан на ул. „Торонто" бр. 28. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по' објаву-
вањето на огласот во'„Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а 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 најдоциа во рок одЗ месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (1317) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1151/99 од 14.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за туризам и транспорт „ОРБИТА 
ТУРС“ д.о.о. Скопје, ул. „Боро Тодоровиќ“ број 129 од 
Скопје со жиро сметка 40110-601-404950. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Нико-
ловски со стан на улица „Боро Тодоровиќ“ број 129. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а 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 најдоциа во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. -

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (1402) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 844/99 од 08.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие „СА-ТИ КОМПАНИ'4 

ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 54/ 
7-5 со жиро сметка 40120-601-187422. 

За ликвидатор се определува лицето Митко Попо-
ски, со стан на ул. „Летинска“ бр. 45 б, тел: 362-363. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоциа 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 најдоциа во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1403) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 897/99 од 14.12.1999 година ^ 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „СОКОЛ“ ц.о. 
увоз-извоз Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 71/3 од 
Скопје со жиро сметка број 40110-601-396762. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Михај-
ловска со стан на улица „Радика“ бр. 1/1-12. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1409) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 898/99 од 13.12.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за .производство, трговија и услуго „АНА-
БЕЛ“ д.о.о. Скопје, ул. „Трифун Хаџијансв" бр. 12/1-20 
со жиро сметка број 40110-601-230984. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Михај-
ловски со стан на улица „Радика“ бр. 1/1-12. 

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

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (1410) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1031/99 од 08.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „ТА-
СО“ д о.о. експорт-импорт, Куманово ул. „Тоде Дум-
6а" бр. 68/15, со жиро сметка 40900-601-31637. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветков-
ски, со стан на ул. „Теофан Економов“ бр. 30, тел: 27-
379. 

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

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

Од Основниот суд СКОПЈС I - Скопје. (1453) 

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

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I -г Скопје. (1505) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1010/99 од 16.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги „КОМ-
ПАНИЈА ШИЦ-КО" д о.о. експорт-импорт, ул. „На-
родни Херои“ бр. 21/1-23, со жиро сметка 40100-601-
269211. 

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

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

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

ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1509). 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1252/99 од 07.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на мало „МАРКЕТ КО-
МЕРЦ“ ЕВТ Промет и др. д.о.о. Скопје, ул. „Христо 
Татарчев“ бр.11, со жиро сметка 40100-601-406357. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски, со стан на ул. „Рузвелтова" бр. 54-а, тел. 741-545. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по“ објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1698) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1057/99 од 28.10.1999 година 
е отворена. ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, шпедиција и услуги „ЛЕ-ДИ“ 
д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 6-2/13, 
со жиро сметка 40100-601-234887. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ков, со стан на ул. „Битпазарска" бр. 60. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву^ 
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1701) 

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

За ликвидатор се определува лицето Јане Бибоски, 
со стан на ул. „Кеј Братство Единство“ број 3 а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерна 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, џо рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1705) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со. 
решение на овој суд Л. бр. 1071/99 од 29.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должников 
Претпријатие за промет и услуги „ЦЕСТРА КОМЕРЦ“ 
извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Козле“ бр. 109, со жиро 
сметка 40120-601-81498. 

За ликвидатор сс определува лицето Александров-
ски Цено, со стан на ул. „Лука Геров“ бр. 52-3/6. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
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вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1145) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1242/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународна трговија и маркетинг 
„ТРАНСФЕРКО" д.о.о. експорт-импорт Скопје, 
Д.Т.О. „Буњаковец" кат II со жиро сметка 40100-601-
332080. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски, со стан на ул. „Рузвелтова" бр. 54. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2176) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1162/99 од 29.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „ТОМАР4 

д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Волгоградска" бр. 2-3/1 
со жиро сметка 40120-601-351347. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски, со стан на ул. „Рузвелтова" бр. 54 а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава; 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1061/99 од 05.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие на големо и мало увоз-извоз ц.о. „ДЕНС 
ИМПЕКС“ Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бр. 
27, со жиро сметка 40100-601-181871. 

За ликвидатор се определува лицето Сотировски 
Никола, со стан на ул. „III Македонска бригада“ број 
27. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2192) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1152/99 од 18.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало „ТОБИБ" 
ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Бул. „АВНОЈ“ бр. 58, со 
жиро сметка 40100-601-78667. 

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

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а 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 месеци4од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2210) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1221/99 од 06.12.1?99 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за економски- комерцијален сервис 
„КОНТОР-АС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
„1469" бр. 10/4-6, со жиро сметка 40110-601-366908. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2211) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1213/99 од 06.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инжинеринг, маркетинг и трговија 
„КАО“ експорт-импорт Скопје, ул. „11 Октомври“ ор. 
23/II стан 1, со жиро сметка 40100-601-56346. 

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

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со' пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. х 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2213) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1140/99 од 18.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие на големо и мало „ИДЕАЛ ПРОМЕТ“ 
ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 306 а, со 
жиро сметка 40100-601-192237. 

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

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по Објаву-
вањето на огласот во „Службен 'весник на Република 
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Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2215; 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1131/99 од 28.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претиријатие за производство, промет и услуга „БИО 
МЕДИЦИ“ д.о.о. ул. „Мара Угринова" бр. 64-2/15, 
Гостивар, со жиро сметка 40100-601-396624. у 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пе-
тров, ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, Скопје. 

Се. повикуваат доверителите на должникот да ти 
пријават своите побарувала во рок од 30 деца по обја-
вувањето на огласот во „Службен ресник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерока со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци 
од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. . (2295) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1240/99 од,15.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуга на го-
лемо и мало „ИНТЕРКОНИКА" ц.о. експорт-импорт 
ул. ,Д. Пандилов“ бр. 5, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-147199. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пе-
тров, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, Ско-
пје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ти 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци 
од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2296) 

Основниот суд Скопје I - Скоцје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1224/99 од 17.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претиријатие за внатрешна и надворешна трговија 
„КО КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Мирче Ацев“ 
бр. 3/19, Скопје, со1 жиро сметка 40120-601-97930. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пе-
тров, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, Ско-
пје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ти 
пријават сво.ите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерока со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци 
од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во'ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 
' Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1194/99 од 01.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претиријатие за градежништво, трговија и услуга 

ВИР-КОМ" ц.о. увоз-извоз, ул. ,До Ши Мин“ бр. 85-
б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-395419. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски со стан на ул. „Христо Черноцеев" бр. 1-а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ти 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огл,асот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2350) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1160/99 од 18.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало „СТРИМА-ПРОМЕТ" ц.о. увоз-извоз, од Кума-
ново ул. „Поток Серава“ бр. 169, Куманово, со жиро 
сметка 40900-601-21644. / 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски состан на ул. „Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. - (2351) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1218/99 од 09.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги во градежништвото, производ-
ството, промет увоз-извоз „ТИНИ-МАКС" експорт-
импорт, нас. „Вардар“ згр. К-Зу влез, 1, лок. бр. 1/, 
Скопје со жиро сметка 40100-601-^37,87. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски со стан на ул. ,,Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок'од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна: ВО рок од 3 месеци рд 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претаријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 930/99 од 28.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претиријатие за мешовита сопственост за издавачка 
дејност „МАЛМАКС" д.о.о. увоз-извоз, Скопје ул. 
,,Партение Зографски? бр. .77-а, сс?,жиро сметка 40100-
603- 27493 
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За ликвидатор се определува лицето Радослав Ки-
провски, со стан на ул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36. 

Се покануваат/ доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со Пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 

к денот на последната објава. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-

те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 651/99 од 15.06.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и инжењеринг „БЕМАКО" 
д.о.о. Скопје, ул. „Васил Ѓоргонов“ бр. 29/2-1, Скопје 
со жиро сметка 40100-601-372608. 

Ликвидатор е Радослав Кипровски од Скопје, ул. 
„АСНОМ“ бр. 8-3/36, тел. 435-021. 

Се покануваат доверителите на должникот да гн 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2354) 

- Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 656/99 од 14.06.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЕЛ-
КОВОД" ц.о. Скопје, ул. „Ефтим Спростанов" бр. 1, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-164952. 

Ликвидатор е Радослав Ќипровски од Скопје, ул. 
„АСНОМ“ бр. 8-3/36, тел. 435-021. 

Се покануваат доверителите на должникот да ти 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 705/99 од 09.07.1999 година 

е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „СМИЛ-
КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Тоде Думба" бр. 60, 
Куманово, со жиро сметка 40900-601-24513. 

Ликвидатор е Радослав Ќипровски од Скопје, ул. 
,АСНОМ“ бр. 8-3/36, тел. 435-021. 

Се покануваат доверителите на должникот да ти 
пријават своите по,барувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок'од 

30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2356) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1060/99 од 02.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие „МИЛИНЕКС" ДОО Скопје, 
ул. ,Ленинова“ бр. 11, со жиро-сметка 40100-601-
276767. 

За ликвидатор се определува лицето Чолак Митко 
со стан на ул. „Ленинова“ бр. 11. 

Се покануваат доверителите на должникот да ти 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерока со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци 
од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2346) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1236/99'од 09.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, трговија и услуга „ЕУРО-
ПРОДУКТ-ТРАНСПОРТ" ДОО експорт-импорт, 
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 64, со жиро-сметка 40100-
601-377256. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски со стан на ул. ,Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерока со докази, а најдоциа во рок од (3 месеци 
од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2347) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1183/99 од 06.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за производство, трговија и услуга 
ДОО ,,ЕУРОПРОДУКТ" Ангелина, експорт-импорт, 
од Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 3/4-2, со жиро-
сметка 40100-601-378547. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски со стан на ул. „Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во роќ од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерока со докази, а.најдоцна во рок од 3 месеци 
од денот на последиата објава. 

Се задолжуваат должниците да ти намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2348) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1184/99 од 01.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 

; Производно, трговско и услужно,, претпријатие РМ" 
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ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. „Васил Главниов“ 
бр. 3/4-2 со жиро-сметка 40100-601-415363. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
,ски со стан на ул. „Христо Чернопеев" бр. 1-а. 

Се покануваат доверителите на должникот да гц 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци 
од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ^ (2349) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1086/99 од 28.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „МАЕ-
СТРАЛ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Методи Митев-
ски“ бр. 10/6-1, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
95929. 

За ликвидатор се определува лицето Радослав Ќи-' 
проески, со стан на ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36. -

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2357) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 456/99 од 11.05.1999 година 
с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско услужно претпријатие „НАЦ-КОМЕРЦ" 
ц.о. експорт-импорт с. Петровец, Скопје, со жиро 
сметка 40110-601-269664. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2358) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 597/99 од 14.07.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие „КАШТАЊЕВА" 
д.о.о. увоз-извоз ул. „982" бр. 219, с. Идризово, Ско-
пје, „со жиро сметка 40110-601-229752. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а иајдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во“ ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2354) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 675/99 од 23.07.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „МАР-
ТИН“ ц о. увоз-извоз ул. „Женевска“ бр. 6-1/33, Ско-
пје, со жиро сметка 40120-601-282404. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2360) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 676/99 од 20.07.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало „РЕЏЕП 
КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Методи Митев-
ски“ бр. 7/1-18,. Скопје, со жиро сметка 40100-601-
229710. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“, бр. 109-3/38. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а кајдоциа ро рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претаријатието 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 -г Скопје. (2361) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 709/99 од 13.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско претпријатие „ЕВРО-ШИПАД" 
д.о.о. експорт-импорт ул. „Партизански одреди“ бр. 
37, Скопје, со жиро сметка 40100-601-366640. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34, Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претиријатието 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. (2362) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на, овој суд Л. бр. 721/99 од 05.10.1999 година 
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е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие „БИОС" увоз-извоз ц.о. ул. „Рузвелто-
ва" бр. 63 а, Скопје, со жиро сметка 40120-601-37305. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, 
Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2363) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 744/99 од 22.09.1999 година 
е отаорена ликвидациона постапка над должникот 
Претаријатие за производство, трговија и услуги „АК-
СА-ИМПЕКС" ц.о. експорт-импорт ул. „Кримска“ 
бр. 5, Скопје, со жиро сметка 40110-601-372286. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, 
Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 754/99 од 22.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претиријатие за услуги и промет, инжинеринг и кон-
салтинг „СЕНЗ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Маршал Тито“ 
бр. 22/3-16, Скопје, со жиро сметка 40100-601-374137, 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ливкидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2365) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 760/99 од 20.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженерниг и консалтинг „БРО-
КЕРА д.о.о. експорт-импорт ул. „Петар Драпшин“ 
бр. 39, Скопје, со жиро сметка 40100-601-368895. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Санански" бр. 109-3/34, 
Скопје. 

Се покануваат доверитените на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 денаѕпогрбја-
вувањето на огласот во „Службен весник4'наРепубли-

ка Македонија“ до ливкидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последица објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2366) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 884/99 од 14.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „ФА-
ВОРИТИ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Разлованко Воста-
ние“ бр. 10/4-15, Скопје, со жиро сметка 40120-601-
347113. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Санански" бр. 109-3/34, 
Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ливкидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2367) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. ,925/99 од 27.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производио, услужно, трговско претпријатие „СА-
МО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Битпазарска" бр. 28, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-67315. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја^ 
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка -Македонија“ до ливкидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2368) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 931/99 од 04.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие, за промет „РЕБИТ-ЕКСИ" увоз-извоз 
ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 90/4-4, Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-24053. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во ро?к од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ливкидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претаријатието во ликвидација, во рок ЈОД 30 
дена, а најдоцна ,ВО РОК ОД 3 МЕСЕЦИ ОД ДЕНОТ НА ПО-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2369) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 993/99 од 27.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, трговија на големо и мало 
и туризам „МИМОЗАКОМ" ц.о. експорт-импорт ул. 
„Никола Карев“ бр. 21, Скопје, со жиро сметка 41620-
601-29231. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ливкидаторот со пријава во два 
прим^рка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претиријатието 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. (2370) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1009/99 од 14.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претиријатието за градежништво, туризам и услуги 
„АЛЕКСАНДАР“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Јужноморав-
ски бригади“ бр. 14-а, Скопје, со жиро сметка 40110-
601-119115. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2371) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1019/99 од 21.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за промет и услуги, „ПРК" Милован Д.О.О, 
ул. „Гевгелиска“ бр. 44, Скопје, со жиро сметка 40110-
601-425629. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, (2372) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1093/99 од 21.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуга 
,,СТИЛ-ДЕМА" д.о.о. увоз-извоз ул. „Боривоје Мило-

шевски“ бр.1/22 Скопје, со жиро сметка 40110- 601-375818 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански 'бр/109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

/ вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2373) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1039/99 од 21.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претиријатие „ЛУ-
ЧИЈАНО" ц.о. ул. „АСНбМ" бр. 14/1-13, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-127509. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ти 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2374) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1069/99 од 08. И. 1999.година 
е отиорена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за изведување на градежно занатски ра-
боти, „ЦЕНТРО-ГРАДБА" д.о.о. с. Радишани бр. 246 
а, со жиро сметка 40100-601-78443. 

За ликвидатор се определува лицето Сниро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански44 бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ти 
пријават своит^ побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија44 до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

Се задолжуваат должниците да ти намират долгови-
те према претиријатието 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. (2375) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1129/99 од 10.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие „ШЕК-ПРОМ" д.о.о. експорт-
импорт ул. „Хусени Бајрам44 бр. 23, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-401805. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на Должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последиата објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претиријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната о б ј а в а . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2376) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1175/99 од 09.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, инженеринг, промет, 
производство и трговија „МАКДОМ-ЗМЦ" д.о.о. 
Увоз-извоз ул. „Иван Козаров“ бр. 12, со жиро сметка 
40100-601-302429. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Санански" бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да гн 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ До ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претаријатието 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. (2377) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1177/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна шпедиција, 
транспорт, внатрешна и надворешна трговија „ИН-
ТЕРШПЕД-КОМЕРЦ" ц.о. ул. „Јане Сандански“ бр. 
96/2-9, Скопје, со жиро сметка 40100-601-41934. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Санански" бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на' должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претаријатието 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. (2378) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1180/99 од 07.12.1999 година 
с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие „ОЗ ШАФАК" експорт-им-
порт ул. „Дрварска“ бр. 14, со жиро сметка 40100-601-
95112. - -

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Санански" бр. 109-̂ 3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1181/99 од 09.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие ,,ОЗЛЕМ" експорт-импорт ул. 

„Афуз Пашина" бр. 25, со жиро сметка 40100-601-

За ликвидатор се определува лицето, Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да гн 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претиријатието 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. (2381) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1186/99 од 01.12.1999 година 
р отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и промет 
„КЛИН-Г" ц.о. „Коце Металец“ бр. 5-5/5, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-355393. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверитените - на должникот да ти 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претиријатието 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. (2382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1201/99 од 06.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет 
„ПРМАК" д.о.о. Куманово, УЛ. ,ДОО“ бр. 71, с. Кар-
пош, Со жиро сметка 40900-601-32543. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во ,;Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со покази, а најдоцна во рок од 3 месени од 

денот на последната објава. 
Се задолжуваат должниците да ги намират дрлгови-

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2383) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л, бр. 1202/99 од 13.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на производство и услуга 
„РЕТА-ТРЕЈД" експорт-импорт д.о.о. ул. „Гемиџи-
ска" бр. 32, СкопЈе, со жиро сметка 40110-601-237158. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Ми-
тревски, со стан на “ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето.на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2384) 
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НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште-нива, построено 

на КП број 6005/1, класа 6, со површина од 1585 м2, во 
КО Кучевиште, сопственост на Кадрија Џемаил од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 48, за купопродажна 
цена од 90,00 денари за метар квадратен. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
др нотарот Ќосев Михаил, ул. „Беласица“ б.б. Скопски 
саем, Скопје. ; (1773) 

Се продава 78/120 идеален дел од нива која се наоѓа 
во с. Орман - Скопје, КО Орман, КП 601/1, план 10, 
м.в. „Воденичиште", класа 3, вкупна површина од 3650 
м2, запишано во Поседовен лист бр. 277 од 22.12.1999 
год., и скица од предходно теренско мерење заведена 
под бр, 1003/158 од 10.12.1999 година, издадени од РМ 
РГУ - одделение за премер и катастар сопственост на 
Кајевиќ Душан од Скопје, со стан на ул. „Цветан Ди-
мов“ бр. 178 со лк. бр. 1261798 и ЕМБГ 0902951450093/ 
МВР Скопје, за цена од 759,360,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-

, кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
' понуда, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Љубица Моловска, ул. „Франклин Рузвелт" 
бр. 44-а, општина Центар, Скопје. “ (1842) 

Се продава земјоделско земјиште-нива во вкупна 
површина од 944 м2 која се наоѓа на КП бр. 303/1 за КО 
Зелениково, во место викано „Сливи“ сопственост на 
Митревски Јован, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 106, 
Скопје, по цена од 135.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство 
на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков на ул. „Јани Лукровски“ бр. 
14 Гази Баба - Скопје. ^ ^ ^ ^ (1430) 

Се продава земјоделско земјиштс-нива на КП број 
776, план 4, скица 10. во К.О. Глумово, место викано, 
„Фуша", нива втора класа со површина од 811 м2, соп-
ственост на Рамадан Ебиб, според Поседовен лист број 
6 на К.О. Глумово, за цена од 330,00 денари за метар 
квадратен. , 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соссди чие земјиште граничи со земјиштето што 
сс продава, во рок рд 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
До нотар Мери Весова, на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (2160) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 
774, план 4 скица 10. во К.О. Глумово, место викано 
„Фуша", нива класа втора со површина од 1682 м2, 
сопственост на Саиди Меди, според Поседовен лист 

број 1 на К.О. Глумово, за цена од 330,00 денари за 
метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици,, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето ипо 
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. то-
а, локал 2, Скопје. (1161) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на К,П. број 
775, план 4 скица 10. во К.О. Глумово, место викано) 
„Фуша", нива втора класа со површина од 2403 м2, 
сопственост на Јонузи Рауф, според Поседовен лист 
број 221 на К.О. Глумово, за цена од 630,00 денари за 

, метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници 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 прифаќањето на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Мери Весова, на ул..„Ѓорче Петров“ бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (1162) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тимјаник. Парцела број 1596/3 во место ви-
кано „Горна Чешца" нива со површина од 3775 м2 во 
Катастарска општина Тимјаник. Сопственост на Јаки-
мов Гоце од с. Тимјаник. Цена на продажба 34.240,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјишта граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, улица „Мар-
шал Тито“ број 138. (1956) 

Се продава недвижен имот-нива која се наоѓа на КП. 
број 5357, план/скица 35/158 на место викано „Големи 
Брег“, нива, класа 3, во површина од 2191 м2. Недвиж-
ниот имот кој се продава е евидентиран во Поседовен 
лист број 806 за КО-Кичево, чиј продавач е Арифоски 
Сабрија, за купопродажна цена од 60.000,00 (шеесети-
лјади денари). 

Се довикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чија недвижност граничи со, недвиж-
носта што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на 
депозитот во висина на износот на продажната цена да 
ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде 
Штерјоски“ број 13 Кичево. (1960) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 722 
на м.в. „Леска“, нива 2 класа, со површина од 1747 м2, 
опишано по ПЛ. бр. 328 на КО Челопек, за цена од 
145.000,00 денари сопственост на Алексовски Весели-
нов Душан од Тетово, ул. „Железничка“ бр. 28 и Алек-
совски Веселинив Томе од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 
26 и Стојановска Веселинова Нада од с. Челопек Те-
тово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
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ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето-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. 

(1963) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 224 
на м.в. „Ограде", ливада 5 класа, со површина од 1019 
м2, опишано по ПЛ. бр. 657 на КО Шипковица, за цена 
од 23.000,00 денари сопственост на Муареми Нуриман 
Муарем од с. Шипковица, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето 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. 

(1966) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП, бр. 755 
на м.в. „Село“, ливада 5 класа, со површина од 256 м2, 
опишано по ПЛ. бр. 191 на КО Гајре, за цена од 
30.000,00 денари сопственост на Зенуни Сали Бахти од 
с. Гајре, Тетово. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наци Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово. 

(1970) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, КП 
број 2936/2, во м.в. „Турски гробишта“, втора класа, во 
површина од 3456 м2, КО Миравци, за цена од 30.000,00 
денари, сопственост на Ѓорова Митра од Миравци. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ,“чин земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
Л о нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито“ бр. 79/ 
2, Гевгелија. (1973) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива, КП 
број 2936/1, во м.в. „Турски гробишта“, втора класа, во 
површина од 2203 м2, КО Миравци, за цена од 30.000,00 
денари, сопственост на Аевска Магда од Миравци. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито“ бр. 7%, 

(1975) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 313 
на м.в. „Ограде", ов. градина 3 класа во површина од 
506 м2, опишано по ПЛ. бр. 304 на КО Џепчиште, за 
цена од 90.000,00 денари сопственост на Димовски Ди-
митрије одТетово ул. „И.Р.Лола“ бр. 198. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена о^ денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето 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. 

^ ^ ^ (1983) 

4 Се продава недвижен имот и тоа: лозје, 5 класа на 
КП 725/13, план 8, скица 25, во површина од 795 м2 во 
мв. „Рашки Дол“ што се водат во Поседовен лист бр. 
350 за КО Раштани, сопственост на Марина Шалева со 
живеалиште на ул. „Лазо Трпков“ бр. 70, Велес, сума 
во износ од 6.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева со седиште во Велес на 
ул. „Борис Карпузов" бр. 2. (1985) 

2, Гевгелија. 

Се продава Овошна градина, сосопственост на Ар- -
сова Габриела, со живеалиште на ул. „Никола Русин-
ски“ бр. 4, Скопје, со дел на посед од 5/6 (пет идеални 
шестини). Имотот се наоѓа во Гиновци, и е заведен во 
Имотен лист бр. 558, за К.О. Гиновци и тоа: КП. 1590, 
дел 1, пл. 5, ек. 13, в.м. „Читлаковица", култура 
овошна градина, ЈСЛ. 2, површина 70 ари 71 м2. од-кој 
имот се продава 4/48 (четири идеални четириесето-
сминки), односно 590 м2 (петстоидеведесет метри ква-
дратен). 

Предметната недвижност се продава за вкупна купо-
продажна цена од 88.500,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Хакија Чологиќ, ул. „Маршал Тито“ бр. 
159, Кр. Паланка. (1987) 

Се продава земјоделско земјиште идеална 1/2(една 
половина) од КП. број 14116, план 40, скица 158, место 
викано „Стојанќино Трло“, култура нива, класа 4,,со 
површина од 7806 м2; заведена во Поседовен лист 15147 
за КО Куманово, сопственост на Арифи Исуф ул. 
„Киро Фетак“ бр. 19, Куманово, за цена од 100.000 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена одденот на 
објавувањето на огласот во ,,Службен весник наРепу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-

њето на понудатаво спротивно го губат правото на 
првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, 
Куманово. (1989) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
број 13855 нива, план 38 скица 149 мв. „Говедарски пат“ 
со површина 4632 м2, заведено во ПЛ 4533 за КО Кума-
ново, сопственост на Даипи Кумрие по цена 0,5 ДМ по 1 
м2. 

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

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска, ул. „Доне Божинов“ бр. 
18, Куманово. (1992) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 
3468/4 место викано „Кишевица" кул. овошна градина 
класа 1 со површина од 50а. и 40 м . 

КП. бр. 3468/5 место викано „Кишовица" кул. 
овошна градина класа 3 со површина од За. и 60 м2. 

И двете горенаведени парцели заведени во П.Л. бр. 
1785 за КО Прилеп 2, за вкупна купопродажна цена од 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 
. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до адв. Танчевски М. Александар од Битола, ул. „11-ти 
Мкрт" бр. 10/11. “ (1995) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тремник. Парцела број 1345/2 во место викано 
„Село“ нива со површина од 599 м2 во Катастарска 
општина Тремник. Парцела бр. 1345/3 во м.в. „Село“ 
нива со површина од 414 м2 во катастарска општина 
Тремник. 

Сопственост на Петровиќ Душко од с. Тремник. 
Цена на продажба 11.250,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите, чин земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ нисмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Ти-
то“ бр. 138. „ „ „ „ (1997) 

Се продава 1/2 идеален дел од КП. бр. 526/2 на место 
викано „Селиште“ шума, 3 класа со површина од 1528 
м2, на КО Могорче, опишано по П. лист бр. 370, 1/2 
идеален дел КП. бр. 524 на место викано „Срелиште“ 
нива, 5 класа со површина од 2313 м2, на КО Могорче, 
опишано по П. лист бр. 118 сопственост на Мусоска 
Дуда од с. Могорче-Дебар, за цена од 40.000,00 ден. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
обавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата,во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ“ бб Дебар. 

(1998) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
2228, плац 9, скица 20, во в.м. ,,Аджи Габер“, нива од 5 
класа во површина од 2785 м2, заведена во поседовен 
лист бр. 259 за КО Шупли Камен, сосопственост на: 
Пешевски Стојан од Куманово, ул. „III МУБ" бр. 8 на 
идеални 2/14, Пешовски Круме од с. Орашец, Кума-
ново на идеални 2/14, Кралевска Билјана од с. Шупли 
Камен, Куманово, на идеални 7/14, Смокарска До-
бринка од с. Проевце, Куманово на идеална 1/14, Пет-
ковска Тима од Куманово, ул. „Илинденска“ бр. 36 на 
идеална 1/14 и Николиќ Голубинка од Гњилане, Р. 
Србија на идеална 1/14. 

Се повикуваат соседите - граничари, чие што земјо-
делско земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово на ул. 
„Ленинова“ б.б. (2001) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 
бр. 1458/8-8-14 нива од 4 класа на м.в. „Катрлис" во 
површина од 2768 м2 по П.Л. бр. 384 за К.О. Неготино, 
сопственост на Ислами Мемет Исмет од с. Добридол за 
цена од 250.000,00 (денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник“ 
на РМ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ 
писмено дд се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство“ бр. 5-А. (2003) 

Се продава земјоделско земјиште.и тоа 2/4 идеален 
дел од К.П. бр. 278-6 нива од 7 класа на м.в. „Ограда“ 
во површина од 5000 м2 по П.Л. бр. 231 за К.О. Ка-
лиште, сопственост на Асани Јакуп Рамис, од Тетово за 
цена од 80.000,00 (осумдесет илјади) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник“ 
на РМ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ 
нисмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство“ бр, 5-А. (2005) 

Се продава земјоделско земјиште КП. број 1644/37, 
план 6, скица 17, место викано „Османов Рид“, култура 
нива, класа 3, со површина од 489 м2, заведена во Посе-
довен лист 2522 за КО Д. Којнаре Куманово, сопстве-
ност на Јакимовски Слаѓан с. Војник, Куманово, за 
цена од 20.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ нисмено да се изјаснат за прифаќа-

њето на понудата , во спротивно го губат правото на 
првеново. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, 
Куманово. (2008) 

Се продава, земјоделско земјиште од КП број 1305, 
план 5, скица И, место викано „Стара Корија“, култура 
нива, класа 4, со површина од 9777 м2 заведена во Посе-
довен лист 160 за КО. Ропалце, Куманово, сопственост 
на Рамадани Јусуфа Фејзула с. Матејче Куманово за 
вкупна цена од 50 000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чие земјиште се гранични земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „И Октомври“ бр. 1а, 
Куманово. (2010) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една 
идеална половина) од КП. бр. 1596 на м.в. „Каменица“, 
нива 3 класа во површина од 8780 м2, опишано по ПЛ. 
бр. 824 на КО Д. Палчиште, за цена од 200.000,00 де-
нари сопственост на Хајрулаи Етем Ќатип од Д. Пал-
чиште - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство, л 

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

(2013) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 
1170/2 на м.в. „Крушевица“, нива 4 класа во површина 
од 1290 м2, опишано по ПЛ. бр. 942 дл. бр. 7 иџ КО 
Челопек, за цена од 100.000,00 денари сопственост на 
Салии Рамиз Абдулвсап од с. Челопек - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето 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. 

(2015) 

Се продава земјоделско земјиште, и тоа идеална 1/4 
(една четвртина) од КП бр. 661, план 4, скица 7, во в.м. 
„Зебарник", нива од 4 класа во површина од 10526 м2 и 
нива 3 класа во површина од 8170 м2 заведени во Посе-
довен лист бр. 553 за КО Долно Којнаре, сосопственост 
на Тотиќ Петар од Куманово, ул. „Никола Тесла“ бр. 
44. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да сс изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова“ б.б. (2018) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 
258/1, во К.О. Кондово, место викано „Джол", нива 
четврта класа, со вкупна површина од 622 м2, сопстве-
ност на Шефкија Сулејманов, од Скопје, според Посе-
довен лист број 11 на К.О. Кондово за цена од 320,00 
денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-
ници 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 понудагз. 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. (2198) 

Се продава недвижен имот-ни ва која се наоѓа на КП. 
бр. 55, плак 5, скица 1, на место викано „Требеница", 
нива, класа 2, во површина од 3043 м2, Недвижниот 
имот кој се продава е евидентиран во Имотен лист број 
258 за КО-Преглово, чиј продавач е Алиоска Раип а-, за 
продажна цена од 155.000,00 (стопсдесешпет илјади де-
нари). 

1 Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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 и депонирање 
на депозитот во висина на износот на продажната цена 
да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде 
Штерјоски“ број 13-Кичево. (2312) 

Се продава земјоделско земјиште-нива со КП 1616, 
во м.в. „Седиште“, кл. 3, во површина од 3583 м2, 
заведена во ГШ 50 за КО Табановце, сопственост на 
Пешиќ Јовица од с. Табановце Куманово, за цена од 60 
ден. по метар квадратен 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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 Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов“ бр. 11/3. (2313) 

Се продава земјоделско земјиште-нива со КП 6102, 
во м.в. „Рудо Полје", кл. 4, во површина од 780 м2 и КП 
10967 во м.в. „Сртевци", кл. 5, во пов. од 762 сопстве-
ност на по една идеална половина (по 1/2) на Трајковски 
Мицко и Трајковски Радован и една идеална половина 
од нива со КП 6117/1, во м.в. „Рудо Полје", кл. 4, во 
лов. од 3988 м2 и нива со КП 6117/2, во м.в. „Рудо 
Полје", кл. 4, во пов. од 1279м2, сопственост на Трај-
ковски Мицко сите евидентирани во ПЛ 1822 на нинно 
име за КО Мл. Нагоричане, за цена од 60 ден. по метар 
квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соссди 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 Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов“ бр. 11/3. . (2314) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
број 681/3 нива, план 7 скица 16 мв. „Краста“ со повр-
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шина 1090м2, заведено во ПП 568 за КО Биљановце, 
сопственост на Станковски Стахил по цена 0,5 ДМ п 1 
м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
,ници 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 достави до 
нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ бр. 18 
Куманово. (2315) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 846/1 
на МВ „Скопски пат“ нива 2 класа целата во површина 
од 1735м2 План Уп. бр. 1103-764/1 од 04.03.1999 година 
опишана по ПЛ бр. 752 на КО Д. Седларце сопственост 
на Абди (по ПЛ Абдули) Нурим а нов Сафет од с. Каме-
њане за цена од 416.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен Весникчна РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го 
ѓубат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Анс Јовановски улица „Илинденска“ број 76, 
Тетово. (2316) 

Се продава земјоделска земјиште-пасиште КП бр. 
99 на МВ „Бигор“ пасиште 4 класа целото во површина 
од 774м2 и КП бр. 100 на МВ „Бигор“ пасиште 4 класа 
во површина од 1637м2 План Уп. бр. 1101 - 1629/1 од 
26.07.1999 година опишани по ПЛ бр. 1224 на КО Сла-
тина. сосопственост на Божиновски Ѓоров Борислав и 
Божиновски Ѓоров Косто и двајцата од с. Слатина, за 
цена од 337.540,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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 Република Македо-
нија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата па се достават 
до нотарот Ане Јовановски улица „Илинденска“ бр. 76, 
Тетово. (2317) 

Се продава земјоделско земјиште-нива 2/3 две иде-
ални третини од КП бр. 555 на МВ „Рула“ нива 2.класа 
целата во површина од 3732м^ План Уп. бр. 1103-4089/1 
од 10.12.1999 година опишана по ПЛ бр. 491 на КО 
Требош сопственост на Павловски Ставрев Љубомир 
од с. Требош за цена од 597.120,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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 Република Македо-
нија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Анс Јовановски улица „Илинденска“ бр. 76, 
Тетово. (2318) 

Се проАава земјоделско зсмјиштс-нива 4/10 четири 
идеални дссстини од КП бр. 594/дел 7 на МВ „Коториш-
та" нива 4 класа целата во површина од 1832м2 и нива 4 
класа целата во површина од 6000м^ или целата во 
површина од 7832 м2. План ,Ул., бр. 11-03-26/1 од 
11.01.2000година опишани во ПЛ бр.305 на КО Пала-
тица, сопственост на Демири Назифа Гајур од с. Пала-
тица, за цена од 600.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
со продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да сс достават 
до нотарот Анс Јовановски улица „Илинденска“ бр. 76, 
Тетово. (2320) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 477/2 
на МВ „Пропотница" нива 2 класа целата во површина 
од 1201м2 План Уп. бр. 1103-4/1 од 10.01.2000 година 
опишана по ПЛ бр. 776 на КО Желино, сопственост на 
Усеини Исака Ремзи од с. Желино, за цена од 288.240,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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 Република Македо-
нија“, нисмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски улица „Илинденска“ бр. 76, 
Тетово. (2321) 

Се продава кп. бр. 865, план 5, скица 11, на м.в. 
„Толенац", шума, 5-та класа со површина од 613 м2 

заведена во Пл. бр. 571 за КО Радиовце сопственост на̂  
Марковска Софија од с. Радиовце, Тетово, за вкупна 
купопродажна цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сите соседи чии земјишта граничат со 
земјиштето кое се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник наѓ Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Ссрафимоски ул. ,ЈНА“ бр. 10 Тетово. 

(2322) 

Се продава земјоделско земјиште ливада, 6-та класа 
построена на кп. бр. 863, план 5, скица 11, на м.в. 
„Тапанец" со површина од 2.234 м2 и под иста кп. бр., 
шума 6-та класа во вкупна површина од 239 м2, двете 
заведени во Пл. бр. 326 за КО Радиовце како и ливада, 
6-та класа построена на КП број 864, план 5, ск^ца 11, 
на м.в. „Тапанец", со површина од 887 метри ква-
дратен, и под иста кп. бр., П1ума 6-та класа во вкупна 
површина од 319м2, двете заведени во ПП. бр. 213 за 
КО Радиовце, сите сопственост на Мефаиљ Мујдин Та-
хири од с. Пирок-СО Боговиње, за вкупна купопро-
дажна цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соссди чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија“, писмено да сс изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да сс достават 
до нотарот Иво Ссрафимоски ул. ,ЈНА“ бр. 10, Те-
тово. (2323) 

Се продава кп. бр. 838, план 5, скица 8 на м.в. „Тоне-
нац, шума 6-та класа во површина од 4.953 м2 и кп. бр. 

839, план 5, скица 8 на м.в. „Тонснац", ливада 6-та 
класа во вкупна површина од 4.035 м2, двете заведени 
во Пл. бр. 104 за КО Радиовце, сосопственост на Ра-
кипи Асип Ал и веби, Ракипи Асип Бекир, Ракипи Асип 
Нешат и Ракипи Асип Бедџет од с. Пирок-СО Бого-

виње за ,вкупна купопродажна цена од 250.000,00 де-
нари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето пгго 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски ул. „ЈНА“ бр. 10, Те-
тово. (2324) 

носта што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање 
на депозитот во висина на износот на продажната цена 
да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул „Санде 
Штерјоски“ број 13, Кичево. (2495) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива од 6-та 
класа, со површина од 597 м2, што се наоѓа на КП 
1160/1, на м.в. „Грмади", КО Горно Соње, сопственост 
на Иван Бошковски од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија“, доколку се заинтересира-
наи да ја купат гореопишаната недвижност за вкупна 
цена од 125.370,00 денари, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарската канцеларија на нотарот Свежана Сар-
евска, во Скопје, на ул. „Иван Козаров“ бр. 24 лок. 

- 23 (ДТЦ „Стара рампа“). (2374) 

Се продава земјоделско земјиште, нива 2-ра класа 
построена на КП број 688, план 5, скица 7, на м.в. 
„Требаци" со површина од 4.258 метри квадратни за-
ведена во ПЛ. бр. 71 за КО Радиовце, сопственост на 
Аврамовски Рајко Бранко од с. Радиовце - Тетово, за 
вкупна купопродажна цена од 400.000,00 ден. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштата 
кои се разменуваат во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул. „ЈНА“ бр. 10, Тето-
во. (2492)/ 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Криволак, парцела број 122/3 во место вика-
но „Крушата", интензивно лозје со површина од 13330 
м2 во Катастарска општина Криволак. Сопственост на 
Наумов Никола од Кавадарци, улица „Р. Соколова“ 
бр. 14, цена на продажба 199.950,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Мар-
шал Тито“ број 138. (2493) 

Се продава а недвижен имот - нива која се наоѓа 
на КП број 3381, план 23, скица 81, на место викано 
„Бина Поле“, нива, класа 7, во површина од 1141 м2.' 
Недвижниот имот кој се продава е евидентиран во По-
седовен лист број 580 за КО - Зајас, чиј гшодавач е 
Мехмеди Чамил, за продажна цена од 180.000,00 (стоо-
сумдесет илјади денари). 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чија недвижност гранкчи со неДвИж- ' 

Се продава земјоделско земјиште во КО Белее, 
сопственост на Темел ковска Петруша од с. Смиловци, 
Велес, и^тоа: култура нива, класа 6, КП 10477, план 
57, скица 42, м.в. „Баш колиба“, со површина од 1355 
м2; култура лозје, класа 5, КП 10478, план 57, скица 
42, м.в. „Баш колиба“, површина 538 м2; култура ни-
ва, класа 5, КП 10479, план 57, скица 42, м.в. „Баш 
колиба“, површина 1051 м2;.култура ов. градина, класа 
6, КП 10480, план 57, скица 42, м.в. „Баш колиба“ 
површина 1474 м2; култура нива, класа 7, КП 10481. 
план 57, скица 42, м.в. „Баш колиба“ површина 583 ^г 
и култура пасиште, класа 3, КП 10482, план 57, скица 
42, м.в. „Баш колиба“, површина 673 м2, заведени во 
Поседовен лист број 8895 за КО Велес. 

Наведениот имот се продава за цена од 15.000,00 
денари. 

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заедиич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со зе\диштето што се продава, па се повику-
ваат истите, доколку се заинтересирани да достават 
нисмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(2499) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 55/750 
идеални Делови од КП. бр. 372 на м.в. „Гладница", 
нива 4 класа во површина од 8709 м2, опишано по ПЛ. 
бр 214 на КО Боговиње, за цена од 1.000,000,00 дена-
ри сопственост на Садики Шукрц Нехат, Садики Вд. 
Шукри Ѓулије, Садики Шукри Раметула, Садики Шу-
кри Африм и Руфати Шукри Љуљзиме, сите од с. Бо-
говиње, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето 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. 

(2502) 

Се продава недвижен имот кој претставува: КП бр. 
28/4, нива. на м.е. „Чаушица" 1 класа, во површина 
од 5000 м2 и КП бр. 28/7, нива на м.е. „Чаушица" 1 
класа, во површина од 2525 м2 и двете по ГОГ бр. 623 
на КО Фалише, сопственост на Шефкија Халим На-
шид, од с. М. Речица, Тетово, за цена од 750.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-. 
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-' 
њето на понудата, во спротивно,то губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање .на понудата да.обдостават 
до. нотарот Ариф Ибраими ул.„ЈНА“ бр.41/2,Тето-

во. (2504) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 402 
на м.в. ,,Јасен“, нива, 3 класа, во површина од 5931 
м2, опишано по ПП бр. 15 на КО Озормиште, за цена 
од 300.000,00 денара сопственост на Богдановски Пе-
тар Живко и Богдановски Петар Божин од с. Сиричи-
но, Тетово 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседиге чи,е земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот На 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија “ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето 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. 

(2506) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 31/5-8, нива од 5 класа на м.в. „Гладници“ во по-
вршина од 1015 м1 и 1/2 идеален дел од 31-4-8 пат на 
м.в. „Гладници" во површина од 85 м2 и двете по ПЛ 
бр. 653 за КО Галате, сопственост на Сејдини Ќамил 
Ибраим од Врапчиште, за цена од 350.000,00 (триста 
педесет илјади) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-
конот за земјоделското земјиште („Службен весник на 
РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ нисмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите,, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј 
„Братство“ бр. 5-А. (2508? 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документа: 

Пасош бр. 1199029/99, издаден од УВР - Тетово на име 
Неџми Демири, с. Желино,Тетово. (2388) 
Пасош бр. 746383/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Рецеп Мисими, с. Танушевци,Скопје. (2389) 
Пасош бр, 890581/96, издаден од УВР - Скопје на име 

Рахметула Зеќири, с. Глумово,Скопје. (2401) 
Пасош бр. 704386/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Тахири Мазез, бул."Македонско Кос. Б р иг. “бр. 29/3-
6,Скопје. ^ (2403) 
Пасош бр.787081/95,издаден од УВР-Скопје на име Не-

делковска Лиле, ул.“Љ. Петровиќ“ бр.9,Скопје. (2408) 
Пасош бр. 475769/94, издаден од УВР - СкопЈе на име 

Раичковиќ Братољуб,ул."Таенно чешмиче'^бр.4,СкопЈе. 
Пасош бр.204956 на име Мамути Авди л, нас. Циглана 

В ар дае,Куманово. (2465) 
Пасош бр. 842243/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Ристовски Мирослав,ул .“О. Николов“ бр. 153/1-1,Скопје. 
Пасош бр. 626044/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Ристовска Николина,ул.“О.Николов“бр. 153/1-1 ,Скопје. 
Пасош бр. 604113/95, ич даден од УВР - Скопје на име 

Ристовски Мартин, ул.“О.Николов“ бр.153/1-1,Скопје. 
Пасош бр.0227172,издаден од ОВР - Гостивар на име 

Алији Вази, с. Србиново, Гости вар. (2704) 
Пасош бр.925229/96,издаден од УВР-Скопје на име Јо-

вановски Стевче, ул. “С. Ковачевиќ“брЛ 4/145,Скопје. 
Пасош бр. 1139731/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Суад Ј анри, с. Огњанци,Скопје. (2848) 
Пасош бр.0769431 на име Мурати Феснике,Дебар. 
Пасош бр.0441093 на име Фетовски Атли,Дебар.(2852) 
Пасош бр.139986/93, издаден од ОВР - Струга на име 

Дибра Мелаим, с,Делогожда.Сгруга. (2853) 
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Пасош бр. 153225/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Јовица Димовски, ул ."Македонска преродба“бр. 1Р а, 
Скопје. “ (2870) 
Пасош бр.686736/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Георгиев Сашко, ул."Дебарца“ бр. 17,Скопје. (2886) 
Пасош бр. 1298614/99, издаден од УВР - Гостивар на 

име Алили Шеќерче, с. Градец,Гостивар. (2946) 
Пасош бр.1125062/98 на име Фезолари Агим,ул. “Е. 

Кардељ“ бр.443,Струга ^ (3007) 
Пасош бр.1,125061/98 на име Фезолари^ Агрон,ул.“Е. 

Кардељ"бр.443, Струга. ' (3008) 
Пасош бр.862762/96 на име Фезолари Асије, ул.“Е. 

Ќар дељ“бр,443, Струга. (3009) 
Чекови од бр. 4553626 до 4553643, од тековна сметка 

бр.1035864, издадени од Комерцијална банка Ад Скопје 
на име Николов Јордан, Скопје. , (2393) 
Чекови од бр.4521093 до 45211 П,од тековна сметка бр. 

11598861, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Лидија Пшенко,Скопје. (2409) 
Чек бр.3332640, од тековна сметка бр. 11316/04,издаден 

од Охридска банка а.д. - Охрид на име Стевоски Гоце, 
ул."Јане Сандански“бр. 26,Охрид. (2471) 
Чекови од бр. 884127 до 884131,извадени од Стопанска 

банка а.д. - Скопје - Филијала - Гостивар на име Алек-
сандра Анѓелковска, ул."Живко Брајкоски"бр.17, Гос-
тивар. (2491) 
Чекови од бр.2431411 до 2431417, од тековна сметка 

бр.80-97-02, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
Филијала- Штип на име Петрушевски Орце, ул.“Х.Кар-
пош"бр.43/28,Штип. (2597) 
Чекови бр.2437158, 2437159 од бр. 2475511 до 2475515, 
од тековна сметка бр.6101/85 на име Богданов Зоранчо, 
с. Три Чешми,Штип. ' (2729) 
Работна книшка,издаден а од во Скопје на име Стани-

савбвски Стоимен, с. Мршевци,Скопје. (2395) 
Работна книшка, издадена од во Скопје на име Гор-

дана Покупец,Скопје. (2396) 
Работна книшка, издадена од во Скопје на име Мур-

тезан Калинка, ул.“Иван Козаров"бр.4,Скопје. (2397) 
Работна книшка,издаден а од Скопје на име Виктор 

Ѓошев,Скопје. . “ (2410) 
Работна книшка на име Насир Исени,Тетово. (2496) 
Работна книшка на име Блажевска Бојкица, с. Јегу-

новце,Тетово. 1 (2497) 
Работна книшка на име Енвер Малиќи,ул."111" бр.9 А, 

Тетово. (2498) 
Работна книшка на име Салиу Абдула, с. Жировница, 

Тетово. (2500) 
Работна книшка на име Димитровска Румена,у^.“М. 

Пупин" бр.32,Куманово. ч (2501) 
Работна книшка на име Серафимовски Драгомир,ул. 

"Н. Тесла"бр.39,Куманово. (2503) 
Работна книшка на име Пеоски Стеван ,ул."М. Цепен-

ков“ бр.39,Прилеп. , “ (2505) 
Работна книшка на име Никола Брендовски,ул.“Пар-

тизанска'^. 77/52 ,Битола (2507) 
Работна книшка на име Мавмудоски Фарук, с.Октиси, 

Струга ,(2509) 
Работна книшка на име Мавмудоски Шаќир, с. Лабу 

-ништа, Струга . (2549) 
Работна книшка на име Атанасов Димче, ул."Крум 

Вранински"бр.9, Кочани. (2553) 
Работна книшка на име Ристова Надка,Радовиш.(2555) 
Работна книшка на име Ристов Тодор, ул.“Петти но-

ември“ бр. 167,Струмица (2558) 
Работна книшка на име Мадевска Лисавета,с.Русиново 

Берово. (25^3) 
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. Работна книшка на име Цветкоски Јово,с.Збажди, 
Струга (2604) 
Работеа книшка на име Цветкоски Јово, с.Збажди, 

Струга. (2606) 
Работна книшка на име Поскоски Владо, ул.“Банде 

Сурлевски“ бр.4/10,Битола. (2614) 
Работна книшка на име Цветановски Славе, ^Едина-

ковци, Демир Хисар. (2616) 
Работеа книшка на име Белковска Билјана, ул.“Арм. 

Ангелевски'^. 11,Битола. (2620) 
Работна книшка наиме,Пеев Илија,Богданци. (2623) 
Работна книшка на име Котева Мил ица,ул."Даме Тру-

ев“ бр.6/9,Гевгелија. ' (2626) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Мацовски 

Драган,Скопје. (2673) 
Работна книшка на име Хајрула Дервиш, ул.“Н. Пара-

пунов"бр.8/3-73,Гостивар. (2734) 
Работеа книшка на име Петрески Кире, ул.“Кузман 

Јосифовски"бр.206,Прилеп. (2762) 
Работна книшка на име Милев Дане,с.Конче,Радовиш. 

"Работна книшка на име Јашари Абдуљќерим,с.Ропаљ-
це,Куманово. (2772) 
Работна книшка на име Фејзи Беќири, с.Ропаљце, Ку-

маново. - в (2776) 
Работна книшка на име Даме Чкатроски, ул.“Мара 

Јосифоска" бр. 14,Прилеп. (2779) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Никола. 

Бојаџиев,Скопје. (2994) 
Чековна картичка бр. 1647/86 и чекови бр.2468369; 

2468377,издадени од Стопанска банка ад. - Скопје - Фи-
лијала - Штип на име Лазарова Виолета,ул."Солидар-
ност“ бр Л 3/7,Штип. (2592) 
Чековна картичка бр.640/69 и чекови бр.2456669, 

2456670,издадени од“ Стопанска банка а д - Скопје, 
Филијала - Штип.на име Камчева Драгица, ул.“Х,Кар-
пош" бр.5/15,Штип. (2727) 
Свидетелство на име Гичев Василчо,ул.“Цар Самоил“ 

бр.23,Кочани. .. . (2511) 
Свидетелство на име Енвер Мошќи, ул.“ПГ бр.9А, 

Тетово. (2513) 
Свидетелство за 8 одделение на име Арсова Јулија, с. 

Ракитец,Радовиш. - (2515) 
Свидетелство за завршено 4 степен за стручна подго-

товка на име Беличанец Роберто, ул.“Б.Ошркоски" 
бр. 10,Прилеп. (2518) 
Свидетелство за 4 одделение,издадено од ОУ од с. Г. 

Врановци на име Абдиева Рушан Михане,с.Г.Врановци, 
Велес. ' (2522) 
Свидетелство за 4 оддел ение,издадено од ПУ од с. 

Г.Врановци на име Терзија Мехди Зоје, ^.Врановци, 
Велес. (2526) 
Свидетелство за 2 година,издадено од Економско учи-

лиште - Куманово на име Јовановска Габриела,ул.“Вук 
Караџиќ"бр.8 ,Куманово. (2578) 
Свидетелство за 8 одделение на име Благадушоска 

Драгица, с. Воѓани,Прилеп. ' ' (2579) 
Свидетелство за 6 одделение на име Незаќете Кока, с. 

Велешта,Струга. (2580) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зулфи Вренези, с. 

Велешта,Струга. (2581) 
Свидетелство за 8 одделение на име Муштеба Винца, 

с. Велешта,Струга (2582) 
џ Свидетелство за 8 одделение на име Насуфи Мемет, с. 
Велеигга,Отруга. (2583) 
Свидетелство за 8 одделение на име Каба, ,Синдис,, с, ч 

Велешта,Струга (2584); 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
I 

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за 
јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за фи-
нансии објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/00 
ЗА НАБАВКА, ИСПОРАКА И МОНТАЖА 

НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА 

1. НАБАВУВАЧ 

Министерството за финансин на Република Македо-
нија, со седиште на улица Даме Груев“ бр. 14, Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 

- Право да поднесе понуда има секое заинтересирано 
домашно и странско правно и физичко лице кое е регн-
стрирано за производство и/или промет на сметачки 
машини и друга опрема за обработка на податоци. 
- Понудата може да биде доставена и од група на пону-
дувачи. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 

Набавка, испорака и монтажа на следната информа-
тичка опрема од реномиран производител (вгапс! 
лате): 
ДЕЛ 3.1. Кластер серверска конфигурација 
Количина с 1 парче; 
Оваа конфигурација треба да се состои од: 
- Сервер 
Количина 2 парчиња; 
- Дисковен потсистем 
Количина 1 парче; 
- „Бек - ал“ уред 
Количина ^ . . 1 парче; 
ДЕЛ 3.2. Серверска конфигурација тип, 1 
Количина 3 парчиња; 
ДЕЛ 3.3. Серверска конфигурација тип 2 
Количина 3 парчиња; 
ДЕЛ 3.4. ПС конфигурација \ 
Количина / 80 парчиња; 
ДЕЛ 3.5. Печатр А4 
Количина - 1 парче; 
ДЕЛ 3.6. Печатар АЗ 
Количина 15 парчиња; 
ДЕЛ 3.7. Ласерски принтер 
Количина 2 парчиња; 
ДЕЛ 3.8. Релациона база на податоци 
Количина . 80 парчиња; 
Дел 3.9. Опрема за омрежување: 
- Нив ТР, 10/100 Мврѕ, 24 роп, Ѕ1аска61е 
Количина 15 парчиња; 
- Нив ТР, 10/100 Мврѕ,' 12 роп, Ѕ1аскаМе 
Количина 5 парчиња; 
- ЅУУИСН 10/100 Мврѕ, 24 роп, Ѕ1аскав1е 
Количина 3 парчиња; 
- Ѕ\УИС!| 10/100 Мврѕ, 12 рог!, Ѕ1аскав1е 
Количина ' 3 парчиња; 
- ПЕТ Вш1с1ег 221 
Количина 1 парче; 
- Предметот на набавката е неделни. 

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- детален оние на понудената опрема (назив на про-

изводителот, земја на производство, (Модел,, технички.. 
карактеристики проспекти и др. 

-поединечна цена( од парче) и вкупна цена со по-
себно искажан данок на промет на производи, царински 
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и др. давачки, фиксна (непроменлива се до конечното 
исполнување на договорот) и искажана во денари; 

- рок на испорака (искажан во календарски денови 
сметан од денот на склучување на договорот, односно, 
од уплата на авансот); ' 

- начин и рок на плаќање (авансно, при што со-
гласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки 
авансот не може да биде поголем од 30% Од вредноста 
на договорот и/или одложено); 

- времетраење на гарантниот период (за понудената 
опрема); 

- податоци за постгарантниот период (сервис и ре-
зервни делови); 

Понудата и придружната документација треба да 
биде доставена на македонски јазик. 

Понудите кои не ги содржат горенаведените пода-
тоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не 
се искажани на бараниот конкретен начин ќе се сметаат 
за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната 
постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети). 

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Придружната документација која понудувачот за-
должително треба да ја приложи кон понудата: 

- ^звод од судска регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет на понудувачот издаден од носи-
телот на платниот промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот1 за бонитет („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98); 
- документот за бонитет на странското правно и фи-
зичко лице, треба да биде доставен согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки; 
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација 
(извод од судски регистар за поведена постапка за сте-
чај - потврда од надлежен Основен суд); 
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедноет-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција - уверение од надлежен Осно-
вен суд - Оддел за прекршоци); 
- Банкарска гаранција за извршување на понудата -
оригинален документ, во висина од 5% од вкупниот 
износ | ц понудата. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

5.2. Документи со кои понудувачот, согласно член 23 
став1 од законот за јавни набавки, ја докажува технич-
ката способност, а кои треба да бидат приложени во 
ковертот кој носи ознака „документација“: 

- список на главни испораки на информатичка 
опрема во последните 3 (три) години со количините на 
испорачаната опрема и примачите; 

-список на вклучени технички лица (име, презиме и 
степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и 
одржување на понудената опрема (дипломи, .сертифи-
кати и сл.); 

Горенаведените списоци треба да бидат заверени и' 
потпишани од одговорното лице. -

5.3. Друга документација која треба да биде приложена 
во ковертот кој носиознака „документација“: 
- доказ (сопствена изјава заведена и потпишана од од-

говорното лице или сертификат од проиаводителот на 
понудената опрема), дека опремата што ја нуди понуду-

вачот е во согласност со стандардите за решавање на 
Проблемот на 2000-та година. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Цена 35 поени; 
- Квалитет 35 поени; 
- Рок на испорака - 10 поени; 
- Начин и рок на плаќање 10 поени; 
- Времетраење на гарантен период 7 5 поени; 
- финансиска и економска способност 5 поени. 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Мини-
стерството за финансии по истекот на крајниот рок, 
нема да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оришнален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, одиосно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација, ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса: улица ,Даме Груев“ бр. 14, иди да се предадат 
во архивата на Министерството за финансии на РМ 
(најдоциа до 15 часот секој работен ден) или понудите 
да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице 
место, но најдоциа до утврдениот ден и час на јавното 
отворање на понудите. 

Тендерската документација, понудувачите ќе можат 
да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот 
повик'бр. 1/00, секој работен ден од 08:00-14:00 часот во 
Министерството за финансии во Скопје, на први кат, во 
канцелариите броЈ 1 и 2. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
09/02/2000 година во 12:00 часот во просториите на Ми-
нистерството за финансии на РМ (ул. „Даме Груев“ бр. 
14, Скопје), II кат - сала за состаноци. 

Претставницит,е на понудувачите, кои'ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување-
од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 и 15 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на опрема, услуга, материјални 
права и добра на Министерството за образование обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/00-и 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИСПОРАКА 
НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА 

ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 1999/2000 ГОДИНА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1."Набавувач: Министерство за образование, ул. „Ди-
м и т р а Чуповски“ бр .9 , Скопје, Р. Македонија. 
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1.2. Предмет на набавката: екстра лесно масло за го-
рење (ЕЛ), за потребите на основните училишта и 
државните средни училишта. 
1.3. Вид и количина: 

ред. бр. огревен материјал количина 

1. ЕЛ масло 1.735.275 литри 

1.4. Квалитет: Квалитетот на екстра лесното масло за 
горење да одговара на Правилникот за квалитет на 
маслата за горење („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 47/83 и „Сл., 
весник на РМ“ бр. 81/93).. 
1.5. Постапката по овој повик ќе се спроведе во соглас-
ност со член 15 од Законот за јавните набавки. 
1.6. Набавката може да се подели на повеќе добавувачи 
зависно од потребите на Министерството за образова-
ние. 

1.7. Место на испорака: училишен двор на централното 
или подрачните училишта, а според диспозиција што ќе 
ја даде училиштето наведено во Прегледите за1 огревен 
материјал (ЕЛ масло за греење), од тендерската доку-
ментација. 

1.8. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- цена - 80 бода, 
- начин на плаќање - 10 бода, 
- рок на испорака - 10 бода. 

1.9. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.10. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица чие седиште, односно место на живеење е Репу-
блика Македонија и кои сс регистрирани за овој вид 
дејност. 

1.11. Рокови 
- Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворање на понудата. 
- Рок за доставување на понудите е 15 (петнаесет) дена 
од денот на објавувањето на повикот во јавно гласило. 
- Рок на испорака на горивото: сукцесивно по динамика 
и количини определени од Министерството. 

1.12. Тендерска документација 
- Прегледи за дистрибуција на нарачката по учи-

лишта (основни и средни). 
- Тендер документацијата може да се подигне во 

Министерството за образование на ул. „Пролет“ бр. 1, 
Скопје, соба бр. 2, со надоместок во износ од 500,00 
денари уплатен на жиро-сметката на Министерството 
за образование бр. 40100-788-180. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Во понудите треба да бидат разработени след-
ните елементи: ' 

- Единствена цена за една или повеќе општини (по 
старата поделба на општините вкупно 34 општини во 
РМ) - организациони единици по литар масло. Во пону-
дената цена треба да бидат содржани данокот, акцизи, 
зависни трошоци, транспорт до крајните корисници и 
истовар и др. трошоци. 

Цените да бидат искажани во денари. 
- Обем на понудата: истата да се однесува за сите 

училишта во една или повеќе општини, 
- Рок на испорака, односно извршување на набав-

ката, 
- Начин и услови на плаќање (за авансно плаќање е 

потребно да се обезбеди банкарска гаранција). 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишана од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите треба да се доставуваат до архивата на 
набавувачот Министерство за образование, најдоцна до 
истекот на петнаесеттиот ден од денот на објавувањето 
или по пошта на адреса Министерство за образование 
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9 Скопје, со обврска да се 
обезбедат докази за датумот на пратката или со преда-
вање на Комисијата на лице место, но најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање на понудите. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да достават и придружна документација, согласно 
член 22, 23 и 24 од Законот за јавните набавки и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста; 
-документ за бонитет (оригинал или заверена фото-

копија од нотар); 
- изјава дека против понудувачот не е поведена сте-

чајна постапка (потврда заверена од надлежен орган-
суд); 

- понудувачот е должен со понудата да приложи 
референц-листа за досега извршени работи од ваков 
вид; 

- понудувачот е должен со понудата да приложи 
доказ за техничка оспособеност. 

3.3. Понудата се доставува во затворен коверт кој во 
себе содржи два! затворени и запечатени коверта. Ед-
ниот, внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи 
ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи 
документацијата и ја носи ознаката „документација“. 

3.4. На предната страна од ковертот на горниот лев 
агол да биде назначено „не отворај" како и бројот на 
отиорениот повик, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 

3.5. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници од понудувачите (кои задолжи-
телно треба да поседуваат. писмено овластување од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање - член 
29 од Законот за јавните набавки), ќе биде извршено во 
13 .часот 15-тиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“ во просто-
риите на Министерството за образование на ул. „Дими-
т р а Чупоски" бр. 9, Скопје (во салата за состаноци). 

4.. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
Оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон: 236-020; 106-560. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните на-
бавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈЗО Клинички Центар Скопје објаву-ва 

П О В Т О Р Е Н 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/99/КС 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач е, ЈЗО Клинички Центар Скопје. со се-

диште на ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје. 
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2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
млеко и производи од млеко, брашно и производи 
од брашно и конзервирани производи. 

3. Спецификацијата со количества и видот на предме-
тот на набавка се дадени во тендерската документа-
ција. 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
Комерцијалната служба на Клиничкиот Центар, се-
кој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, по претход-
на уплата на износ од 300,00 денари неповратни 
средства на ж. сметка 40100-603-13565, даночен број 
4030996238238, банка депонент Стопанска Банка 
АД Скопје, ср назнака -тендерска документација. 
Само тој што ќе подигне тендерска документација 
има право да достави своја понуда. 

5. Постапката за набавка се спроведува во согласност 
со одредбите на Законот за јавните набавки, со 
Отворен повик. 

6. Право на учество имаат сите правни лица кои се 
регистрирани за ваков вид на дејност. 

7. Потребите за стоките кои се предмет на набавка 
ќе ги задоволат тримесечните потреби, а испорака-
та ќе се врши сукцесивно според потребите и по 
барање на нарачателот. , 

8. Рокот на важење на понудата е 90 дена сметано од 
денот на нејзино поднесување. 

П. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните елементи: 

- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- обем ни количина на набавката^ 
- сертификат за квалитет на понудените стоки, 
- единечна цена за секоја позиција од набавката, ка-

ко и вкупна цена на набавката франко корисник 
со сите давачки и начинот на плаќање, 

- рок на употреба сметано од денот на испораката, 
- можност за поделба на набавката. 

Квалитетот на стоките ќе го цени комисија на набаву-
вачот при секоја испорака. 

Ш. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната 
финансиска способност, преку документ за бонитет 
кој го издава институцијата надлежна за вршење на 
платниот промет. 

2. Понуд увачите мораат да достават доказ за техничка 
способност и тоа: 

- список (референца), на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот на производот. 

3. Понудувачите мораат да достават доказ (извод од 
судската евиденција), дека не се во стечај или во 
процес на ликвидација, како и 'дека со правосилна 
пресуда не им е изречена мерка за безбедност - за-
брана на вршење на дејност. 

4. Бараните документи треба да се достават во ориги-
нален примерок или копија заверена од страна на 
нотар. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од 

ЗЈН во еден оригинален примерок што треба да би-
де потпишана од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. г 
3. Понудата се доставуваат преку пошта на адреса 
ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска" бр. 
17, во архивата на Клиничкиот Центар или со пре-

давање на Комисијата на самото место најдоцна до 
14.02.2000 година, во 11,00 часот. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
Оценката на понудите ќе биде според следните 
критериуми: 
- квалитет, 
- цена, 
- рок на Испорака, 
- начин на плаќање. 

VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 

14.02.2000 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,00 ча-

сот на 14.02.2000 година, во просториите на Управ-
.ната зграда на ЈЗО Клинички Центар, Скопје, ул. 
„Водњанска" бр. 17. 

3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат, нисмено 
овластување од понудувачот за нивно учество на 
јавното отворање. 

4. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот 
рок и оние кои не ќе бидат изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои ќе немаат, 
доказ зз финансиска и техничка способност не ќе 
се разгледуваат. 

НАПОМЕНА: заради полесна обработка на податоци-
те, сите понудувачи се должни податоците за матери-
јалите што се предмет на набавеа да ти внесат во оти-
сокот (тендерска документација) што ќе ја подигнат 
од набавувачот. -

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавните 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на Универзитетот „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ во Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА. ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАШТИТНА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА ОКО-
ЛУ КОМПЛЕКСОТ НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ И РЕКТОРАТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 

СКОПЈЕ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

-1.1. Набавувач на јавниот повик е Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје со седиште на бул. 
„Крсте Мисирков“ бб. 

1.2. Предмет на набавката е изведување на: 
- метална ограда со метални влезно-излезни вра-
ти од ковано железо; 
- монтажна декоративна ограда од бетонски пре-
фабрикувани елементи. 

1.3 Место на извршување на предметот на набавката: 
околу Комплексот на факултетите од општестве-
ните науки и Ректоратот на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, бул. „Крсте Мисир-
ков“ бб. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и 
физички лица. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
' повик согласно член 16, 17' и 18 од Законот за 

јавните набавки. 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, со која располага на-

бавувачот, заинтересираните понудувачи можат 
да ја подигнат во просториите на Ректоратот на 

' Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
на бул. ,,Крсте, Мисирков“ бб, секој работен ден 
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од 07-15, часот со надомест во износ од 1.500,00 
денари, уплатен на жиро сметка бр. 40100-788-
2463 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, д.б. 4030979223120 НБМ. 

2.2. Дополнителни информацни понудувачите можат 
да добијат на тел. 118-155. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната 
цена. Во цената треба да е пресметан и соодвет-
ниот данок. 

3.3. Доколку набавката е со странско потекло, во це-
ната на понудата задолжително се внесуваат да-
вачките согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики, при што тие треба да се во со-
гласност со стандардите на Република Македонија 
и со меѓународиите стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија. 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршува-
ње на работите во период од најмногу 3 месеци. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да би-

дат преведени на македонски јазик: 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ската и економската способност согласно со член 
22 од Законот за јавните набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка-
та способност, согласно со член 23 став 1 алинеја 
1, 3, 4 и 5 од Законот за јавните набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави соодветен доказ 
утврден во член 24 став 2 од Законот за јавните 
набавки, дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од 
Законот за јавните набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно со член 29 став 2 од Законот за јавните 
набавки 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно со член 25 од Законот за 
јавните набавки) 
5.1. Начин на плаќање 50 бодови 
5.2. Гаранција за квалитет 30 бодови 
5.3. Цена 10 бодови 
5.4. Рок на изведување 10 бодови 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. ^ 
6.3. Понудата може да биде доставена и од група по-

нудувачи 
6.4. Рок на доставување на понудата: заклучно со 

6.03.2000 година. 
6.5. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на адреса Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во 
СкопЈе, бул. „Крсте Мисирков“, бб, 91000 Скопје 
со назнака: Комисија за јавни набавки. 

6.6. Отворање на понудите ќе се изврши на 10.03.2000 
година во 10,00 часот, во просториите на Ректора-
тот на Универзитетот, на бул'. „Крсте Мисирков“ 
бб, Скопје. 

6.7. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според ба-
рањата во Отворениот повик, нема да се разгле-
дуваат. Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електро-
стопанство на Македонија“ - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-1/2000 
ЗА РЕК „БИТОЛА“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-

ја“ - Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: 2 ком. пегли за вулканизаци-
ја на тип КЛИВ-КОМБИ 100 за макс. ширина на 
трака 2000 мм, спојна површина 1700 мм, должина 
на пегла 2200 мм, со керамички систем на греење 
и автогено електронска регулација на температу-
ра. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистри-
рани за дејност согласно набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
08.02.2000 година во 12.00 часот, во просториите 
на Подружница РЕК „Битола“. 

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
- техничка документација ќе се набавува од Ко-
мерцијална служба при РЕК „Битола“. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Во понудата да биде дадена цената ДМ/ефективни 

саати. 
3.2. Рок на испорака. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Гаранција на квалитет. 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена на чинење, 
- квалитет, 
- рок на испорака, 
- начин на плаќање. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок 
потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕК „Битола“ - Новаци, Но-
вачки пат б.б. Битола (за Комисија за јавни на-
бавки). 

3.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 
- документ за бонитет од подносителот на платен 
промет, 
- доказ за техничка способност - список: на глав-
ни испораки, 
- доказ дека подносителот на понудата не е под 
стечај, односно не е во процес на ликвидација, 
- доказ дека против понудувачот нема изречено 
безбедносна мерка „забрана на вршење на деј-
ност“. 

5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во согласност со чл: 52. 53 и 54 од Законот 
за јавни набавки („Сл. весник“ на РМ“ бр. 26/98). 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со бара-
њата на Отворениот повик, односно во согла-
сност со Законот за јавни набавки, не ќе бидат 
разгледувани. 
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Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈП „Комуна“ Ново Село, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 1/99 е ЈП „Кому-

на“ со седиште во Ново Село. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на деловен про-

стор на Зелениот Пазар во Ново Село. 
1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица 
регистрирани за ваков вид на работи. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согла-
сност со Законот за јавни набавки. 

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач. 
Рангирањето на понудите ќе се изврши според 
следните критериуми: 

1.6. Рок за доставување на понудите е (7), седум дена 
од денот на објавувањето. 
- цена 50% 
- начин на плаќање 20% 
- квалитет 20% 
- рок на завршување на работите 10% 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација, односно техничка 
спецификација на работите спрема проектот, мо-
же да се подигне во просторните на ЈП „Комуна“ 
Ново Село, секој работен ден од 8:00 до 15:00 ча-
сот. 

2 2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е не- 1 

повратен и изнесува 500,00 ден. и уплатени на ж-
ро-с-ка 41300-601-61241 на ЈП „КОМУНА“ Ново 
Село ЕДБ+4027997115228 Депонент Стопанска 
Банка, Струмица. 

2.3. Изведениот проект може да се види во просторни-
те на ЈП „Комуна“ Ново Село. 

2.4. Само понудувачите кои ќе ја платат тендерската 
документација имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи придружна документа-

ција во согласност на член 22 и 23 од Законот за 
јавни набавки: 
- копија од .извод од регистрација на дејноста на 
понудувачот, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 
промет, 
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или 
во процес на ликвидација потпишана од одговор-
ното лице на понудувачот, 
- референтни листа на досегашното вршење на 
работи од ваков вид, 
- њписок на технички лица кои ќе бидат вклуче-
ни по извршување на работите, 
- работното искуство и искуство во вршењето на 
таков видч работи. 

3.3. Понудата треба да содржи цени, за секоја позици-
ја, единечна и вкупна цена. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите да бидат доставени согласно член 52, 

53, 54 од Законот за јавни набавки 
4.2. Понудата се доставува по пошта или со предава-

ње во архива на адреса: ЈП „Комуна“ Ново Село, 
ул. „Мануш Турновски“ бр. 1. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои се предадени во предвидениот рок 

како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Понудите ќе бидат отворани и разгледувани од 
Комисијата за јавни набавки при ЈП „Комуна“ 
Ново Село. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по ед-
на понуда. 

5.4. За подетални информации понудуваните можат да 
контактираат на тел: 0902-355-615. 

Комисија за јавни набавки 
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