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1562. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни 

работи („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 19/95 и 55/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИ-
ФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Уредбата за униформата и ознаките на унифор-

мата на полицијата во Министерството за внатрешни 
работи („Службен весник на РМ" бр. 20/98) во членот 
14 во точка 2 ставот 3 се брише. 

По точката 2 се додава нова точка 2-а која гласи: 
„Со зимската и летната маскирна униформа се носи 

беретка со зелена боја изработена од чоја. Внатреш-
ниот дел на беретката е обложен со платно (постава), а 
долниот раб е опшиен со црна кожна лента. 

На горниот дел од десниот ракав на виндјакната од 
зимската и летната маскирна униформа и на маскир-
ната кошула со кратки ракави, на растојание од 10 см 
од горниот раб на ракавот е вшиен правоаголен амблем 
со димензии 10,5 х 2,5 см, изработен од чоја со светло-
с н а боја, на кој со бели букви е извезено „СПЕЦИ-
ЈАЛНА ПОЛИЦИЈА", а од внатрешната страна на ра-
стојание од 0,5 см од надворешниот раб е опшиена 
жолта лента (Прилог број 7-а). На горниот дел од ле-
виот ракав на виндјакната од зимската и летната ма-
скирна униформа и на маскирната кошула со кратки 
ракави на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот 
е вшиен амблем во облик на штит со димензии 11 х 9,5 
см, изработен од чоја со светлосната боја, на кој со бели 
букви е извезено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", 
под тоа „ЕДИНИЦА• ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ" 
подвлечена со жолта линија по должината на целиот 
натпис, под која линија е извезено „ЅSPECIAL POLICE 

FORCE, а под тоа со големи букви е извезено „ТИ-
ГАР". Под сите натписи, во комбинација од бела, кафе-
ава, црвена и жолта боја е извезен тигар, под него две 
молњи со жолта боја, а целиот амблем на растојание од 
0,5 см од надворешниот раб е извезен со жолта лента 
(Прилог број 7-6). Овој амблем во намалена форма со 

. димензии 5,5 х 4 см е вшиен на маскирната капа, а на 
десната страна од зелената беретка е поставена значка 
во форма на штит со испакнат знак на тигар со димен-
зии 3 х 3 см (Прилог број 7-в)." 

Во точка 8 по ставот 2 се додаваат два нови става 
кои гласат: 

„На летачкиот комбинезон на десниот и левиот ра-
кав се вшиени истоветни амблеми како и на зимската и 
летната маскирна униформа. 

Со летачкиот комбинезон се носи беретка со 1фна 
боја изработена од чоја. Внатрешниот дел на беретката 
е обложен со платно (постава), а долниот раб е опшиен 
со црна кожна лента. На десната страна од црната бе-
ретка е поставена значка истоветна со значката на зе-
лената беретка, а на капата од летачката униформа е 

вшиен амблем истоветен со амблемот на маскирната 
капа." 

Ставот 3 на точката 8 станува став 5. 
Член 2 

Во член 20 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Беретката (зелена и црна) се носи со значката од 

десна страна, а другиот дел од беретката остро паѓа на 
левата страна! Беретката се носи во сите сезони." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-4344/1 Претседател на Владата 
14 септември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Прилог б р . 7 ~а 
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П р и л о г б р . 7 ~ з 

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 
Законот за сметање на времето („Службен весник на 
РМ" бр. 17/96 и 16/97), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕ НА 
ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 1999 ГО-

ДИНА 
1. Летното сметање на времето во 1999 година се завр-
шува на 31 октомври во 03 11 00 т т 00 ѕ, така што со 
поместување за еден саат наназад времето во 03 Н 00 
т т 00 ѕ, се смета како 00 ш т 00 ѕ. 
2. Саатот кој на 31 октомври 1998 година, поради поме-
стувањето за еден саат наназад се појавува двапати по-
меѓу V02 11 00 т т 00 ѕ и 03 И 00 т т 00 ѕ се означува -
првиот пат како саат 2А, а вториот пат како саат 2Б. 
3. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-4304/1 Претседател на Владата 
14 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1564. 

Врз основа на член 24-а од Законот за трговија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95,40/95,23/95 и 43/99), членДО, став 4 од Законот за 
акцизите („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 78/93,70/94,14/95,42/95, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99 
и 43/99) и Одлуката за формирање на Комисија за фор-
мирање највисоки цени на одделни нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 47/ 
99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА 
РАФИНЕРИСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини ден/лит 

-МБ-86 до 13,819 
- МБ-98 до 14,106 
- БМБ-95 до 14,380 

б) Дизел гориво ден/лит 
- Д - 1 до 11,450 
-Д-2 до 11,259 

в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ) до 11,998 

г) Мазут до 8,616 ден/кг 
2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците 

согласно тарифниот број 1 од точките 1), 2), 3) и 7) од 
Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната ра-
финериска цена и производната рафинериска цена из-
несуваат: 
а) Моторни бензини ден/лит 

-МБ-86 21,531 
- МБ-98 22,744 
- БМБ-95 20,470 

б) Дизел гориво ден/лит 
- Д - 1 11,400 
- Д-2 11,091 

в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ) 2,852 

г) Мазут 0,064 ден/кг 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

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

Бр. 23-4360/1 
14 септември 1999 година 

Скопје 
1565. 

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиоди-
фузната дејност („Службен весник на Република Маке-
донија" број 20/97), Владата на Република Македонија 
на Предлог на Советот за радиодифузија, на седницата 
одржана на 14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ-
ФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И 
ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата -
населбите кои не се покриени со квалитетен радиотеле-
визиски сигнал и тоа: 

- с. Габалавци (општина Кукуречани), с. Смилево 
(општина Демир Хисар), с. Вирово (општина Сопот-
ница) и с. Туралево (општина Кратово). 

2. Од плаќање радиодифузна такса се ослободуваат 
и дел од корисниците на радио и ТВ приемници од 
следниве подрачја: 

- с. Ново Село (општина Боговиње) и с. Кркља 
(општина Крива Паланка). 

Стручните служби на МРТ и мерната група на ЈП 
„Македонска радиодифузија" да извршат идентифика-
ција на оние домаќинства кои се наоѓаат во зони кои 
немаат добар прием во горенаведените населени места 
и кои домаќинства ќе бидат изземени од регистарот на 
корисници на радио и ТВ приемници. 

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

Број 23-4297/1 
15 септември 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1566. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност („Службен весник на Република Маке-
донија" број 20/97), Владата на Република Македонија 
на Предлог на Советот за радиодифузија, на седницата 
одржана на 14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ-
ФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И 
ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата -
населбите кои не се покриени со квалитетен радиотеле-
визиски сигнал и тоа: 

- с. Буковл>ане (општина Старо Нагоричане), с. 
Длабочица (општина Старо Нагоричане), с. М'гленце 
(општина Старо Нагоричане), с. Осиче (општина 
Старо Нагоричане), с. Пузајка (општина Старо Наго-
ричане), с. Рамно (општина Старо Нагоричане), Цве-
тишница (општина Старо Нагоричане), с. Врачевце 
(општина Старо Нагоричане), с. Степанце (општина 
Старо Нагоричане), с. Долно Дивјаци (општина Кру-
шево), с. Норово (општина Крушево), с. Алдинци 
(општина Крушево) и с. Куратица (општина Косел). 

2. Од плаќање радиодифузна такса се ослободуваат 
и дел од корисниците на радио и ТВ приемници од 
следниве подрачја: 

- с. Драгоманце /маалото Долно Драгоманце/ (опш-
тина Старо Нагоричане), Пелинце /маалата Костинци и 
Златарци/ (општина Старо Нагоричане), с. Стрновац 
/маалата Челопечани и Јовановци/ (општина Старо На-
горичане), с. Челопек /маалото Дошљаци/ (општина 

Старо Нагоричане), с. Враготурце /маалото Козаци/ 
(општина Старо Нагоричане) и М.З. „Населба Стара 
Воденица" /место Самоков/ (општина Самоков). 

Стручните служби на МРТ и мерната група на ЈП 
„Македонска радиодифузија" да извршат идентифика-
ција на оние домаќинства кои се наоѓаат во зони кои 
немаат добар прием во горенаведените населени места 
и кои домаќинства ќе бидат изземени од регистарот на 
корисници на радио и ТВ приемници. 

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

Број 23-4297/2 Претседател на Владата 
14 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1567. 

Врз основа на член 24 од Законот за трговија 
(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/ 
99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-

ДЕЛНИ ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 
1. Цените на одделни поштенски услуги формирани 

и применети со Одлуката за зголемување на цените на 
услугите во внатрешниот поштенски сообраќај на Јав-
ното претпријатие за поштенски сообраќај „Македон-
ска пошта" бр. 4188/1 од 23 декември 1997 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.68/97), 
можат да се зголемат и тоа: 

- цените на писмоносни^ услуги до 25% 
- цените на услугите на весници и списанија до 25%' 
- цените на услугите на пакетите до 25% 
- к а ј цените на забрзаната пошта не се врши зголему-

вам>е доколку услугите се вршат меѓу две населени ме-

ста, а доколку тие услуги се вршат во исто населено 
место цените се намалуваат за 41%, 

- кај цените на поштенските уплатници, поштенско 
штедната служба, паричното работење и останатите 
услуги не се врши зголемување. 

2. Цените на услугите од точката 1 алинеи 1,2 и 3 од 
групите писмоносни услуги, весници и списанија и це-
ните на услугите на пакетите се зголемуваат соодветно 
на зголемувањето на основните цени одделно по групи, 
освен за цените на услугите на одделни услуги за кои ЈП 
„Македонска пошта" предлага да не се врши зголему-
вање. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за трговија. 

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

Бр. 23-2435/1 Претседател на Владата 
14 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1568. 

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со 
земјишта и згради („Службен весник на СРМ" бр. 36/75, 
41/75, 10/79 и 51/88 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/91 и 4/93), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.09,1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ - ШУМИ 
Член 1 

Се врши замена на правото на сопственост на дел од 
земјоделско земјиште - шума кое претставува КП бр. 
2764 во површина од 294 м2, 3 класа во м.в. „Габреш" 
КО Кратово, заведено во имотен лист бр. 706, сопстве-
ност на Република Македонија, со земјоделско зем-
јиште - шума кое претставува КП бр. 473, во површина 
од^.625 м2 5 класа во м.в. „Облавска" КО Куново-
Кратово заведено во имотен лист бр. 12, сопственост на 
Боривое Јаковски. 

Член 2 
За евентуалната разлика во вредноста на земјиш-

тето лицето Боривое Јаковски не бара надомест. 
4 Член 3 

Договорот за замена на правото на сопственост на 
недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи 
министерот за финансии. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-4391/1 Претседател на Владата 
14 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1569. 

Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 
земјишта и згради („Службен весник на СРМ" бр. 36/75, 
41/75,10/79, 51/88 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 4/93), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАМЕНА 
НА НЕДВИЖНОСТИ БРОЈ 23-2709/1 ОД 8.02.1999 

ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката зачзамена на недвижности бр. 23-2709/1 
од 8.02.1999 година („Службен весник на РМ" бр. 8/99) 
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во членот 1 се бришат точката 2 која се однесува на 
имотот во КО Брвеница во сопственост на Република 
Македонија, а на користење на Земјоделската задруга 
„Вардар" - Брвеница и точката 3 која се однесува на 
имотот во КО Радиовце во сопственост на Република 
Македонија, а на користење на Земјоделското стопан-
ство „Шар" - Жеровјане и на Земјоделско индустри-
скиот комбинат „Тетово" - Тетово, заклучно со зборо-
вите „-Радиовце 53395 м2,". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-4215/1 
14 септември 1999 година 

Скопје 
1570. 

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

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно 
трговско работење („Службен весник на РМ" бр. 31/93, 
41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99 и 50/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И 

УВОЗ 
Член 1 

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми 
на извоз и увоз („Службен весник на РМ" бр. 39/96, 64/ 
96, 66/96, 67/96, 45/97, 66/97, 20/98,17/99, 20/99, 21/99, 23/ 
99, 24/99, 28/99, 33/99, 42/99, 49/99 и 55/99), во Списокот 
на стоките со форми на извоз и увоз, за производот од 
тарифната ознака 1701 99 10 00 бел шеќер, во колоната 
на увозот кратенката: „лб-8" се заменува со кратен-
ката: „лб". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-4333/1 
14 септември 1999 година 

Скопје 

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

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-4398/1 
14 септември 1999 година 

Скопје 
1572. 

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

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за царинска 
тарифа („Службен весник на РМ" бр. 38/96, 45/97, 54/ 
97 , 61/97 и 26/98) и член 2 од Законот за посебните 
давачки при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен весник на РМ" бр. 2/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ ДЕ-
ДУВАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за определување на посебни давачки 
при увоз на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен весник на РМ" бр. 66/97, 20/99, 49/99 и 
53/99), во точката 1, под реден број 8. За шеќер, кај 
тарифниот број: 

1701 99 10 00 Бел шеќер 

бројот „2,90" се заменува со бројот „8,90". 

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

Бр. 23-4281/1 
14 септември 1999 година 

Скопје 
1573. 

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

1571. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешно 

трговско работење („Службен весник на РМ" бр. 31/93, 
41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99 и 50/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И 

УВОЗ 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на стоките на форми 

на извоз и увоз („Службен весник на РМ" бр. 39/%, 64/ 
96, 66/96, 67/96, 45/97, 66/97, 20/98, 17/99, 20/99, 21/99, 23/ 
99, 24/99, 28/99, 33/99, 42/99, 49/99 и 55/99), во членот 2, 
броевите „15.09." се заменуваат со броевите „15.10." за 
производите од следните тарифни ознаки и броеви: 

; 0709 Пиперки од родот Capsicim или од родот 
Pimenta. 

0709 60 90 И — од 15 мај до 14 ноември 
0709 60 90 19 — од 15 ноември до 14 мај 

Врз основа на член 92 од. Законот за минералните 
суровини („Службен весник на РМ" бр. 18/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕТОКОТ ЗА КОНЦЕ-
СИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНИ СУРОВИНИ 
Член 1 

Во Одлуката за определување на критериуми за ви-
сината на надоместокот за концесии за вршен>е детални 
геолошки истражувања и експлоатација на минерални 
суровини („Службен весник на РМ" бр. 35/99), членот 5 
се менува и гласи: 

„Член 5 

Висината на надоместокот на концесијата за 
вршење експлоатација на минералните суровини изне-
сува, и тоа за: 

1. Енергетски суровини 
- за јаглен најмалку 90.000,00 ден./км2 годишно; и 
~ за геотермална енергија најмалку 60.000,00 ден./ 

км2 годишно. 
2. Металични минерални суровини 
За металични минерални суровини најмалку по 

75.000,00 ден./км2 годишно. 



3. Неметални минерални суровини, украсен камен и 
градежно - технички камен 

За неметални минерални суровини, украсен камен и 
градежно-технички Камен најмалку по 30.000,00 ден. 
км2 годишно. 

4. Скапоцени и полускапоцени камења 
За скапоцени и полускапоцени камења најмалку по 

60.000,00 ден./км2 годишно. 
5. Подземни води 
- за вода за пиење и минерална вода најмалку по 

30.000,00 ден./км2 годишно. 
Доколку површината на експлоатационото поле е 

помала од еден кавадратен километар надоместокот се 
пресметува во износ од еден квадратен километар ". . 

Член 2 
Член 8 се менува и гласи: 

„Член 8 
За експлоатација на минералните суровини од член 

3, точките 1,3,4 и 5 од оваа одлука се плаќа концесиски 
надоместок во висина од најмалку 0,2% од вредноста на 
продадената руда. 

Ако концесионерот ископаната руда истовременоЈа 
преработува во финален производ се плаќа концесиски 
надоместок од најмалку 0,2% од пресметаната вредност 
на издадената ископана руда во натамошна преработка. 

Обврската за плаќање на надоместокот од став 1 и 2 
на овој член доспева до 15-ти во месецот по истекот на 
месецот во кој е продадена односно издадена рудата. 

За експлоатација на минералните суровини од член 
3 точка 2 на оваа одлука се плаќа концесиски надомест 
во висина од најмалку 2% на делот од остварената до-
бивка од продадената руда на основица утврдена со-
гласно на одредбите на Законот за данокот од добивка 
кои се однесуваат на даночната основа. 

Во поглед на жалбената постапка, присилната на-
плата, каматата застареноста на обврската за плаќање 
на надоместокот на концесијата од став 1, 2 и 3 на овој 
член соодветно се применуваат одредбите од Законот 
за персоналниот данок од доход. 

Пресметувањето и плаќањето на концесискиот на-
доместок од став 4 на овој член се врши врз основа на 
посебен друг образец „ДБ" - даночен биланс, кој се 
доставува до носителот на платен промет кај кој субјек-
тот има жиро-сметка, во рокови утврдени за пресмету-
вање и плаќање на данокот од добивка (член 39 од 
Законот за данокот од добивка) 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-4350/1 Претседател на Владата 
14 септември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1574. — 

Врз основа на член 22, (Лав 2 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирана („Службен весник 
на РМ" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.09,1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРБАНИ-
СТИЧКИОТ ПЛАН ЗА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН 

БОГОРОДИЦА" 
1. Со оваа одлука се донесува измена и дополнување на 
урбанистичкиот план на граничниот премин „Богоро-
дица" помеѓу Република Македонија и Република 
Грција. 

Ш. ГРАФИЧКИ ДЕЛ: 
усвоен ДУП 
- наменски план 1:500 
предлог измена на ДУП 
- наменски план, граница на зафат 1:500 
- висински и котен план 1:500 
- сообраќајно решение 1:500 
- план за озеленување 1:500 
- водовод и канализација 1:500 
- енергетски и ПТТ развод 1:500 
- надворешно светло 1:500 
- ажурирана геодетска подлога . 1:1000 
4. Се овластува министерот за урбанизам и градежниш-
тво да ги завери графичките прилози на урбанистич-
киот план. 
5. Со денот на донесување на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за измена и дополнување на урбани-
стичкиот план на граничниот премин „Богородица" 
број 23-2797/1 од 15 јуни 1999 година („Службен весник 
на РМ" број 36/99).* 

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

Бр. 23-4289/1 Претседател на Владата 
14 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Одлуката за основање на Службата за општи и 
заеднички работи во Владата на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ" бр. 37/98, 45/98 и 28/99), во членот 
2 и член 4 став 2, по зборовите: „Владата на Република 
Македонија" се додаваат зборовите: „Уставен суд на 
Република Македонија, Републичкиот судски совет". 

Член 2 
По членот 17 се додава нов член 18 кој гласи: 
„За потребите на Уставниот суд на Република Маке-

донија и Републичкиот судски совет Службата ги извр-
шува услугите определени во член 4 од оваа одлука." 
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2. Составен дел на оваа одлука е елаборатот: Измена и 
дополна на урбанистичкиот план за граничниот премин 
„Богородица" - Гевгелија, изготвен од „Македонија-
проект" со тех. бр. 2732 од 1998 година, кој не се обја-
вува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам и 
градежништво. 
3. Елаборатот од точка 2 на оваа одлука содржи: 
I. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ: 
- вовед, 
- цели и задачи, 
- анализа на состојбата, 
- предлог концепт за уредување на просторот, 
- техничко образложение за новите објекти, 
- техничко образложение за сообраќајно решение, хо-
ризонтална и вертикална сигнализција, 
- техничко образложение за хортикултурно уредување, 
- основно решение за водовод, фекална и атмосферска 
канализација, 
- основно решение за НН и ВН електрична мрежа, 
- основно решение за улично осветление. 

II. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
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Член 3 
Услугите определени во член 18 од оваа одлука, 

Службата ќе ги извршува од 01.01.2000 година, со обез-
бедувањето средства во Буџетот на Службата. Дотогаш 
овие услуги Службата ќе ги извршува со надоместок 
утврден во Ценовникот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-4349/1 
14 септември 1999 година 

Скопје 
1576. 

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

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-
СТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ НА МОТОРНИ ВО-

ЗИЛА 

1. Со ова решение се пренесува правото на кори-
стење и располагање, на товарни моторни возила, и тоа: 

ред. број на број на 
број тип на возило мотор шасија 

1. ДАФ У - 4440 Е39283 00194151 
2. ДАФ У ~ 4440 Е42007 00181531 
3. ДАФ У - 4440 Е44873 00187738 
4. ДАФ У - 4440 Е55297 00224087 
5. ДАФ У ~ 4440 43802 00183305 
6. ЛАНЧИЈА ИЦА 75 664380 - 002834 
7. ЛАНЧИЈА ИЦА 75 664383 002830 
8. ЛАНЧИЈА ИЦА 75 667665 006427 
9. ЛАНЧИЈА ИЦА 75 667172 006113 

10. ЛАНЧИЈА ИЦА 75 664368 002826 
11. ЛАНЧИЈА ИЦА 75 665510 , 003804 
12. ЛАНЧИЈА ИЦА 75 8062.02*070- 002756 

664285 
од Министерството за одбрана на Министерството за 
внатрешни работи. 

2. Примопредавање!^ на возилата од точка 1 на ова 
решение ќе го изврши Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија. 

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

Број 23-4282/1 
14 септември 1999 година 

Скопје 

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

1577. 
Врз основа на член 29 од Законот за личните доходи 

и другите надоместоци на пратениците во Собранието 
на Република Македонија и другите избрани и имену-
вани лица во Републиката („Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 36/90, 38/91 и 23/97) и член 2 
точка 6 став 3 алинеја 4 од Одлуката за основање на 
постојани работни тела на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" број 61/98), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17 септември 1999 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НА-
ДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИ-
ЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕ-
ДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТ-

НИЦИ 

1. За присуство на седница на работно тело на Со-
бранието на Република Македонија на членовите на 
работните тела од редот на научните и стручните ра-
ботници, им се определува надоместок на трошоци во 
висина на дневницата за службено патување во земјата 
и надоместок на патни трошоци во висина на надоме-
стоците утврдени за пратениците. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за определување на висината на ме-
сечниот надоместок во паушален износ за надвореш-
ните членови во комисиите во Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 42/91). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 мај 1999 година. 

Број 14-3573/3 Претседател 
17 септември 1999 година н а К о м и с и Ј а т а з а прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Чедомир Краљевски« с.р. 

1578 . = 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 9 септември 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат точките а), б) и в) од став 2 на член 2 
од Одлуката за определување на цените за вода, кана-
лизација и одведување и пречистување на отпадните 
води за корисници од општина Охрид и општина 
Струга, донесена од Управниот одбор на МЈП „Проак-
ва" - Струга, на седницата од 1 февруари 1999 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Милован Ѓуровски од Охрид, со решение 
У.бр. 89/99 од 16 јуни 1999 година поведе постапка за 
оценување законитоста на актот означен во точката 1 
од оваа одлука, затоа што основано се постави праша-
њето за неговата согласност со Законот за водите и 
Законот за комуналните дејности. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се определуваат цените на услугите за корисни-
ците на вода, канализација и одведување и пречисту-
вање на отпадните води од општините Охрид и Струга. 

Ставот 2 на членот 2 од оваа одлука го регулира 
прашањето на користењето на вода, канализација и 
одведување и пречистување на отпадните води од 
страна на корисниците - домаќинства што немаат вгра-
дено мерни инструменти според кои ќе се определува 
цената за извршената услуга. 

Притоа, Одлуката предвидува индивидуалните ко-
рисници - домаќинства за вода да плаќаат по 75,00 де-
нари за член; за канализација по 20,00 денари за член и 
за одведување и пречистување по 30,00 денари за член. 

5. Во членот 18 од Законот за водите меѓу другото, е 
предвидено дека водостопански објекти во смисла на 
овој закон се објектите со кои се врши обезбедување, 
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зафаќање, доведување и подготовки на вода за водос-
набдување на населението, индустриските и другите 
стопански и комунални потреби (водоснабдителни об-
јекти) и дека водостопански објекти и постројки се и 
објекти со кои се врши зафаќање, доведување и пречи-
стување на загадени отпадни води и нивно одведување 
до реципиентот (објекти за заштита на водите). 

Во тој контекст, согласно член 97 став 1 од Законот 
хидросистем, во смисла на овој закон, е хидротехничка 
или организационо-техничка целина која се состои од 
водостопански објекти и постројки, со кои се уредува 
режимот на водите, се обезбедува и доведува вода за 
потребите на разните видови корисници, како и објекти 
за одведување на отпадните води, заштитни објекти и 
објекти за одведување на одвишни, површински и под-
земни водњ 

Согласно член 101 од овој закон, меѓу другото, прав-
ните и физичките лица кои користат вода од хидроси-
стемите се должни да вградат уреди за мерење на иско-
ристената или употребената вода. 

Исто така, согласно член 19 од Законот за комунал-
ните дејности, канализациони системи со пречисти-
телни станици претставуваат колекторските системи за 
заштита на: Охридското, Преспанското и Дојранското 
Езеро и други системи утврдени со закон. 

Членот 27 од овој закон предвидува висината на це-
ната и начинот на плаќање на комуналните услуги, да ја 
определува управниот одбор на јавното претпријатие, 
по претходна согласност на основачот. 

Согласно член 29 алинеи 1 и 4 од овој закон, плаќа-
њето на комунални услуги се врши во следниве мерни 
единици: обработка и испорака на вода - ден/т и 
одведувана и пречистувана на отпадни води - ден/т3. 

Од наведените одредби, произлегува дека: во хидро-
системот, меѓу другото, спаѓаат и објектите за одведу-
вана на отпадните води; дека правните и физичките 
лица кои користат вода од хидросистемите се должни да 
вградат уреди за мерење на искористената или употре-
бената вода; дека канализационите системи со пречи-
стителните станици всушност претставуваат ^лектор-
ски системи; дека висината на цената и начинот на 
Плаќањето на комуналните услуги ја определува управ-
ниот одбор на јавното претпријатие и дека обработката 
и испораката на вода и одведувањето и пречистувањето 
на отпадните води се врши според мерни единици: ден/ 
т 3 . 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека 
корисниците на вода, канализација и одведување на 
пречистување на отпадните води, кои немаат мерни 
инструменти, се должни истите да ги вградат, односно 
дека не е согласно со Законот за водите и Законот за 

. комуналните дејности овој надоместок да се наплатува 
во паушален износ. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исqami, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д•р Стој-
мен Михајловски, д•р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д•р Тодор Џунов. 

У.бр. 89/99 
9 септември 1999 година 

Скопје 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

16. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7,8,9 и 10 

на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ" бр. 80/93,14/95, 71/96 
и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 1999 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

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

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 

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

ред. 
бр• 

катастарски приход 
(во денари) 

месечна основица на 
осигурување 

1. до 400,00 2.853,00 
2. од 400,01 до 900,00 4.031,50 
3. од 900,01 до 2.000,00 5.182,50 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 5.760,00-
5. од 4.500,01 до 7.000,00 6.334,50 
6. над 7.000,01 6.913,00 

Претседатал 
на Уставниот суд на Република 

Македонија 
д-р Милан Недков, с.р. 4 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 

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

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јули заклучно со септември 1999 
година. 

Бр. 02-4110/1 
22 септември 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданска, с.р. 
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Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

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

тужба за развод на брак по тужбата на тужителот 
Насер Бељул од Скопје, ул."Пелагонија" бр.90, 
против тужената Бехара Бељул, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд 
Скопје II-Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или во истиот рок да достави своја точна 
адреса на живеење. Во спротивно ќе и биде поставен 
привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините 
интереси во спорот. 

Од Основниот суд Скопје II-Скопје,XVIII бр. 1768/99. 
, (31962) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор за неисплатен долг по тужбата на тужителот 
Ристо Михаилов од Скопје, ул."Струма" бр. 1. 14/4/1, 
против тужениот Амед Јашар од Скопје ул."395" бр. 
11, Дуќанџик, а сега со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 1.000 ДМ. 

Се повикува Амед Јашар да се јави во судот во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот 
рок да ја достави својата адреса на живеење. Во 
спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник 
кој ќе ги штити неговите интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, Ш.П.бр.663/99. 
(31162) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес се води парнична по-

стапка за утврдување на постоење на договорен од-
нос по тужбата на тужителката Алексова Роса од 
с.Лисиче против тужениот Јашар Фејзовски Имер од 
с.Г.Врановци, а сега со непозната адреса на престоју-
вање во Турција. 

За привремен застапник на тужениот судот го одре-
ди Димов Никола, стручен соработник во овој суд, 
кој ги има сите права и должности на законски заста-
пник се додека тужениот или неговиот полномошник 
не се јават пред судот односно додека Центарот за 
социјални работи не го извести судот дека поставил 
старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.255/99. (31315) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд поведена е постапка за развод на 

брак по тужбата на тужителот Самет Саќип од стор-
но Којнаре против тужената Сељвије Сакип, момин-
ско Ајети, со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот 60.000 денари. 

На тужената од страна на Основниот суд во Кума-
ново и се одредува привремен застапник адвокатот 
Зоран Соларски од Куманово, кој ќе ја застапува ту-
жената се додека таа или нејзиниот полномошник не 
се појават пред овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово, 1.П.бр.о9-1791/99. 
(31177) 

Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка 
за оспорување на татковство по тужбата на малолет-
ната тужителка Бранкица Митевска, застапувам од 

зак.застапник Јасминка Митевска од с.Доброшане, 
против тужениот Андра Ѓурѓевиќ од СРЈ, со непо-
зната адреса на живеење. 

На тужениот за привремен застапник му се назна-
чува адвокатот Славе Илиевски од Куманово, кој ќе 
го застапува тужениот во постапката се додека тој 
или неговиот полномошник не се појават пред судот 
односно додека Центарот за социјална работа не го 
извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, VII.П.бр. 1777/99. 
(31313) 

ИСПРАВКА 
Во судскиот оглас бр.31098, објавен во "Службен 

весник на РМ" бр.60 од 21 септември 1999 година на 
стр.3058, во третиот ред наместо ̂ Светланка С т -
ајковска" треба да стои:"Светланка Стојановска". 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
555/99, ја запиша во судскиот регистар промената на 
лице овластено за застапување на Централното основ-
но училиште „САНДЕ ШТЕРЈОСКИ" ЦО, ул. „11-ти 
Септември" бр. 143, Кичево. 

Да се брише Јованоски Томислав, вд директор без 
ограничување. 

Да се запише Стефаноски Лазе, вд директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 555/99. 
(27623) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 174/99, на регистарска влошка бр. 010052277-4-09-
000, го запиша во трговскиот регистар „ЕМО 
ОХРИД" Акционерско друштво за истражување, 
проектирање и изградба на енергетски и индустриски 
објекти со полна одговорност, со скратен назив на 
фирмата „ЕМО ОХРИД" АД. 

Се врши промена на уписот на овластен потписник: 
Мр. Драго Шајноски, претседател на Управен одбор 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Мр. Драго Шајноски, генерален директор со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 174/99. 
(27624) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
508/99, на регистарска влошка бр. 1-681, го запиша во 
судскиот регистар бришењето на Јавното претпријатие 
за унапредување на индивидуалното земјоделство 
Охрид ПО, ул. Димитар Влахов" бр. 60, Охрид. 

Престанок со работа и бришење од судскиот реги-
стар на Јавното претпријатие за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство Охрид, ПО, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 60, Охрид, согласно Законот за основање 
Агенција за поттикнување на развојот на земјодел-
ството (Сл. весник на РМ бр. 3/98). , 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 508/99. 
(27625) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 
280/99, на регистарска влошка бр. 000329, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Мелничко лекарска индустрија „ЖИТО 
КАРАОРМАН" АД ул. „Булевар Илинден" бр. 44, Ки-
чево. 
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Се врши промена на овластено лице и тоа на Блаже-
ски Ќиро, претседател на Управен одбор на Акционер-
ското друштво, без ограничувања и застапник во надво-
решно-трговскиот промет без ограничувања. 

Се запишува Настески Јово, претседател на Упра-
вен одбор на Акционерското друштво без ограничу-
вања и застапник во надворешно-трговскиот промет 
без ограничувања. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 280/99. 
(29478) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
223/99, на регистарска влошка бр. 006364, го запиша во 
трговскиот регистар претворање на ПП во ДООЕЛ на 
Друштвото за трговија на големо и мало Трајанчо Ни-
коловски „БЕЛЧЕ ПРОМ" с. Белче Демир Хисар. 

Основач: Трајанчо Николовски од с. Белче Демир 
Хисар. 

Основачи влог од 10.100,00 ДЕМ по извештај на 
овластен судски проценител. 

Дејности: 02.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 
51.70, 50.30., откуп и преработка на шумски плодови и 
лековити билки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања, додека за своите обврски одговара со сиот свој 
имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Николче Николов-
ски, управител со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 223/99. 
(29479) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1931/99, на регистарска влошка бр. 008087, го запиша 
во трговскиот регистар претвораното на ТУП во ДО-
ОЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Дејкоски Филип „ФИДЕКО" увоз-извоз ДО-
ОЕЛ ул. „Кеј Борис Кадриќ" бр. 49 - Струга. 

Усогласување со Законот за трговските друштва. 
Претворано на трговското услужно претпријатие „ФИ-
ДЕКО" увоз-извоз Струга со п«о. во друштво со ограни-
чена одговорност. 

Содружник е Дејкоски Филип од Струга. 
Основна главнина на друштвото е 5.100,00 ДЕМ во 

денарска противвредност од 158.100,00 денари во 
опрема чија вредност ја утврдил овластен проценител. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.32, 52.33, 
52.50, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.65, 51.66, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 17,11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.25, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 24.12, 24.16, 24.20, 24.30, 24.51, 
24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет, работи на посредување во наворешнотр-
говскиот промет, работи на посредување во надво-
трговскиот промет, продажба на стоки од консигнаци-
они складови на странски стоки, изведување на инве-
стициони работи во странство и отстапување на инве-
стициони работи на странски лица во Р. Македонија, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, угостителски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица има 
полни овластувања и полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и управител е Дејко^ 
ски Филип. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1931/99. 
(29480) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр; 
657/99, на регистарска влошка бр. 006804, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ на 
Друштво за производство, трговија, услуги и посред-
ништво Гани „ШЕМ-ГАН" увоз-извоз ДООЕЛ ул. 
„Братство Единство" бр. 17 - Струга. 

Дејности: 50.10, 50.30, 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, 51.54, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.24, 01.25 , 01.41, 15.51, 19.20, 19.30, 22.21, 22.22, 
22.23 , 24.51, 24.52, 24.70, 25.22, 25.24, 28.61, 28.62, 
28.63, 51.16,17.40,17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.60,17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени произ-
води, малограничен промет, меѓународна шпедиција и 
транспорт, продажба на стоки од слободни царински 
продавници, продажба од консигнациони складови на 
странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници. 

Во правниот промет со трети лица друштвото има 
полни овластувања и полна одговорност. 

Основна главнина на друштвото изнесува 5.000 
ДЕМ. 

Единствен содружник на друштвото е Шемо Гани 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 657/99. 
(29481) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2889/99, на регистарска влошка бр. 009045, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ 
на Друштво за производство, услуги и трговија „ЛЕН-
БИЛ" Ленче ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Нико Фундали" 
11/15 - Битола. 

Основач е Митковска Ленче од Битола. 
Дејности: 25.22, 25.21, 25.24 , 20.10/1, 20.20, 36.11, 

36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 
21.21, 21.25, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 45.21/1, 
45.21/2, 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.45 , 60.24, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 52.46, 
52.47 , 52.48, 51.21, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.55, 51.70, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 74.12, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со странство, меѓунаро-
ден транспорт и шпедиција, изведување инвестициони 
работи во странство. 

Друштвото има полна одговорност. 
Управител е Митковска Ленче. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2889/99. 

(29482) 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

607/99, на регистарска влошка бр. 006754, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ 
усогласување според ЗТД. Трговско друштво за произ-
водство, промет и услуги Игор Шаркоски ЏЕПИ-
ПРОМ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Алексадар 
Македонски" бр. 2/80. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25 , 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.28, 52.10, 50.20, 50.30, 50.40. 
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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 целокупниот имот 
со кој располага - полни одговорности. 

Лице овластено за застапуваа е Игор Шаркоски, 
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 607/99. 
(29483) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
532/97, на регистарска влошка бр. 000632, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Трговското 
друштво „ВИКТОРИ" увоз-извоз Ѓорѓи Димитар 
Донку Крушево ДООЕЛ Крушево, Нико Доага 62. 

Основач е Ѓорѓи Димитар Донку од Крушево, Нико 
Доага 62. 

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070126, 070127, 
070128, 070132, 070140, 070211, 070213 , 070219, 070221, 
070222 , 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070250, 080190, 080202, 110309, 110909, 090140, 013050, 
013121, надворешна трговија: 070310 и 070320. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот. 
Полни овластувања и полна одговорност. 

Ср друштвото управува управител основачот Ѓорѓи 
Димитар Донку од Крушево со стан на ул. „Нико До-
ага" 62 - Крушево. 

Од Основниот суд во битола, Трег. бр. 532/97. 
(29484) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2368/99, на регистарска влошка бр. 008525, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ. Друш-
тво за производство, услуги и трговија Исмаили Нашит 
„ДИТИ" увоз-извоз ДООЕЛ с. Мамудовци - Кичево. 

Основање на Друштво за производство, услуги и 
трговија Исмаили Нашит „ДИТИ" увоз-извоз ДООЕЛ 
с. Мамудовци Кичево, со изјава бр. 01/1 од 7.07.1999 
година основано од Нашит Исмаили. Основна главница 
на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска про-
тивредност од 155.000,00 денари, во предмети по про-
ценка на овластен судски проценител. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.31, 15.32, 
15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.23, 25.12, 
25.22, 28.52, 28.63, 36.11, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 
45.22, 45.25, 45.33, 45.32, 45.31, 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, 
50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 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, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56; . 1.64, 51.65, 51.61, 51.70. 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 65.12/3, 92.34, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, малограничен промет со сосед-
ните земји. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Исмаили Нашит, 
управител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2368/99. 
(29485) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2458/99, на регистарска влошка бр. 008615, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за про-
изводство, трговија и услуги Трајанка Илоска - ЕЛАН, 
дооел Охрид, ул. „Веле Марков" бр. 39. 

Основач: Трајанка Илоска од Охрид, ул. „Веле Мар-
ков" бр. 39. 

Основачки влог: 5.200. ДЕМ во денарска против-
вредност од 161.200. ден во предмети по проценка од 
овластен проценител. 

. Дејности: 25.22, 28.11, 28.12, 28.52, 45.21/1, 45.22/2, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 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, 61.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
74.12, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет, реекспорт, посредување 
и застапување во прометот на стоки и услуги. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Трајанка Илоска, управител со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности во вна-
трешниот и надворешно-трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр.2458/99. 
(29486) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2534/99, на регистарска влошка бр. 008691, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот по-
единец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај То-
мевски Блаже Борис „ПРЕСТОН" ТП ул. „Ѓорѓи Сва-
рев" бр. 14 - Демир Хисар. 

Дејност: 60.24. 
Во правниот промет и односите со трети лица трго-

вецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет и односите со 

трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој. 
имот. 

Томевски Борис управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2534/99. 

(29487) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1509/99, на регистарска влошка бр. 007737, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги Настески Љупчо 
„КИНО" ДООЕЛ ул. „Алексанар Гушо" бр. 22 -
Охрид. 

Содружник е Настески Љупчо од Охрид. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.11/3, 01.12/1,01.21, 01.21/1, 

01.23/2, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.84, 15.85, 15.98/2, 25.21, 
25.22, 25.24, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51,51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 
71.21, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.84, 92.33 , 92.34, 
92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04,93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во промет со стоки и услуги, консигнациони и комнен-
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они работи, реекспорт и малограничен промет со сосед-
ните земји: Албанија, Бугарија, Грција и Југославија, 
угостителски и туристички услуги, превоз на стоки и 
патници во меѓународниот друмски сообраќај. 

Трговското друштво во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка полни овласту-
вања, а за обврските одговара со целиот имот полна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување - управител е лицето 
Настески Љупчо од Охрид на ул. „Александар Гушо" 
бр. 22. 

Содружникот вложува во друштвото средства во из-
нос од 5.700 германски марки во денарска противвред-
ност и се состои во вложени предмети или 182.400,00 
денари. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1509/99. 
(29488) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2829/99, на регистарска влошка бр. 008973, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот по-
единец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај 
Злате Борис Златаноски „ТП" ул. „Партизанска" бр. 
107 - Демир Хисар. 

Основачот Злате Златаноски за обврските сторени 
во правниот промет со трети лица одговара лично со 
целиот свој имот. . 

Дејност: 60.24. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

Лице овластено за застапување на субјектот е Злате 
Златаноски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2829/99. 
(29489) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2529/99, на регистарска влошка бр. 008686, го запиша 
во трговскиот регистар Трговец поединец за превоз 
Агим Таир Ибраими Агим ТП с. Заграчани - Струга. 

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во име и за своја сметка, а за своите 
обврски одговара со целиот свој имот и лично. Овла-
стен потписник со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности б лицето Ибраими Агим 
од с. Заграчани - Струга. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2529/99. 
(29490) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
317/99, на регистарска влошка бр. 006458, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Јавно трговско 
друштво за производство, промет и услуги Христо Ве-
лески и др. „ФИБРА" увоз-извоз ЈТД Прилеп ул. „Пи-
ринска" бр. 117. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.31, 51.32, 51.33, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.50, 52.26, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.40. 

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 прев-
земените обврски одговара со сите свои средства со кои 
располага - полни одговорности. Лице овластено за 
застапување е Христо Велески - управител со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 317/99. 
(29491) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
774/99, на регистарска влошка бр. 006920, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Трговското друш-
тво за производство промет и транспортни услуги Џе-

маил Алимоски „ЏЕМАИЛ-ТРАНС" увоз-извоз ДО-
ОЕЛ с. Јакреново Крушево. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.86, 
18.22,19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.21, 51.23, 51.24, 51.26 , 51.27, 
51.28, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.43Ѓ, 51.44, 51.46, 51.53, 51.54, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25 , 52.26, 
52.28 , 52.33, 52.34, 52.42, 52.43, 52.45 , 52.48, 52.50, 
52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.21, 
63.40, 67.13, 71.10. 

Друштвото ќе работи во надворешно трговскиот 
промет, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, надворешна трговија со прехранбени производи, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција. 

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

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 Џемаил Алимоски 
- управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Основна главница на друштвото изнесува 5500 ДМ. 
по извештај за извршена проценка од овластен судски 
проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 774/99. 
(29492) 

. Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
927/99, на регистарска влошка бр. 007777, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Трговско друштво 
за трговија на големо и мали угостителски услуги Хри-
стовска Елизабета „АБА-ХРИС" увоз-извоз ДООЕЛ, 
Битола, ул. „Партизанска" бр. 39/2. 

Дејности: 51.16, 51.17, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.55, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 55.30, 55Г30/1, 55.30/2, 60.22, 70.31, 71.34, 
74.11, 92.34, 92.72, 93.02, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, посредување и заста-
пување во надворешниот промет со стоки и услуги, 
продажба од консигнациони складови на странски 
$токи и меѓународен транспорт и шпедиција. 

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

За обврските во правниот промет со трети лица, 
трговското друштво одговара со целиот свој имот. 

За управител на друштвово се именува лицето Ми-
лошовска Злата од Битола, ул. „Алексо Наневски" бр. 
26. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 927/99. 
(29493) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1115/99, на регистарска влошка бр. 007271, го запиша 
во трговскиот регистар основање на друштвото за 
услуги и трговија Младеноски Ристо „СТАРТЕР" увоз-
извоз ДООЕЛ с. Враништа - Струга. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 62.47, 52.48, 52.63, 51.31, 
51.34 , 51.35, 51.36, 51.38, 51.70, 51.41, 50.20, 45.21/2, 
45.21/1, 45.25, 45.31, 45.42, 45.41, 45.43, 60.22, 55.30/1, 
55.30/2, 20.30, 20,51, 25.24, 45.43, 63.30, 15.98/2, 74.12 
36.13 , 36.14, 36.63, 52.50, 52.62, 60.24, 60.23, 55.40, 
52.72/1, 52.72/2, 61.20, 70.31, 51.32, 80.41, 92.34, 92.20,' 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање во надворешно трговското работење. Друштвото 
во правниот промет во трети лица одговара со целиот 
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свој имот со полна одговорност и одговара со полни 
овластувања. Овластен потписник Горан Јовчевски-
управител основна главница на друштвото 163.200 де-
нари во предмети по приложен извештај од овластен 
проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1115/99. 
(29501) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2996/99, на регистарска влошка бр. 009151, го запиша 
во трговскиот регистар запишување на ТП трговец по-
единец за продажба на мало на делови и прибор за 
моторни возила Благојче Стојо Јованчевски „БАЛЕ" 
тп Битола, ул. „Дебарска" бр. 120 Битола. 

Дејности во вид на занимање: 50.30/2, 50,30/3, 
50,40/2. 

Истапува во свое име и за своја сметка. Одговара 
лично со целиот свој имот. Овластен потписник е Бла-
гојче Стојо Јованиевски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2996/99. 
(29502) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3003/99, на регистарска влошка бр. 009158, го запиша 
во трговскиот регистар основање на јавно трговско 
друштво за производство, промет и транспортни услуги 
Исеин Јашароски и др, „БЕЛО-ТУРС" увоз-извоз ЈТД 
с.Дебреште Долнени с.Дебреште Долнени. 

дејности: 01.11/1, 01.21, 15,11, 15.13, 15.15, 15.86, 
18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.120, 50,20, 50.50, 51.11, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.26, 51.28, 51.29, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 61.47, 51.53, 51,50, 51.57, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52,26, 52.27, 
52.28, 52.29, 52.30, 52.33, 52.43, 52.45, '52.46, 52.47, 
52.49, 52.62, 52.63, 52.48, 55.40, 60.21, 60.22, 60,23, 
60.24, 63.40, 65.12/3, 71.10. јавното трговско друштво 
одговара во правниот промет со трети лица за превзе-
мените обврски за ситс свои средства со кои располага 
- полни одговорности. Друштвото во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-
т а ни овластувања. 

Друштвото ќе работи во надворешниот трговски 
промет надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, малограничен промет, реекспорт, 
угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во 
транспортот. Овластено лице за застапуваа е Исеин 
Јашароски управител со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. Содружниците одго-

. варат лично со целиот свој имот-солидарно. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3003/99. 

(29503) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2999/99, на регистарска влошка бр. 009154, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец основање 
на Друштвото за превоз и трговија „ДВА БРАЌА" 
Амди Асани ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Караорман" бр. 21 
Битола. 

Основач: Амди Асани с. Чифлик Тетово. 
Дејности: 01.41, 01.41/3, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.53, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 55.30, 55.30/1, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40., над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет, реекспорт. 

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

рени во прометот со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2999/99. 
(29508) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2987/99, на регистарска влошка бр. 009142, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец основање 
на Трговското друштво за трговија на големо и мало 
„АНИМУС" извоз-увоз ул. „Цар Самоил" бр. 190, Би-
тола. 

Основач: Јанкуловски Зоран од Битола. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.22 , 51.23 , 51,24, 51.25, 

51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.53, 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, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40, 55.30, 
55.40, 60.22 , 60.23, 60.24, 65.12/3, 45.21., надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги. 

Овластуваа на субјектот на уписот, полни овласту-
вања. 

Лице овластено за застапување Јанкуловски Зоран. 
Главница на руштвото 5.700 ДЕМ ден. прот 

176.700,00 ден. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2987/99. 

' (29509) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2176/99, на регистарска влошка бр. 008332, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец основа-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„ТРИТЕКС ТРЕЈД" Наумоски Ратко и др. ДОО увоз-
извоз ул. „Трајко Николоски" бр. 5, Прилеп. 

Дејности: 17,30, 17.40,.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, 
50.10, 51.11, 51.16, 51.39, 51.41, 51.42, 41.42/1, 51.47, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.44, 
52.48, 52.63, 74.84., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, реекспорт, комисиона про-
дажба на странски стоки. 

Содружници на друштвото се Наумоски Ратко, На-
умоски Нане и Друштвото за производство промет и 
услуги „ТРИТЕКС" Наумоски Нане и Наумоски Ратко 
ДОО увоз-извоз Прилеп. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува со полни овластувања и полна одговорност. На-
умоски Ратко управител без ограничувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2176/99. 
(29510) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2975/99, на регистарска влошка бр. 009097, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец основање 
на Друштво за превоз и трговија „КВАЛИТЕТ" Котев-
ски Вангел и др. ДОО увоз-извоз с. Логоварди општина 
Битола Новаци. 

Назив на фирмата: Друштво за превоз и трговија 
„КВАЛИТЕТ" Котевски Вангел и др. ДОО увоз-извоз 
с. Логоварди општ. Битола. 

Основачи Котевски Вангел и Котевски Стевче. 
Дејности: 01.41, 01.41/3, 50.10, 50.20, 51.21, 51.23, 

51.31, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
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бени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, 
малограничен промет. « 

Управител Котевски Вангел без ограничувања. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2975/99. 

(29511) 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

2878/99, на регистарска влошка бр. 009034, го запиша 
во трговскиот регистар основање на дооел друштво за 
производство, промет и услуги Сафет Димкоски „КРО-
НИН" увоз-извоз дооел Кичево ул. „Васил Главинов" 
бб. Кичево. 

Основач е Димкоски Сафет од Кичево. Основна 
главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во де-
нарска противредност од 155.000,00 денари во предмети 
по проценка на овластен судски проценител. 

Дејности со кои ќе работи друштвото се: 15.13, 
15.31,15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 25.12, 45.21/ 
1, 50,10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.13, 51.15, 51Л7, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 512.41, 51.43, 
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 , 62.33, 52.41, 52.52 , 52.43 , 52.44, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/ 
И, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
563.30, 65.12/3 , 63.40 , 70.31, 71.10, 71.40, 92.34, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, консигна-
ција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во 
друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на пат-
ници во друмскиот сообраќај, 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 овла-
стено за застапување во внатрешниот и надворешнотр-
говскиот промет е Сафет Димкоски Управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2878/99. 
(29523) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2879/99, на регистарска влошка бр. 009035, го запиша 
во трговскиот регистар запишување на трговец поеди-
нец за превоз на патници Нафија Саит Амчоски 
„НАЈКО ТРАНС" Т.П. с.Преглово - Пласница. 

Вршител на дејност е Нафија Амчоски од с. Пре-
глово. 

Дејност со која ќе работи е 60.23. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за сторе-
ните обврски одговара со целокупниот свој имот и 
лично. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет е Нафија Амчоски - овластен потписник во рам-
ките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Бирола, Трег. бр. 2879/99. 
(29524) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2960/99, на регистарска влошка бр. 009056, го запиша 
во трговскиот регистар запишување трговец поединец 
за превоз Талевски Трајан Вецко „ПАЈО-ТРАНС" Со-
потница Т.П. с.Вирово Сопотница. 

Запишување на трговец поединец во трговскиот ре-
гистар со фирмаа Трговец поединец за превоз Талевски 
Трајан Вецко „ПАЈО-ТРАНС" Сопотница Т.П. с. Ви-
рово Сопотница. 

Седиштето е во с. Вирово Општина Сопотница. 
Дејности: 60.24, 60.23. 

Трговец поединец во правниот промет со трети лица 
истапува за свое име и за своја сметка. 

Трговецот поединец Талевски Вецко од с. Вирово 
општина Сопотница за преземените обврски одговара 
лично со целокупниот свој имот. Овластено лице -
овластен потписник е лицето Талева« Вецко. 

Од Основниот суд во Бирола, Трег. бр. 2960/99. 
(29525) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2965/99, на регистарска влошка бр. 009061, го запиша 
во трговскиот регистар запишување трговец поединец 
за превоз Ѓорѓиовски Секула Љубе „АПЧЕ-ТРАНС" 
Демир Хисар Т.П. с. Загориче Демир Хисар. 

Дејности 60.24, 60.23, трговец поединец во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

Трговец поеиднец Ѓорѓиовски Љубе од с. Загориче 
Општина Демир Хисар за превземените обврски одго-
вара лично со целокупниот свој имот. Овластено лице -
овластен потписник е лицето Ѓорѓиовски Љубе. 

Од Основниот суд во Бирола, Трег. бр. 2965/99. 
(29526) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1113/99, на регистарска влошка бр. 007269, го запиша 
во трговскиот регистар основање Друштво за трговија 
и услуги Милован Стефановски „ЛУКС" увоз-извоз Би-
тола ДООЕЛ Битола, ул. „Игнат Атанасовски" бр. 35/ 
15. 

Дејности: 60.22 60.21, 60.23 , 60.24, 52.11, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45 , 52.46, 52.44, 52.48, 52.26, 50.10, 50,30/2, 50,50, 
51.21, 51.31, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.10, 50,30/1, 50,40/1, 51.51, 
51.57 , 74.40, 74.13, 74.14, 74.84 , 74.20/3, 74.12, 55.30, 
55.51, 55.52, 51.70. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет ќе го застапува основачот Милован Стефа-
новски управител без ограничувања во рамките на за-
пишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1113/99. 
(29530) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2393/99, на регистарска влошка бр. 008550, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз 
„Гоце Петар Тасески" „ПЕ-ЕМ", Битола Т.П. Битола, 
ул. „Браќа Миладиновци" бр. 137. 

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

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Трговецот поединец одговара за своите обврски 

лично, со целиот свој имот. 
Гоце Тасески, овластен застапник со неограничени 

овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2393/98. 

(29531) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
822/99, на регистарска влошка бр. 1-334-0-0-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Државното училште за средно образо-
вание „Браќа Миладиновци44 Скопје, ул. „Китка" бр. 
бб. 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
и тоа: 
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Се брише: Јован Лозановски, директор без ограни-
чување. 

Се запиша: Анѓеле Трајовски, в.д. директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 822/99. 
(29538) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
501/99, на регистарска влошка бр. 1-65430-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар истапувањето на основач на 
Претпријатието за производство, градежништво и 
трговија „КОБИР" ДОО експорт-импорт Скопје, Бул. 
„Маркс и Енгелс" бр. 3/7-22 Скопје. 

На ден 24.2.1999 год. истапил Зоран Печенковиќ. 
Се брише Зоран Печенковиќ, директор, а се запи-

шува Виолета Печеновиќ, директор. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 501/99. 

(29539) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
660/99, на регистарска влошка бр. 020135677-3-03-000, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на фирма, 
истапување на содружник на Друштвото за производ-
ство на тестенини и др. трговија и услуги „АНИ ТРЕЈД 
99" експорт-импорт Анита и Неби ДОО ул. „Сречко 
Пужалка" бр. 100 Скопје. 

Друштвото за производство на тестенини и др. трго-
вија и услуги „АНИ ТРЕЈД 99" експорт-импорт Анита 
ДООЕЛ ул. Среќко Пужалка" бр. 100 Скопје. 

Сфатен назив гласи: „АНИ ТРЕЈД 99" експорт-
импорт Анита ДООЕЛ. 

Од фирмата истапува содружникот Неби Алими од 
Скопје со одлука од 22.06.1999 год. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 660/99. 
(29540) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
534/99, на регистарска влошка бр. 020085607-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Друштвото за производство, трговија и 
услуги увоз-извоз „ЕРВРО-КОМЕРЦ^" Николоски 
Живко ДООЕЛ Гостивар, ул. „Боге Велјаноски" бр. 15 
Гостивар. 

Друштвото се проширува со следните дејности: 
52.11, 52.12. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 534/99. 
(29541) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 793/99, на регистарска влошка бр. 1-37540-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на „АЛМАКО БАНКА" ак-
ционерско друштво Скопје бул. „Васил Главинов" бб, 
мезанин во блок 10. 

Предмет на упис - промена на лице овластено за 
застапување. 

Се брише: лицето Методија Тошевски, директор на 
Алмако банка А•Д. Скопје без ограничување. 

Се запишува: Владо Трајковски в.д. директор на 
Алмако Банка а.д. Скопје, без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
793/99. (29542) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12228/98, на регистарска влошка бр. 
020154717-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги, „ЕУРОТРАНС" Трај-
ко ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Иван Наумов Алајба-
кот" бр. 26, Скопје. 

Основач: Трајко Мирковиќ од Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.91, 
15.92, 15.98/1, 15.98/2, 24.12, 24.15, 24.30, 24.51, 24.52, 
24.62, 24.63, 24.66, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 36.40, 36.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3 , 50.40/1, 50.40/2, 
50.50,51.21,51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32? 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
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, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3,52.44/4, 52.45, . 
52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 
70.20, 71.10, 71.21, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.03, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, вршење 
на стопански дејности во странство, унапредување на 
увоз на стоки и услуги, привремен увоз и извоз, услуги 
во надворешно трговски промет, долгорочна прои-
зводствена коперација, компензациони работи, посре-
дување во надворешно трговскиот промет, меѓунаро-
ден транспорт на стоки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12228/98. (27504) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12224/98, на регистарска влошка бр. 
020153657-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Трговското друштво за производ-
ство, промет и услуги „ДЕЛТА ПРЕС" Ќиро ДООЕЛ 
експорт-импорт ул. „Дајош Кошут" бр. 5-а, Скопје. 

Основач: Ќиро Паунчевски. 
Дејности: 15.80, 15.90, 17.54/1, 17.5442, 18.21, 18.22, 

18.23, 18.24, 19.20, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25 , 22.3, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.1, 36.40, 36.50, 36.63, 45.3, 
45.4, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.3, 51.4, 
51.5, 51.70, 52.11, 52.12, 52.2, 52.33, 52.4, 55.11, 55.12, 
55.2141, 55.21/2, 55.23, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5 , 74.40, 74.81,74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, унапредување на увоз на сто-
ки и услуги, привремен увоз и извоз, услуги во надво-
решно трговски промет, долгорочна производствена 
коперација, компензациони работи, посредување во 
надворешно трговскиот промет, меѓународен тран-
спорт на стоки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12224/98. (27505) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9521/98, на регистарска влошка бр. 
020142937-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, про-
мет и услуги „МАТ-СЕВ-КОМЕР" Марјан ДООЕЛ 
експорт-импорт ул. „500" бр. 24-6, с. Марино, Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.50, 51.1, 51.11, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.41, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.52, 60.21, 60.24, 63.21, 
70.20, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, комисио-
на продажба, консигнациона продажба, превоз на пат-
ници во меѓународниот сообраќај, превоз на стоки во 
меѓународниот сообраќај, на неопределено време. 

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

Овластен потписник е Марјан Дончев, управител 
без ограничување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9521/ 
98. (27506) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 143/99, на регистарска влошка бр. 020154847-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Друштвото за трговија, производ-
ство и услуги „ВИЛТЕКС-КОМЕРЦ" Мухарем 
ДООЕЛ ул. „Алија Авдовиќ" бр. 16, Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75 , 33.20, 33.30, 
50.20, 52.11, 652.24, 52.21, 52.22 , 52.23 , 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43 , 52.45 , 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 
52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.33, 
51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување во на-
дворешно трговскиот промет, продажба на странска 
стока од консигнација, малограничен промет со СРЈ, 
Грција, Бугарија и Албанија, превоз на патници во ме-
ѓународен сообраќај, туризам и реекспорт. 

Мухарем Амети, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 143/ 

99. (27507) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12685/98, на регистарска влошка бр. 
020158347-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија, промет и посредување „ЈАСЕН" Димитар и Зо-
ран ДОО увоз-извоз ул. „Горноврановска" бр. 122, 
Скопје. 

Содружници: Димитар Димовски и Зоран Петре-
ски. 

Дејности: 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 74.40, 
52.21,52.22, 52.24, 52.25 , 52.12, 52.44, 52.11, 51.41, 
52.42, 51.56, 52.47, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.42, 
51.43, 50.30/1, 51.33, 61.62, 17.54/1, 63.12, 74.12, 45.31, 
52.44/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 60.21, 60.24, 63.40, 
45.45, надворешна трговија со прехранбени и непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија и СРЈ. 

Управител е Димитар Димовски. 
Основна главнина: 10.152 ДЕМ, во денарска про-

тиввредност 314.600,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12685/98. (27508) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8265/98, на регистарска влошка бр. 
020159107-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето Друштвото за производство, трговија 
и водоводни услуги, „ХИДРАНТ Г.Б." Бајрам, 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Струмичка" бр. 6-2/8, Скопје. 

Основач: Бајрам Гициќ од Скопје. 
Дејности: 01.30,01.41, 01.50, 02.01, 14.11, 14.12, 

14.21,14.40, 15.12, 15.33, 15.41, 15.81, 15.85, 15.98, 
16.00, 17.40, 17.51, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 
25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.19, 52.19, 52.11, 52.21, 52.33, 
52.44, 52.47, 52.50, 52.62, 55.30, 60.22, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.30, 72.60, 74.12, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-

дворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, консигнација, комисиона продажба, транспорт 
и шпедиција, трговско посредување, малограничен 
промет со соседните земји. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8265/ 
98. (27509) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3995/98, на регистарска влошка бр. 
020118627-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија 
„ИЛ-ИВ" Драган, ДООЕЛ ул. „Питу Гули" бр. 50, 
Скопје. 

Трговското друштво се усогласува со изјава за усо-
гласување на претпријатие како трговско друштво во 
облик на ДООЕЛ од 15.08.1998 година дадена од Дра-
ган Поповски од Скопје. 

Дејности: 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45 , 51.46, 51.47 , 51.63 
51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47 
51.72, 51.72/1, 51.72/2, 60.23, 60.24, 71.33, 74.13, 74.40, 
74.84, врши комплетен надворешно трговски промет 
со прехранбени и непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, застапување и посредување, реек 
спорт, меѓународно сообраќајно агенциски работи, ме• 
ѓуграничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 

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

Управител на друштвото е Весна попоска, со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3995/ 
98. (27510) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10604/98, на регистарска влошка бр. 
020123277-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и транспортни услуги „ГЕМ-КОМЕРЦ" Гоце Га-
лабовски ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Марко Крале" бр. 
112, Скопје. 

Содружник и управител без ограничување е Гоце 
Галабовски. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.20/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 361.4, 36.15, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.40, 74.84, 36.62, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, застапување на странски фирми, посредување 
во надворешно трговскиот промет, комисиони и кон-
сигнационо работење, меѓународен превоз на патници, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет со Бу-
гарија, Грција, Албанија и Југославија. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10604/98. (27511) 



Стр. 3096-Бр. 61 24 септември 1999 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1758/99, на регистарска влошка бр. 
020145597-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и инженеринг, услуги „ПРОЦЕСОР" Љубомир и 
други ДОО ул. „Џон Кенеди" бр. 25/5 16, Скопје. 

Содружници: Љубомир Џутески и Илија Тикваров-
ски од Скопје. 

Дејности: 1531, 15.32. 15.33, 15,41, 15,42, 15.43., 
15.51, 15.52, 15.61, 15,81/1., 15,81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86) 15-87, 15. Ѕ9. 18.21, 18.24 18,23, 

.21.21, 21.23, 21.25, 22.21, 22,22, 22.23, 22.24, 2233, 
24.42, 27.21, 27.51, 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, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 
29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 301)91, 30.02, 
32.10, 31.20, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 
32.20, 32.30, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 
35.43, 36.22, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 4531, 45 32, 
45.33, 45.34 , 45.41, 45.42, 45.432, 45.44, 45.45 , 50Л0, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 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, 
51.25, 51.35, ,51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52/12, 52.26, 5232. 52.33 , 52.44/2, 
52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 560.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.1243, 70,20, 7031, 71.10, 71.21, 71.31, 71 32, 
71.33, 7134, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.13, 74.20/2, 74.20/3 , 74.20/5 , 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, застапување на огрански прав-
ни и физички лица, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и патници. 

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 целиот свој имот и средства. 

Управител на друштвото е Милка Џутеска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1758/ 

99. (27512) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5969/99, на регистарска влошка бр. 
020163977-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, про-
мет и услуги „ПЕ-ЛИ-НЕ" Петре, ДООЕЛ увоз-извоз, 
ул. „Илија Димовски" бр. 2, Скопје. 

Содружник: Тодоровски Петре од Скопје. Содруж-
никот не одговара. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 1533, 15.51, 
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15,98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/1, 17.54/2,18.21, 18.22, 18:23, 18,24, 21.22, 21.25. 
22.21, 22.22, 22.23 , 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 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, 
51.41, 51.39, 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, 5233, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52,44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52,50, 52.62, 52.63 , 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60,22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20/3, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на 

консигнациони складишта, посредување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет 
со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција. 

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

Управител: Тодоровска Петре, управител со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5969/ 
99. ' (27529) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10266/98, на регистарска влошка бр. 
020159017-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Трговското друштво за производство 
и трговија „ПЕТРА-КОМЕРЦ" Перица, ДООЕЛ, ул. 
„Дебарца" бр. 43, Скопје. 

Дејности: 15.81, 15.85, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
50Л0, 5030, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 
51.57, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 5135, 51.51, 51.57, 
51.54, 51,53, 51.55, 51.70, 5135, 51.51, 51.57, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.44, 52.48, 52.47, 52.26, 60.21, 
60.23, 60.24, 55.51, 55.52, 55.40, 71.10, 71.13 , 74.13, 
74.14, 74.84, 74.12, 51.70, надворешно~трговски промет 
- Друга трговија на големо со прехранбени производи, 
51.70 - Друга трговија на големо со непрехранбени 
производи. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Цу-
цулов Перица, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10266/98. ^ (27531) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11156/98, на регистарска влошка бр. 
020123257-8-01-000, ш запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
услуги „РСЕ ОПТИМА" Вите, ДООЕЛ увоз-извоз, 
ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 16/19, Скопје. 

Единствен содружник: Вите Ѓоргиевски од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51,24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, -51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27 , 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.23, 63.40, 64.12, 70.11, 70.12, 70.20, 
71.10, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.05, 63.11, 63.12, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, констатација, комисиона продажба, 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, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Вите Ѓоргиевски, управител без ограничување во 
внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11156/98. (27532) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6652/99, на регистарска влошка бр. 
020169787-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Претпријатието за промет на големо 
и мало увоз-извоз „ГО-ЈА КОМПАНИ" ЦО ул. „Ге-
миџиска" бб, Скопје. 

Претворање на претпријатието ДООЕЈ1 согласно 
на ЗТД. Назив: Друштво за градежништво, производ-
ство, промет, услуги и продукција „ГО-ЈА КОМПА-
НИ" Јане и други ДОО увоз-извоз, Скопје. 

Седиште: ул. „Гемиџиска" бб. 
Основачи: Стојаноски Гоце и Стојаноски Јане од 

Скопје. 
Дејности: 28.75 , 25.13, 28.21, 28.22, 25.21, 25.24, 

18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 63.30, 51.54, 
51.24, 52.47, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20:40, 20.51, 
20.52, 22.31, 22.32, 22.33, 24.51, 28.11, 28.12, 28.40, 
28.52, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14 , 36.15, 
36.63, 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, 93.05 , 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25 , 52.26, 52.27 , 52.24, 
52.43, 52.44/2, 52.44/3 , 52.44/4 , 52.45 , 52.72/1, 52.72/2, 
51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.53, 51.70, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40/1, 50.40/2, 51.51, 51.55, 70.20, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/3, 74.81, 74.84, 50.50, 51.41, 51.42/1, 51.42/ 
2, 51.34, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.74, 55.30/ 
1, 55.40, 55.52, 63.40, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување во меѓуна-
родниот промет. 

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 целокупниот свој имот. 

Стојаноски Јане, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6652/ 

99. (27533) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13551/98, го запиша во трговскиот Друштво-
то за производство, трговија и услуги „ЛСЛТ" Љупчо 
ДООЕЛ извоз-увоз, ул. Бул. „Видое Смилевски Бато" 
бр. 83/3-11, Скопје. 

Фирмата е основана со акт од 17.02.1992 год., а 
основач е Сајков Љупчо. 

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, 51.44, 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, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.12, 70.20, 
63.40, 74.20/3, 74.40, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

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

Управител на друштвото и застапник во надворе-
шно-трговскиот промет (без ограничување) е Сајков 
Љупчо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13551/98. (27535) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13557/98, на регистарска влошка бр. 
020163737-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги „ТИН КОМЕРЦ" Драги, 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Веле Марков" бр. 37, Скопје. 

Фирмата е основана со акт од 28.11.1991 год., а 
основач е Ивановски Драги од Скопје. 

Дејности: 28.11, 28.12, 20.10/1, 20.40, 20.51, 45.21/1, 
45.22, 45.21/2, 45.23, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.43, 45.45 , 60.24, 63.40, 52.24, 52.21, 52.22 , 52.23, 
52.25 , 52.11, 52.27 , 52.63 , 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.44/2, 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, 50.21, 
51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 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, 51.50, 51.25, 51.35, 51.22, 74.12, 
74.20/3, 50.30, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во промет на 
стоки и услуги, конотација , реекспорт, малограни-
чен промет со сите соседни земји и тоа: Бугарија, 
Грција, Албанија, Италија, Австрија, Романија, Унга-
рија. 

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. 

Управител без ограничување и застапник во надво-
решно-трговскиот промет е Ивановски Драги од Ско-
пје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13557/98. (27537) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13582/98, на регистарска влошка бр. 
02012151237-8-03-000, го запиша во трговскиот реги-
стар усогласувањето на Друштвото за производство и 
промет „МИ-ЖАК КОМПАНИ" Миле, ДООЕЛ, екс-
порт-импорт, ул. „Владимир Комаров" бр. 8/4-13, Ско-
пје. 

Фир»мата е основана со акт за основање од 
18.10.1992 г. 

Дејности: 17.60, 18.23, 17.72, 17.51, 17.54/2, 15.81/1, 
15.85, 15.84, 15.86, 15.91, 15.98/2, 22.21, 01.11/1, 01.21, 
02.01, 45.21/1, 45.22,. 60.21, 60.24, 63.21, 60.22, 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/ 
1, 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, 51.36, 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, 51.35, 51.22, 28.12, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји: Бугарија и Грција, консиг-
национа продажба, комисиона продажба, малограни-
чен промет со соседните земји: Албанија и СР Југосла-
вија, меѓународен транспорт со стоки и патници, тури-
стички агенциски услуги, шпедиција. 

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. 

Управител без ограничување и застапник во надво-
решно-трговскиот промет е Јаќимовски Миле од Ско-
пје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13582/98. (27538) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5336/99, на регистарска влошка бр. 
02016980?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на друштво на Трговското друштво „ЛЕ-
ДЕР М" Бранка и др. ДОО увоз-извоз, ул. „Мишко 
Михајловски" бр. 4, Скопје. 

Дејности: 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, 
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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, 52.4444 , 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, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Управител е Марјан Петковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5336/ 

99. (27539) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1779/99, на регистарска влошка бр. 
020140547-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Прометното претпријатие „СКОГЕН" ДОО, ул. „11-
ти Октомври" бр. 4, Скопје. 

Прометното претпријатие „СКОТЕН" ДОО, ул. 
„11-ти Октомври" бр. 4, Скопје, го менува својот на-
зив во Трговско друштво за промет „СКОТЕН" Синка" 
и др. ДОО, Скопје, и се усогласува со Законот за 
трговските друштва со договор за друштво, донесен 
на 30.12.1998 година и именува органи на управување, 

Содружници: Басаровски Благоја, Јордановска Нај-
да и Филиповска Синка, сите од 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, 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, 
52.4444, 52.45,_52.46, 52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 72.30, 74.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки во 
консигнациони складови, реекспорт. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лица овластено за застапување: Се разрешува Ба-

саровски Благоја, директор без ограничување, а се 
именува Филиповска Синка, управител со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1779/ 
99. (27540) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1448/99, на регистарска влошка бр. 
020161567-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за вршење на услуги на 
дупчење и минирање на камен „МИНА" Ванчо, 
ДООЕЛ, ул. „18" бр. 28а, с. Стајковци. 

Основач: Ванчо Наков од Скопје. 
Дејности: 10.10, 10.20, 10.30, 14.11, 14.12, 14.13, 

14.21, 14.22, 14.50, 26.40, 26.70, 45.11, 45.12, 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, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.62, 51.65, 51.70, 71.31, 71.34, 74.84, 90,11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1448/ 
99. (27541) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3612/99, на регистарска влошка бр. 
020156577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското друштво за производ-
ство и инженеринг „ЗИНЕС" Зуљбиар, ДООЕЛ, Пат 
за Марков Манастир бб, Скопје. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.61, 28.63, 28.75, 28.74, 
29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 , 25.21, 25.24, 
20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25 , 20.20, 28.л75, 45.31, 45.32, 45.33 , 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.25 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.45 , 52.46, 
52.44, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 52.44/1, 50.30/2, 50.40/ 
2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 52.72, 
51.42/1, 51.4242, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.70, 50.10, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 28.52, 52.72, 74.20/3, 
29.71, 29.72, 20.10, 20.30, 65.12/3, 74.40, 74.13, 74.14, 
74.84, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, посредување во 
промет со странство. 

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 целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Иљазовски Зуљбиар, управи-
тел без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3612/ 
99. (27542) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8534/98, на регистарска влошка бр. 
020074687-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, 
производство и услуги „ПИТ-СТОП" Алија, ДООЕЛ, 
експорт-импорт, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 6а, Скопје. 

Содружник: Исмаиловиќ Алија од Скопје. 
1 Дејности: 37.10, 37.20, 33.10/2, 36.50, 36.61, 36.62, 

36.63, 33.40, 02.01, 02.02, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
60.22, 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, 52.4444, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 
52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, "51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 
51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45 , 51.61, 51.62 , 51.63, 
51.52, 51*57, 63.30, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 
70.31, 63.40, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.82, 74.83, 50.20, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во надворе-
шно-трговскиот промет, меѓународна шпедиција, уго-
стителски и туристички услуги, констатација, коми-
сиона продажба и реекспорт, малограничен промет со 
соседните земји: Бугарија, Албанија, Југославија и 
Грција. 

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. 

Исмаиловиќ Ева, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8534/ 
98. (27544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8430/98, на регистарска влошка бр. 
020082417-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги „БОРАН" Ангелина, ДООЕЛ 
експорт-импорт, ул. „Перо Наков" бб, Скопје. 

Содружник: Ангелина Трајковска од Скопје. 
Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.89, 24.51, 24.52, 36.63, 02.01, 02.02, 
60.24, 28.62, 28.11, 28.12, 28.21, 28.61, 29.72, 36.11, 
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36.12, 36.13, 33.10/1, 28.75, 29.24, 35.50, 36.14, 19.30, 
25.21, 25.23 , 25.24, 36.50, 24.65 , 36.15 , 20.10/1, 20.30, 
17.72, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/1, 17.40/2, 
19.20, 18.10, 18.30, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 
15.87, 15.84, 15.98/2, 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, 52.63, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.51, 51.47, 
51.70, 51.45, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 
74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 74.30, 74.84, 74.12, 72.30, 
72.60, 72.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 54.16, 
51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 55.12, 55.11, 55.23, 55.21/2, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, 74.40, 74.13, 63.40, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 52.74, 
28.52, 28.51, 31.10, 18.10, 25.12, 25.13 , 52.71, 35.12, 
20.40, 20.51, 25.22, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски лица, посредува-
ње во надворешно-трговскиот промет, продажба на 
странска стока од консигнационен склад, вршење на 
туристички работи со странство, вршење на малогра-
ничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Алба-
нија, меѓународна шпедиција. 

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. 

Филип Трајковски, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3430/ 
98. (27545) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2440/98, на регистарска влошка бр. 
0200122007-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство и про-
мет „МОНДО-ТРЕЈД" Зоран, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
„Васил Аџаларски" бр. 26, Скопје. 

Содружник: Трајчевски Зоран од Скопје. 
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 

36.15, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 21.11, 
21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 21.22, 21.24, 17.14, 17.11, 
17.16, 17.12, 17.13, 17.15, 17.60, 18.23, 17.72, 17.71, 
17.54/1, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/1, 17.51, 17.5442, 
17.53, 19.30, 18.10, 18.30, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 
45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 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, 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, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 
51.35, 31.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 63.40, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.11, 74.83, 
70.31, 55.30/2, 50.20, 50.20/4, 52.74, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.198, 51.18, 70.20, 74.12, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, 
консигнација, реекспорт. 

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. 

Трајчевски Зоран, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2440/ 
98. (27547) 

020173777-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги „ЛАДЕЊЕ" Вецко' 
Којчевски, ДООЕЛ, ул. „Леринска" бр. 59, Скопје. 

Се врши усогласување на Претпријатие за прои-
зводство, промет и услуги „ЛАДЕЊЕ" ДОО Скопје, 
во Трговско друштво за производство, промет и услу-
ги „ЛАДЕЊЕ" Вецко Којчевски, ДООЕЛ, ул. „Ле-
ринска" бр. 59, Скопје, согласно ЗТД. 

Основната главнина на друштвбто изнесува 
441.628,00 ДЕМ или во денарска противвредност од 
13.681.200,00 денари. 

Единствен содружник во друштвото е Вецко Кој-
чевски од Скопје. 

Дејности: 29.23, 28.51, 28.52, 28.63, 28.75, 29.24, 
29.53, 29.56, 29.71, 31.62, 33.20, 33.30, 36.11, 36.13, 
36.14, 36.32, 36.63, 45.34, 51.14, 51.15, 51.17, 51.19, 
51,39, 51.53, 51.54, 52.24, 52.25, 52.48, 52.63, 52.74, 
55.11, 55.52, 60.12, 60.24, 63.21, 70.20, 71.34 , 72.10, 
72.20, 93.05, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 52.72/1, 74.20/2, 
74.20/4, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, продажба на сто-
ки од консигнациони складови, малограничен промет 
со соседните земји. 

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 сиот свој имот. 

Во внатрешен и надворешен трговски промет упра-
вител без ограничување е Вецко Којчевски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10638/98. (27548) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3928/99, на регистарска влошка бр. 
020165077-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги „ЛИНКОМ М" Живко, 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Стоевска" бр. 1Л-1а, 
Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 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, 60.21, 60.22, 
60.23, 63.21, 71.10, 71.21, 60.24, 52.62, 25.22, 63.30, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.20, 52.74, 52.72/ 
1, 52.72/2, 65.12/3, 21.21, 21.22, 63.12, 74.40, 74.12, 
73.30, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/ 
1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
22.21, 22.22, 22.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14 , 36.15, 
20.40, 20.51, 20.52, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, комисиона и консигнациона продажба, по-
средување и реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, туристички услуги. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3928/ 
99. (27549) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10638/98, на регистарска влошка бр. Трег. бр. 4806/99, на регистарска влошка бр. 



Стр. 3104 - Бр. 61 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 септември 1999 

020163117-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие на Друштвото за 
производно, трговија и угостителство „ПЕЗОГО" 
Гордана, ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

Дејности: 52.45, 52.46, 51.38, 51.31, 15.81, 15.82/1, 
55.52, 55.30, 55.30/1, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.12, 
51.70, 51.31, 51.33, 51.34, 51.39, 74.84, 74.12. 

Друштвото ќе го застапува Шимлеша Гордана, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4806/, 
99. (27551) 

Основниот суд во Битола, со решението Тр>ег. бр. 
227/99, на регистарска влошка бр. 001895, го запиша 
во трговскиот регистар проширувањето на дејностите 
на Трговското друштво за производство, трговија и ус-
луги Никола Николовски, „ПЛАСТЕКС" увоз-извоз, 
ДООЕЛ, ул. „Маршал Тито" бр. 21а, Крушево. 

Дејности: 30.01, 30.02, 51.64, 55.30/1 Г55.30/2, 55.40, 
71.33 , 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
92.33, 92.34, 93.04. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 227/99. 
(27606) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12397/98, на регистарска влошка бр. 
020164807-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за трговија и услуги „МАКТРАДЕ 92" Жу-
па, ДООЕЛ, ул. „Никола Парапунов" бр. 2, Скопје. 

Единствен содружник на друштвото е Претпријатие 
за трговија и угостителство „ЖУПА" Охрид, ПО, нас. 
„Свети Стефан" бб. 

Акцинерското друштво „МАКТРАДЕ 92" Скопје, 
регистрирано со рег. влошка 1-50321-0-0-0 е усогласе-
но во Друштво согласно ЗТД со изјава од 15.12.1998 
година. 

Дејности: 28.71, 18.72, 28.73, 28.74, 28.75, 01.12, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2 , 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, 51.14, 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, 52.4441, 52.4442, 52.44/ 
3, 52.4444, 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, меѓународен транспорт на стоки, лица и 
шпедиција, угостителски и туристички услуги, реек-
спорт, посредување и застапување на прометот со сто-
ки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
СР Југославија и Албанија. 

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

• Управител и застапник на ТД во надворешен про-
мет е Драги Столевски, управител без ограничување 
во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12397/98. (27552) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13360/98, на регистарска влошка бр. 
020160427-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за уго-
стителство и трговија „ЦЕ" ДОО Миле и други, екс-
порт-импорт, ул. „Црвена Општина" бр. 56, Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.27, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.4444, 52.47, 
52.11, 52.12, 50.10, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.70, 51.34, 
51.23, 51.47, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.56, 51.39, 51.35, 
51.57, 74.40, 74.12, 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, 63.30, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13360/98. (27553) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
602/99, на регистарска влошка бр. 1-7161, ја запиша 
во судскиот регистар промената на директор на При-
ватното претпријатие за производство, трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз и услуги „ЛАМБРИНА" ПО, 
ул. „Ленинова" бр. 26, Ресен. 

Од претпријатието истапува Љубомир Бобановски 
и се брише од судскиот регистар како лице овластено 
за застапување, директор. 

Во претпријатието пристапува Денесовски Васко и 
ќе го застапува претпријатието и во надворешно 
трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 602/99. 
(27607) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
499/99, на регистарска влошка бр. 1-34, го запиша во 
судскиот регистар бришењето на Претпријатието во 
општествена сопственост „САМОСТОЈНА СЛУЖБА 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО" со ЦО, ул. „29 Ноември" бр. 2, 
Ресен. 

Престанок со работа и бришење во Судскиот реги-
стар на „САМОСТОЈНА СЛУЖБА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО" со ЦО, ул. „29 Ноември" бр. 2, Ресен, согла-
сно Законот за поттикнување на развојот на земјод-
елието „Сл. весник на РМ" бр. 3/98. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 499/99. 
(27608) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
599/99, на регистарска влошка бр. 1-14162, го запиша 
во судскиот регистар усогласувањето и промена на ди-
ректор на Основното училиште „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" с. 
Подгорци, општина Лабуништа. 

Усогласување на Основното училиште „Гоце Дел-
чев" с. Подгорци, Лабуништа, согласно Законот за 
основно образование и промена на лице овластено за 
застапување. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Стрезоски Душан и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е Гогоска Деница, 
директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 599/99. 
(27609) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 231/99, на регистарска влошка бр. 004452, го запи-
ша во трговскиот регистар бришењето на управител 
на Производното, трговско, транспортно, градежно и 
услужно друштво Илми Мемеди „ГЕ-МЕ" увоз-извоз, 
ДООЕЛ, ул. „Петре Рафто" бр. 6, Струга. 

Мемеди Мерлинда се брише од трговскиот реги-
стар како управител. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 231/99. 
(27610) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 190/99, на регистарска влошка бр. 1-19355, го запи-
ша во трговскиот регистар бришењето на Трговец 
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поединец за трговија на мало Вера Томислав Копано-
ска „КАЛАН" ТП с. Мешеишта. 

Трговецот поединец е бришан врз основа на одлу-
ката за престанок со вршење на дејноста сметано од 
06.06.1999 година. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 190/99. 
(27611) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 211/99, на регистарска влошка бр. 001144, го запи-
ша во трговскиот регистар бришењето на Трговец 
поединец за трговија на мало Славица Кузе Кузманов-
ска „ИВО" ТП Битола, ул. „Елпида Караманди" бр. 
25, Битола. 

Се врши бришење од трговскиот регистар на Трго-
вец поединец за трговија на мало Славица Кузе Кузма-
новска „ИВО" ТП Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 211/99. 
(27612) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
595/99, го запиша во судскиот регистар истапувањето 
на основач на Мешовитото претпријатие за трговија 
на големо и мало, сервис и услуги „МОБИЛ" увоз-из-
воз, ДОО ПО, ул. „Прилепска" б•б., Битола. 

Истапува основачот Вулгаридис Георгиос од Фло-
рина, Република Грција. 

Како единствен основач останува Драган берзовски 
од Битола, со сите права и обврски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 595/99. 
(27613) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
601/99, на регистарска влошка бр. 1-2574, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатието за трговија и прои-
зводство „ПРЕХРАНА" експорт-импорт АД, ПО ул. 
„Крали Марко" бр. 5, Битола. 

Му престанува овластувањето за застапување на Јо-
тевски Благој и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговскиот промет е Стерјовски Хрисгаки, в.д. дирек-
тор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 601/99. 
(27614) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
507/99, на регистарска влошка бр. 1-69, го запиша во 
судскиот регистар престанокот со работа и бришење 
на Претпријатието во општествена сопственост „СА-
МОСТОЈНА СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО" Битола со ЦО, согласно Законот за основање 
на агенција за поттикнување на развојот на земјодел-
ството („Сл. весник на РМ" бр. 3/98). 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 507/99. 
(27615) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 232/99, го запиша во трговскиот регистар Дру-
штвото за трговија и производство „ЛАНТАНА" На-
таша и др. увоз-извоз, ДОО, ул. „Милтон Манаки" 
бр. 32/9, Битола. 

Пристапување на нов содружник, зголемување на 
главницата, промена на фирма и промена на управи-
тел на Друштво за трговија и производство „ЛАНТА-
НА" Наташа Илијева, ДООЕЛ увоз-извоз, Битола. 

Новата фирма гласи: Друштво за трговија и прои-
зводство „ЛАНТАНА" Наташа и др. увоз-извоз Бито-
ла ДОО. 

Се брише Наташа Илијева од досегашен управи-
тел. 

Се запишува Милунка Илијева, управител без огра-
ничувања. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 232/99. 
(27616) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 222/99, го запиша во трговскиот регистар проши-
рувањето на дејност на Друштвото за услуги и тргови-
ја Митко „АМОС В ИТАЛ" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. 
„Нико Фундали" бр. 7а, Битола. 

Се врши проширување на дејноста за: 55.30/2, услу-
ги на други угостителски објекти. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 222/99. 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 220/99, на регистарска влошка бр. 001478, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената на овластено 
лице на Друштвото за внатрешна и надворешна трго-
вија и производство Милорад и Ацо АД „КОМПА-

НИИ" увоз-извоз, ДОО, ул. „Горѓи Ѓорѓиев" 2-а, Бито-
ла. 

Му престануваат овластувањата на Милорад Ан-
дријашевиќ. 

Лице овластено за застапување е Ацо Додовски, 
управител. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 220/99. 
(27618) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. 
бр. 202/99, на регистарска влошка бр. 00509, го запиша 
во трговскиот регистар проширувањето на Друштвото 
за производство на глинени производи и трговија ДОО 
„ПЕЛИСТЕР - ТУЛАНА" Кукуречани, ДООЕЛ. 

Усогласување на дејностите на друштвото според 
Националната класификација на дејности: 15.11,15.61, 
15.71, 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 26.21, 26.22, 26.23, 
26.24, 26.25 , 26.26, 26.30, 26.40, 26.52, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.75 , 29.71, 29.72, 33.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 
50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32; 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 
74.13 , 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и на-
стапување во промет со стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
угостителски и туристички услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, отстапување на инвестицио-
ни работи на странски лица во Македонија, меѓународ-
на шпедиција, меѓународно сообраќајно-агенциски ра-
боти, продажба на стоки од консигнациони складови, 
малограничен промет, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 202/99. 
(27619) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 9783/99, на регистарска влошка бр. 020178617-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ТД друштво за производство, трговија, превоз и услуги 
„НАСА-ТРАНСПОРТ" Назми дооел експорт-импорт 

с.Романовце Куманово. 
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Содружник Назми Шабедини од с.Романовце. Упра-
вител Насер Салиу од ^Романовце. 

Дејности: 01.21, 01.23, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 15.11, 
15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 
17.40/1, 17.16, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.651, 21.12, 
23.22, 25.24, 26.61, 45.21/2, 45.45, 51.10, 51.10, 50.20, 
50.30, 50.30/3, 50.50, 51.19, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.55, 51.56, 61.57, 51.70, 
52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 52.24, 52.26, 62.27 , 52.33, 
52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.40, 
74.84. надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција, Албанија 
и др., меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на 
патници во друмскиот сообракај, меѓународен превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај, застапување и посре-
дување на странски фирми, меѓународни агенциски ра-
боти, консиганциони и комисиони работи, угостител-
ски и туристички услуги, реекспорт. 

Во внатрешен и надворешен трговски промет друш-
твото го застапува и претставува Насер Салиу - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9783/ 
99. (29108) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5419/99, на регистарска влошка бр. 020169607-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги „ИГ-
ФЕНИКС" Горан дооел увоз-извоз ул. „В.Карангеле-
ски" бр. 130 Куманово. 

Основач Горан Ивановски од Куманово. 
Дејности: 20.10/1, 20,10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 

20,52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.62, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 523.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45 , 52.46, 62.48, 60.21, 60.22, 50.23, 60,24, 53.11, 
53.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84. 

Дејности во надворешно трговски проамет се: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југо-
славија, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, работи на привремен увоз односно извоз на 
стоки, застапување на странски фирми, меѓународна 
шпедиција. 

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

Застапување во внатрешен и надворешен трговски 
промет Горан Ивановски-Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5419/ 
99. (29109) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 27/99, на регистарска влошка бр. 020158097-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за изработка и поправка на ортопедски 
помагала „ФИЛОС" Асен дооел увоз-извоз Куманово 
ул. „Б.Б. Гуцман" бр. 6-2/5 Куманово. 

Дејности: 33.10/1, 33.10/2, 51,56, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.32, 52.41, 52.42 , 52.43, 
52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

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

рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет Ненад Илиевски упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 27/99. 
(29110) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9747/99, на регистарска влошка бр. 020179797-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на ЗП ТП Превоз на стоки „АРБИН-ТРАНС" Идриз 
Несим Ибиши с.Ларце-Желино. 

Основач Идриза Несим Ибиши од с.Ларце-Желино. 
Дејност: 60.24. 
За управител на ТП се одредува лицето Идриз Не-

сим Ибиши од с.Ларце-Желино . 
Овластувања Трговецот поединец во правниот про-

мет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските во правниот промет со трети лица 
превземени во текот на работењето одговара ТП лично 
со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9747/ 
99. (29111) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11956/99, на регистарска влошка бр. 
02018002?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговец-поединец авто превозник 
„СВЕТЛОСТ" ТП Ислам Заим Џуџевиќ ул. „Солун-
ска" бр. 9 Скопје. 

Дејности: 60.24 превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај. 

Управител Ислам Џуџевиќ од Скопје ул. „Солун-
ска" бр. 9. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11956/ 
99. . (29133) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10032/99, на регистарска влошка бр. 
020174757-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија „МАРАНАТА" 
Милка и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. „Димитрие 
Туцовиќ" бр. 19 Скопје. 

Милка Проевска Кипровска-Управител без ограни-
чувана. Основачи -Содружници: Науман Томи Артур 
Ернст, Дајан Елизабет Шип, Вулетиќ Марија, Вулетиќ 
Алексадар, Томе Кипровски, Милка Проевска Ки-
провска. 

Дејности: 51.3, 51.31, 51.32,51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
61.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.47, 51,51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 61.57, 51.6, 61.61, 51.52, 51.63, 51.64, 51.65, 51.7, 
51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 62.27, 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, 
52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63. надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските превземени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10032/ 
99. (29134) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 745/99, на регистарска влошка бр. 1-69849-0-0-

' 0, го запиша во судскиот регистар основањето на При-
ватна здравствена организација-ординација по општа 

^медицина „КУПИДОН" Скопје, ул. „Анкарска" бр. 29-
а. . ч 

Со одлука за основање донесена на ден 07.07.1999 
година под број 01/99 основана е приватна здравствена 
организација-ординација по општа медицина. 

Основач на здравствената организација е Весна То-
дороска од Скопје, ул. „Леринска" бр. 31-а. 

Здравствената организација ќе ја врши следната деј-
ност: 85.12 медицинска пракса. 

Здравствената организација е правно лице, а за сво-
ите обврски одговара со сиот свој имот. 

Со здравствената организација управува основачот. 
За директор на здравствената организација е именувана 
Весна Тодоровска од Скопје, ул. Леринска бр. 31-а, 
која е овластена да ја застапува здравствената органи-
зација без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 745/ 
99. (29135) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7568/99, на регистарска влошка бр. 020175847-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец Трговија на мало со метална 
стока, бои и лакови, санитарна опрема и опрема за 
осветлување „КЕМОПЛАСТ" ТП Јован Русе Марко-
ски, Скопје, ул. „Московска" бр. 12. 

ТП е основано со пријава од 07.06.99 год. и изјава 
заверена на 09.06.99 год. Основач на ТП е Јован Русе 
Маркоски, од Скопје. 

Дејност: 52.44/2, трговија на мало со опрема за 
осветлување, 52.46 трговија на мало со метална стока, 
градежен материјал, бои и стакло. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за сметка на фирмата, а за своите обврски 
сторени во правниот промет ТП одговара лично со це-
лиот свој имот. Во внатрешниот промет се именува 
Јован Русе Маркоски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7568/ 
99. (29136) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11089/99, на регистарска влошка бр. 
020180297-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услугиа „ЈАВОРОВ" Слободан дооел експорт-импорт, 
Скопје, ул. „Марко Орешковиќ" бр. 2. 

Дејности: 51.21, 51,31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 61.37, 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, 61.64, 51.66, 61.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.2?, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.27, 52.32, 52.33 , 52.41, 
52.42 , 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63 , 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 
20.10/1, 25.22, 26.61, 60.22, 60,23, 60.24, 63.30, 71.10, 
55,30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 74.40, 02.01, 
02.02 , 20.10/2, 20,20, 20.30, 20.40, 20.51, 20,52, 45.31, 
45.25 , 45.141, 45.42, 45.43 , 45.44. надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување, посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со СР Југославија, Р.Албанија, Р. Бугарија, и 
Р.Грција, конотација, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на 
градежни работи во странство, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Слободан Петру-
шевски-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11089/ 
99. (29137) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 5893/99, на регистарска влошка бр. 020177687-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Друштво за трговија на големо и мало и инже-
неринг „ГОМБАЕЛ" Гоце ДООЕЛ увоз извоз ул. Мар-
шал Тито бр. 58/10 Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.50, 51.11 
51.15 , 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25 , 51.31 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1 
51.42/2, 51.:3, 51.44, 51.53, 51.55, 51.64, 51.70, 52.12 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52,45, 52.46, 52,47, 52.48 
63.30, 63.40, 71.33, 72.10, 72.20, 74.20, 74.20/3, надво 
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, ма 
лограничен промет. 

Управител Горан Борнаров со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 5893/ 
99. > (29201) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10979/98, на регистарска влошка бр. 
020117167-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија на големо и мало „ВЕ-МИКС" Сузана ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. Боривоје Милосиевски бр. 31 
Скопје. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15,33, 15.81, 15,81/1, 15,81/2, 
15,82, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15,89, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51:22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51,38, 51.39, 51,41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51,45, 51.47, 51.53, 
51.54 , 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, 52.62, 52.63, 55,30/1, 
55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 71.10, 71.21. 

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

Единствен содружник и управител е Белковска Су-
зана управител, без ограничување. * 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 10979/ 
98. (29202) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. "12803/98, на регистарска влошка бр. 
020169697-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Трговско друштво за производство, 
промет и услуги „АБЕ" Соња и други ДОО експорт-
импорт ул. „Востаничка" бр. 42-а Скопје. 

Основна главнина на друштвото во износ од 10.000 
ДЕМ или 310,000,00 денари од кои соодносот на влого-
вите на содружниците е 50% :50%. 

Управител Ца друштвото е Ефтим Бабачев без огра-
ничување во овластувањата. 

Дејности: 29.21,'29.40, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 
31.20, 31:30, 33.20, 33.30, 45.11, 45.21/1, 45.21/2 , 45.22, 
45.24 , 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.45 , 50.10, 50.30, 
50,30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.24, 
51.25, 51.31, ^1.32, 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, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.21, 52.22, 52.3, 52.24, 
52.25, 52,26, 52.27, 52.33, 52.41, 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, 
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55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.13, 74.20, 74.20/21, 74.20/3, 74.30, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, из-
ведување инвестициони работи во странство, меѓуна-
родна шпедиција « транспорт на стоки во друмскиот 
сообраќај, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од странство на 
конотација, агенциски услуги, купување на стоки во 
странство и продажба на истите во странство, реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува од свое име и за своја сметка без ограничување 6о 
овластувањата. 

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 12803/ 
98. (29203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7038/99, на регистарска влошка бр. 020176287-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштво за трговија и услуги „БАЗ АР-ТРЕЈД" 
Даница ДООЕЛ увоз извоз ул. Мите Богоевски бр. 6-а 
Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52,72, 
52,72/1, 52.72/2, 52.73, 52,74, 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, 01.11/1, 01,11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 
63.40 , 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34 , 71.40, 
74,82 , 74.83, 74.84, 65.12/3 , 60.21, 60.23, 60.24, 55.30/1, 
55.30/2, 63.30, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

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

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

Содружник: Даница Настевска од Скопје. 
Даница Настевска управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 7038/ 

99. (29204) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
293/99, на регистарска влошка бр. 006434, го запиша во 
трговскиот регистар претварање на ПП во ДООЕЛ 
друштво за трговија и услуги Живко Јаневски „КРИ-
СТИ“ Охрид ДООЕЛ ул. „Железничка" бр. 139/2 
Охрид. 

Основач е Живко Јаневски. 
Друштвото ќе ги врши следните дејности: 20.30, 

45.31, 45.33, 45.21/1, 45.41, 26.61, 45.25, 52.21, 52.22, 
52,23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
62.47 , 50,10, 50.48, 60,23, 60,24, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.35, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.52, 51.70, 51.47, 
52,12, 51.53, 51.54, 51,55, 51.56, 51.57, 55.23, 55.30, 
14.12, 26.52., надворешнаа трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со полни Овластувања 
и одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 

Управител е Живко Јаневски со неограничени овла-
стувања за застапување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Основна главница на друштвото 350.000 денари во 
предмети по спецификација. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 293/99. 
(29427) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4437/99, на регистарска влошка бр. 005625, го запиша 
во трговскиот регистар претворање во ДОО трговско 
друштво за прозводство, трговија и услуги Илија Брда-
роски „НИА КОМЕРЦ" с.Велшшти, Охрид дооел, 
с.Велгошти, Охрид. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.98/2, 
17.40,17.40/1, 17.51, 17.52, 17,53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 28.62, 35.12, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 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, 61.37, 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, 51.51, 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, 62.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.52, 60.22, 60.24, 63.21, 71.10 и 71.21. надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, друштвото во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со сите сови средства полна одговорност. 

Со друштвото управува Илија Брдароски, управител 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. Основачот како основачки влог внесува 
5200 ДЕМ во денарска противвредност од 161.200 де-
нари, според изјавата на овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4437/99. , 
(29429) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
485/99, на регистарска влошка бр. 006631, го запиша во 
трговскиот регистар претворање на претпријатието во 
ДООЕЛ друштво за транспорт и трговија „БАЈКАЛА-
ПРЕВОЗ" Флорин Бошковски увоз-извоз Охрид ДО-
ОЕЛ Охрид ул. „Даме Груев" 6.3/13. 

Основач Флорин Бошковски од Охрид, со Изјава од 
25.02.1999 година и Одлука за претворање на приват-
ното претприајтие за транспорт и трговија на големо и 
малко „БАЈКАЛ-ПРЕВОЗ" увоз-извоз П•О. Охрид од 
ден 25.02.1999 година. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за тран-
спорт и трговија „БАЈКАЛ-ПРЕВОЗ" Флорин Бош-
ковски увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Охрид ул. „Даме Гру-
ев" бр.3/12. 

Дејности: 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 561.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 612.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.27 , 52.44, 
55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 71.10, 
0770310, 070320. 

Основна главнина на друштвото изнесува 5.600 ДЕМ 
во предмети. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 485/99. 
(29430) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4877/99, на регистарска влошка бр. 6343, го запиша во 
трговскиот регистар претворање на пп во ДОО друш-
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тво за производство и трговија увоз-извоз Желчески 
Благоја и др. „ЖЕТЕКС" ДОО Прилеп, Прилеп, ул. 
„Кузман Јосифоски" бр. 46. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.23, 52.41, 52.42, 
52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.109, 52.12, 50.50, 
51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 51.24, 51.54, 51.53, 51.70, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 55.40, 5.51, 55.52, 63.40, 63.30, 
01.11, 01.21, 01.41, 02.01, 02.02, 24.16, 24.17 , 26.70, 
25.11, 25.21, 15.61, 15.32, 15.33, 15.81, 347.10, 37.20, 
60.23, 60.21, 60,24, 52.25, 52.43, 52.45, 651.55, 50.30/1, 
50,30/2, 51.51, 51.70, 93.01, 93.02, 74.40, 74.13, 74.14, 
74.84, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, откуп на шумски 
производи и лековити билки, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, овластувања на субјектот со упи-
сот во правниот промет со трети лица - полни овласту-
вања. Вид и обем на одговорност на субјектот со уписот 
во правниот промет полна одговорност. Лице овла-
стено за застапување на друштвото во прав. промет 
Желчески Благоја како и управител. 

Основната главнина е 10.000 ДМ по предмети по 
извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4877/99. 
(29431) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
24/99, на регистарска влошка бр. 006082, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО на 
Приватно прометно претпријатие за трговија на големо 
и мало „ИНТЕР-ИМПОРТ" Охрид со Ц.О. ул. „Гоце 
Делчев" 141 Охрид. 

Содружници се Мешкоски Љупчо и Мешкоски Дра-
ган. 

Управител е Мешкоски Љупчо. 
Дејности: 01.21, 05.02, 15.13, 15.31, 15.32, 15.52, 

15.61, 15.81, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98, 17.60, 18.21, 
18.23, 18.24, 20.10, 20.30, 20.51, 21.22, 21.25 , 26.15, 
26.12, 55.30, 65.12, 71.10, 74.84, 74.82, 92.20, 92.62, 
93.02, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 5136, 51.37, 
51.39, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.62, 
52.47 , 55.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СРЈ, услуги на шпедиции во прометот. 

Основната главница: 325.400,00 денари. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 24/99. (29459) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
222/99, на регистарска влошка бр. 006363, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на 
Трговско друштво за производство, угостителство и 
трговија Кузмановски Деан „БИ•БО" Охрид ДООЕЛ 
Охрид ул. „Никола Карев" бр. 13. 

Основач на друштвото е Кузманоски Деан од Охрид 
кој изврши претворање на претпријатието во Трговско 
друштво за производство, угостителство и трговија 
Кузманоски Деан „БИ-БО" Охрид ДООЕЛ по закон за 
трговски друштва. 

Дејности: 20.10/1, 20.20, 20.10/2,15.81,01.21,01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25 , 01.41, 01.42, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45 , 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.22, 63.40, 
52.11, 52.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45 , 52.46, 52.44/1, 52.47, 
52.48, 50.-10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.34, 51.23, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, откуп на земјодел-
ски производи шумски плодо•н и лековити билки, 
55.11, 55,12, 55.22, 55.21/1, 55.23, 55.30, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 74.40, 70.20, 92.33, 74.12, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40,74.84 надворешна трговија со прехранбени 

производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет, услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и услуги. 

Основачки влог во висина од 10.100 ДМ по Специ-
фикација со извештај за проценети деловни средства од 
овластен проценител. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства со 
полна одговорност. 

Управител на друштвото е основачот Кузманоски 
Деан и ќе го застапува друштвото во внатрешниот и 
надворешно трговски промет со неограничени овласту-
вања во рамкиве на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 222/99. 
| (29461) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
68/99, на регистарска влошка бр. 006128, ја запиша во 
трговскиот регистар трансформацијата и усогласува-
њето на Друштвото со ограничена одговорност за зем-
јоделско производство „МИШЕ ЕФТИМОВ" Крушево. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 
01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 
01.25/1, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 05.01, 05.02, 15.11, 15.51, 
15.71, 15.91, 15.93, 15.94, 15.21, 15.31, 15.32, 52.11, 
52.12, 52.48, 55Л1, 55.30, 70.11. 

Основната главнина на друштвото изнесува: 306.269 
ДЕМ, од кои на Агенцијата на РМ 121.265 ДЕМ а на 
фондот за ПИОН 28.426 ДЕМ и имателите на удели 
156.578 ДЕМ. ; 

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

Лица овластени за застапување се: Хаџи Лека Ѓоко, 
Крстески Киро и Бојоски Никола, управители. 

Друштвото е настанато со поделба на АД „Нико 
Доага" Крушево во мешовита сопственост кое во по-
стапката за трансформација е поделено на две друштва 
и тоа: АД „Нико Доага" Крушево и ДОО „Мише Ефти-
мов" Крушево. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 68/99. (29462) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
55/99, на регистарска влошка бр. 006113, ја запиша во 
трговскиот регистар трансформацијата и усогласува-
њето со ЗТД на „НИКО ДОАГА" - АД за производ-
ство, откуп, преработка и промет на тутун, увоз-извоз 
Крушево, ул. „Манчу Матак" бр. 3. 

Дејности: 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 01.41/1, 01.11/2, 
05,01, 05,02, 26.81, 26.82, 26.82/2,, 36.22, 45,21, 45,21/1, 
45,24, 45,25, 45,41, 45,43, 45,44, 45,45, 36.22, 36.61, 
36.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
50.20, 51.17, 51.25, 51.35, 51.39, 51.51, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.26, 52.27, 52.48, 70.11, 70.12, 
70.20, 070310, 070320 надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во промет 
на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски фирми, угостителски и тури-
стички услуги.ј 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Трајчулески Душан - претседа-
тел на Управниот одбор - без ограничување. 

Акционерското друштво е настанато со поделба на 
АД „Нико Доага" во мешовита сопственост ~ Крушево 
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кое во постапката за приватизација е поделено на две 
друштва и тоа: „Нико Доага" Крушево и ДОО „Мише 
Ефтимов" Крушево. 

Основната главнина изнесува: 1.702.052 ДЕМ. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 55/99. (29463) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
697/99, на регистарска влошка бр. 1-19713, го запиша во 
судскиот регистар основање на студентски дом „О-
ХРИД" Охрид п•о. Охрид ул. „Партизанска" бб, „Де-
панданс" на Хотел „Палас" Охрид. 

Основач Влада на Република Македонија со Одлука 
од 31.08.1998 год. под бр. 23-2278/1. 

Дејности: 85.31/1. 
Студентскиот дом во правниот промет со трети лица 

настапува во свое име и за своја сметка, Полни овласту-
вања. 

Студентскиот дом во правниот промет према трети 
лица одговара со целиот свој имот полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на Студентскиот дом 
е вршителот на должноста директор Ристо Ристовски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 697/99. 
(29494) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2989/99, на регистарска влошка бр. 009144, го запиша 
во трговскиот регистар основање на ЈТД друштво на 
големо и мало „БИВА КОМПАНИ" Ирена и Билјана 
ЈТД увоз-извоз Битола ул. „Партизанска" бр.83/16 Би-
тола. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 62.41, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 51,16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.55, 51.57, 51.70. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото на-
стапува во свое име и на своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Ирена Селвијоска-управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2989/99. 
(29495) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1006/99, на регистарска влошка бр. 007162, го запиша 
во трговскиот регистар основање на ЈТД јавно трговско 
друштво за производство, услуги и трговија Назмија 
Бејноски и др. „КЕКО" увоз ивзоз ЈТД с. Пласница 
Општина Пласница. 

Дејности: 52.11 трговија на мало во продавници, 
претежно со храна пијалоци и тутун, 52.12 трговија 
друга на мало во продавници со мешовита стока, 52.21 
трговија на мало со овошје и зеленчук. 

Дејности: 01.42, 02.02, 15.11, 15.51, 15.81, 15.91, 
15.93, 17.11, 17.12, 17,21, 17.22, 17.40, 18,10, 18.21, 
18.23, 20.10, 20.20, 20.3, 20,40, 45.11, 45.12, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.33, 45.33, 45.34, 45.42, 51.22, 51.25, 51.33, 
51.35 , 51.36, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 60.21, 60.22, 
560.24, 85.20, 74.14, 93.02, 95.00. Во правниот промет со 
трети лица, Јавното трговско друштво за производство 
услуги и трговија Назмија Бејноски и др. КЕКО увоз 
извоз ЈТД с.Пласница, настапува во свое име и за своја 
сметка. 

Лице за застапување на јавното трговско друштво во 
внатрешниот и надворешниот промет е Бејноски Наз-
мија, управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1006/99. 
(294%) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2988/99, на регистарска влошка бр. 009143, го запиша 

во трговскиот регистар основање на ЈТД друштво за 
производство, трговија и услуги, Тафилоски Беким и 
др. „БИНЧЕ" увоз-извоз с.Подгорци - лабуништа ЈТД 
с. Подгорци - Лабуншлта. 

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51,41, 51.42; 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60,24, 63.30, 63.40, 55.11, 55.12, 55.23, 65.12/3, 
71.10, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22 , 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45. над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет, псоредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, угостителски и 
туристички услуги, продажба на стоки од консигнаци-
они складови на странски стоки, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, изведување на инвестициони 
работи во странство и отстапување на инвестициони 
работи на странски лица во Македонија,, меѓународна 
шпедиција, реекспорт. Во правниот промет со трети 
лица друштвото настапува со полни овластувања. 

За обврските сторени во прометот со трети лица 
одговараат содружниците лично и солидарно со целиот 
свој имот. 

Содружници на друштвото се лицата Тафилоски Бе-
ким и Тафилоски Рамис. 

Управител на друштвото - Тафилоски Беким. Со-
дружниците во друштвото вложуват труд и услуги. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2988/99. 
(29497) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2991/99, на регистарска влошка бр. 009146, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Друштво за производство, трговија и услуги „ВИВ 
ПРОМ" увоз-извоз Битола ДООЕЛ Владимир Битола, 
ул. „Васко Карангелевски" Р-1-1-1. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/2, 
15.84, 15.93, 15.94, 15.98, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 35.41, 35.42, 35.43, 36.11, 36.12 , 36.13, 
36.14, 36.15, 36.16, 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, 
51.55, 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, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 70.11, 70.31, 72.10, 72.20, 90.00, 
92.12, 92.33, 92.72, 93.01, 93.02. 

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

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

Л>*це овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ѓоршевски Владимир - управи-
тел без ограничување. 

Основниот влог изнесува 5.000 ДЕМ во противвред-
ност од 155.000,00 ден. според извештај од овластен 
судски проценител во средства. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2991/99. 
(29504) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3000/99, на регистарска влошка бр. 009155, го запиша 
во трговскиот регистар Трговец поединец фризерски 
салон „ПЕ-МИ" Митревска Ристо Гордана Битола, 
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Т.П. Битола, Станбена зграда „Кланица" Локал бр. 1, 
Лам. 2. 

Дејност: 93.02. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Трговецот поединец одговара за своите обврски 

лично, со целиот свој имот. 
Гордана Митревска - Овластен застапник со неогра-

ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3000/99. 
(29505) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2548/99, на регистарска влошка бр. 008705, го запиша 
во трговскиот регистар Трговец поединец за превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај Ацко Стојан Ачковски 
Демир Хисар, ТП Демир Хисар, ул. „Маршал Тито" бр. 
44. 

Дејност: 60.24 - Превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај. 

Во правниот промет со трети лица Трговецот поеди-
нец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај Ацко 
Стојан Ачковски Демир Хисар т.п. Демир Хисар, ул. 
„Маршал Тито" бр. 44 настапува во свое име и за своја 
сметка. 

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

Трговецот поединец: Ацко Ацкоски од Демир Хи-
сар, ул. „Маршал Тито" бр. 44 со РМБГ: 2107927413015, 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2548/99. 
(29506) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
947/99, на регистарска влошка бр. 007103, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
тво за производство, трговија и услуги Горан Бошкоски 
„ФЕРО-ИНЖИНЕРИНГ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 
ул. „Димитар Влахов" бр. 1 Прилеп. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.30, 28.62, 28.63, 28.74, 
28.75, 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, 50.40/2, 50.40/ 
1, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43 , 51.44, 51.53, 51.54 , 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.72/1, 
52.72/2, 55.11, 55.30/2, 55.40, 52.61, 52.62, 52.72/1, 52.72/ 
2, 55.11, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24 , 74.12, 74.20/3, 80.10/1, 92.62, 93.01, 93.02 , 93.03, 
93.04, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, комисиска продажба. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот имот - полна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Горан Бошкоски - управител 
без ограничување во рамките на запишаните дејности, 
лк бр. 231107, МБ 2709970440018 УВР Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 947/99. 
(29507) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1837/99, на регистарска влошка бр. 007993, го запиша 

во трговскиот; регистар основаното на Трговското 
друштво за трговија и услуги „ИНТЕРКОРП" Трајче 
Спироски, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „ЈНА" бр. 18/ 
1, Битола. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15,33, 15.89, 15.87, 15.11, 
15.12, 15>13, 15:51, 15.52, 15.88, 15.98/2, 15.98/1, 37.10, 
37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, (Л.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.22/2, 01.41/ 
3, 02.01, 02.02, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45,45 , 60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.44/4, 
52.47, 52.46, 52Ј44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.12, 50.30/2, 
50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.66, 51.61, 
51.62, 51.64, 51ј57, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 
55.52, 63.30, 15.81/1, 15.82/2, 15.84, 15.81/1, 15.82/1, 
15.20, 15.41, 15.42, 15.43, 15.61, 15.85, 36.63, 33.40, 
36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 22.23, 36.21, 
22,22, 52.74, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 71.41, 71.32, 71.22, 71,34, 
71,40, 74.82, 74:84, 74.83, 70.31, 29.32, 29.31, 29.53, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на странски стоки во консигнациони скла-
дови, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, 
услуги на складирање на стоки. 

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

Благоја Поновски - управител без ограничувањето 
во рамките на Запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1837/99. 
(29516) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2966/99, на регистарска влошка бр. 009070, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
трговија и услуга Сузана „САРА-ЧАО" увоз-извоз ДО-
ОЕЛ, нас. Кланица 5/3, Битола. 

Оснивач: Сузана Хајдаровиќ од Битола. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, <Ј2.27, 52.23, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.44/1, 52.44/?, 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, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет. | 

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

Сузана Хајдаровиќ - управител без ограничување. 
Основачки влог во висина на 5.200 ДЕМ. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2966/99. 

(29517) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1384/99, на регистарска влошка бр. 010075407-8-014)00, 
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за произ-
водство, услуга и трговија на големо и мало „ЕЛГО-
ПЕ" Митре ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Солунска" бр. 13, 
Кравари Бистрица. 

Оснивач на друштвото ќе биде: Пешевски Митре. 
Оснивачкиот влог на друштвото изнесува 158.100,00 

ден. или 5100 Д.М. рачунато по среден курс на Народна 
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банка на Р•М. и приложено според извештај на проце-
нител. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.82/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/ 
2,19.20,19.30, 20.10/1, 20.20/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52 , 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.63, 16.64, 
26.66 , 26.67 , 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40 , 28.51, 
28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 
31.62 , 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14 , 36.15 , 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.23, 45.24, 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, <4.35, 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, 51.41, 
51.52, 51.3, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 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, 61.20, 63.11, 63.12 , 63.21, 
63.30, 63.40, 64.12/2, 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, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 
95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапуваа во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнационите скла-
дови на странски стоки, угостителски и туристички 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, из-
ведување на инвестициони работи во странство и одста-
пување на инвестициони работи на странско лице во 
Република Македонија, меѓународна шпедиција. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде: Пешевски Горанчо од 
Кравари - Бистрица - управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности. 

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

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1384/99. 
(29518) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2927/99, на регистарска влошка бр. 009062, го запиша 
во трговскиот регистар оснивање на ДООЕЛ на Друш-
твото за промет трговија и услуги на Николоски Дејан 
„БЕРД", увоз-извоз, ДООЕЛ Прилеп ул. „Мице Ко-
зар" 155-а. 

Основање на ДООЕЛ: Друштво за промет, трговија, 
и услуги на Николоски, Дејан БЕРД, увоз-извоз, ДО-
ОЕЛ Прилеп, ул. „Мице Козар" 155-а. 

Седиште на Друштвото: Прилеп ул. „Мице Козар" 
155-а. 

Оснивач на друштвото, единствен содружник, Нико-
лоски Дејан од Прилеп, ул. „Мице Козар" 155-а. 

Основна главнина на друштвото: 5.500 ГМ во ос-
новни средства според проценката на овластено лице 
Танески Лаки од Прилеп. 

Дејности: 50.30, 50,30/1, 50,30/2, 50,30/3, 50,20, 50,10, 
50,50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.198, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42 , 51.42/1, 51.42/2 , 51.45 , 51.47 , 51.70, 52.11,-52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 72.670, 74.81, 74.82, 93.01, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

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

Управител на Друштвото: Николоски Дејан - упра-
вител на друштвото, со неогрнаичени-овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2927/99. 
(29519) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2425/99, на регистарска влошка бр. 008582, го запиша 
во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, превоз, услуги и трговија Кара-
малески Ферхан „ФЕРЃУЛ ПРОМ" увоз-извоз ДООЕЛ 
с. Пл аси ица с. Пласница - Пласница. 

Основање на ДООЕЛ со назив Друштво за произ-
водство превоз, услуги и трговија Карамалеска Ферхан 
„ФЕРЃУЛ ПРОМ" увоз-извоз ДООЕЛ с. Плашица со 
седиште во с. Пласнице - Пласнице, од основачот Ка-
рамалески Ферхан од с. Плашица со изјава бр. 01/99 од 
7. 07. 1999. 

Основна главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ 
или во денарска противредност 155.000,00 денари во 
предмети по проценка на овластен судски проценител. 

Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 15.11, 
15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 
25.12, 25.22, 28.52, 28.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50,20, 50.30/1, 50,30/2, 
50,30/3, 50,40/2, 50,50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 
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, 51.64, 51.709, 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, 52.4403, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48; 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60,21, 60,22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30 , 65.12/3 , 92.34. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапуван>е во прометот со стоки и 
услуги, меѓународен превоз на стоки и патници, мало-
граничен пр>омет со соседните земји. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Карамалески Ферхан 
- Управител без ограничување во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2425/99. 
(29520) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2964/99, на регистарска влошка бр. 009060, го запиша 
во трговскиот регистар запишување трговец поединец 
за превоз Ѓорѓевски Ристе Зоранче „АЦХР" Демир Хи-
сар Т. П. с. Обедник Демир Хисар. 

Запишување на трговец поединец во трговскиот ре-
гистер со фирма: 

Трговец поединец за превоз Ѓорѓиовски Ристе Зо-
ранче „АЦХР" Демир Хисар Т. П. с. Обедник Демир 
Хисар. 

Седиштето е во с. Обедник Општина Демир Хисар. 
Дејности: 60.24, 60.23. 
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Трговец поединец во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Трговец поединец Ѓорѓиовски Зоранчо од с. Обед-
ник Општина Демир Хисар за преземените обврски од-
говара лично со целокупниот свој имот. 

Овластено лице - овластен потписник е лицето Ѓор-
ѓиовски Зоранче. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2964/99. 
(29521) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1469/99, на регистарска влошеа бр. 007696, го запиша 
во трговскиот регистар запишување на ТП Трговец по-
единец Рамадан Арслан Муртиши за угостителство с. 
Радолишта Струга т. л. с. Радолишта Струга. 

Дејности: 55.30/1, 55.30. 
Во прометот со трето лице настапува во свое име и 

за своја сметка. 
Трговецот поединец одговара лично со целиот свој 

имот Рамадан Муртиши - трговец поединец со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. ЕМБ 1704963434007. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1469/99. 
(29522) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2187/99, на регистарска влошка бр. 008343, го запиша 
во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија, превоз и услуги на .Гордан Наумоски 
„ЈОЦО" увоз-извоз ДООЕЛ с. Беровци - Прилеп. 

Основач: Јордан Наумоски, од с. Беровци - Прилеп, 
со лк. 135871, м.б. 1111944440011 УВР Прилеп. 

Седиште: с. Беровци - Прилеп. 
Основна главнина: 5100 ДЕМ 
Дејности: 01.11/1, 25.12, 51.17, 51.47, 52.27, 52.74, 

15.11 25.22,51.18, 51.51, 52.32, 55.11, 15.13, 26.13/1, 
51.19, 51.52, 52.33, 52.12, 515.33, 26.40, 51.21, 
51.53,52.41, 55.30/1, 15.41, 26.52, 51.22, 51.54, 52.42, 
55.30/2, 15.51, 26.70, 51.23, 51.55, 52.43, 55.40, 15.81, 
45.21/1, 51.24, 51.56, 52.44, 60.21, 15.82, 45.21/2 , 51.25, 
51.57,ж 52.44/1, 60.22, 15.84, 50.10, 51.31, 51.61, 52.44/2, 
60.23, 15.85 , 50,20, 51.32, 51.62, 52.44/3, 60.24, 15.93, 
50.30/1, 51.33, 51.63, 52.44/4, 63.12, 15.98/2, 50,30/2, 
51.34 , 51.64, 52.45 , 63.21, 16.00/1, 50,30/3, 51.35 , 51.65, 
52.46, 673.30,16.00/2, 50.40/1, 51.36, 51.66, 52.47, 50.50, 
17.11, 50.40/2, 51.37, 51.70, 52.48, 65.12/3, 17.21, 60.40/3, 
51.38, 52.11, 52.50, 65.23, 17.40, 50.40/4, 51.39, 52.12, 
52.61, 71.10, 18.22, 51.11, 51.41, 52.21, 52.62, 74.12, 
20.10, 51.12, 51.42, 52.22, 52.63, 74.20/2, 20,20, 51.14, 
51.43 , 52.23, 52.71, 74.20/3, 20,30, 51.14, 51.44, 52.24, 
52.72/1, 74.40, 20.40, 51.15 , 51.45, 52.25, 52.72/2 , 74.84, 
22.22, 51.16, 51.46, 52.26, 52.73, 74.20/5, 22.25. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, пре-
воз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки. 

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

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

Наумоски Јордан - Управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности л.к. 135871, м.б. 
1111944440011 УВР Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2187/99. 
(29527) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2410/99, на регистарска влошка бр. 008567, го запиша 
во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија угостителство и услуги на Шпезим 
Фаризи „БОН АПЕТИТО" Охрид ДООЕЛ, седиште 
Охрид, ул. „Васил Стефоски" бр. 52. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 
50,30, 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, 51.53] 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1 52.41/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/2, 
55.40 , 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 74.20, 74.70, 
74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.42, 92.72, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, . 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства - полна одговорност. 

Со друштвото управува управителот Шпезим Фа-
ризи со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Содружникот како основачки влог обезбеди осни-
вачка главница, во висина од 6.000 ДЕМ во основни 
средства по проценка на овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2410/99. 
(29528) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2426/99, на регистарска влошка бр. 008583, го запиша 
во трговскиот'регистар основање на ДООЕЛ на Тргов-
ското друштва за трговија, производство и услуги Лена 
Агни „ЃЕНТА“ увоз-извоз с. Радолишта Струга ДО-
ОЕЛ с. Радолјшгга Струга. 

Основање Ѓга трговско друштво со фирма: Трговско 
друштво за трговија, производство и услуги Лена Агни 
„ГЕНТА" увоз-извоз с. Радолишта Струга ДООЕЛ. 

Основач на трговското друштво е Лена Агни од с. 
Радолишта Струга, со МБР: 0802969434015. 

Седиштето на друштвото ќе биде во с. Радолишта 
Струга. Основен влог при регистрација 5.100,00 ДЕМ. 
или во денарска противредност 160.650*00 ДЕН. не од-
говара. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 52.11, 52.24, 
52.21, 52.22, 152.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45 , 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 50,21, 41.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 50.20, 45.41, 
45.42, 45.43 , 45.44, 45.45 , 55.11, 55.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40 , 20,51. 

Надворешна трговија: Надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

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

Управител Лена Агни од с. Радолишта Струга, со 
МБР: 0802969434015 со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Застапник јво надворешно трговскиот промет: Упра-
вителот Лена] Агни од с. Радолишта Струга со МБР: 
080296943401 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2426/99. 
(29529) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 836/99, на регистарска влошка бр. 1-14422-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач 
и лице овластено за застапување на Претпријатието за 
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внатрешен и надворешен трговски промет на големо и 
мало „МАК-ИМПОРТ" Д.О.О. Скопје, „Антон По-
пов" бб Скопје. 

Истапува како основач лицето Трпевски Алексан-
дар. 

Се врши промена на лице овластено за затапување 
во внатрешен и надворешен трговски промет и тоа се 
брише лицето Митрова Максимија а се запишува ли-
цето Костадинов Трајче-директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 836/ 
99. (29543) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 866/99, на регистарска влошка бр. 02016694?-
3-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Друштвото за превоз на патници, про-
мет и услуги „ПРОЛЕТ" Димче и други ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. „Алекса Демниевски" бр. 5/5. 

Да се брише Јаневски Димче, управител без ограни-
чување, а да се запише Чавдаровска Нада, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
866/99. (29544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 867/99, на регистарска влошка бр. 1-31261-0-0,-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Производното трговско 
претпријатие „АНАБЕЛ КОМПАНИ" ДОО со П•О. -
Скопје, ул. „Рилски Конгрес" бр. 57, Скопје. 

Наместо досегашниот директор на Претпријатието 
Олтовски Роберт, како директор на претпријатието се 
запишува: Трајаноски Трајко, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 867/ 
99. (29545) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 254/99, на регистарска влошка бр. 1-67948-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
основач и лице овластено за застапување на ЗАМП 
Друштво за заштита на авторски музички права, ДОО, 
П•О. Скопје, ул. „Максим Горки" бр. 18, Скопје. 

Се менува фирмата на ДОО „СОКОМ-3АМП", 
П•О. - Скопје и во иднина ќе гласи: ЗАМП Друштво за 
заштита на авторки музички права, ДОО, П•О. Скопје, 
скратениот назив е: ДОО ЗАМП, П•О. Скопје. 

Се менува основачот Сојуз на композиторите на Ма-
кедонија од Скопје, истапува, а пристапува Здружение 
за заштита на авторски музички права Скопје со Дого-
вор од 18.12.1998 год. 

Се брише законскиот застапник Зоран Васковски 
в.д. директор без ограничување, се запишува Антонета 
Токовска, в.д. директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 254/ 
99. (29546) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, -со решението 
Срег. бр. 870/99, на регистарска влошка бр. 1-373-000, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување на Основното училиште „Кирил и 
Методи" с. Стојаково - Богданци. 

Се брише: Трајков Борис, директор на училиштето 
без ограничување. 

Се запишува: Сламкова Даринка, в.д.директор на 
училиштето без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 870/ 
99. (29547) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
П.Трег. бр. 559/99, на регистарска влошка бр. 
020027227-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице на „ХЕМИТЕКС" акционерско 

друштво за производство на полиестерски влакна с. 
Горно Лисиче - Скопје. 

Да се брише: Јовановски Јован, претседател на 
Управниот одбор, директор со неограничени овласту-
вања. 

Да се запише: Соломановски Ристо, претседател на 
Управен одбор, директор со неограничено овлстување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
559/99. (29548) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 571/99, на регистарска влошка бр. 8-
02000930-000-01, ја запиша во трговскиот регистар про-
мената на фирма, седиште, дејности и промена на упра-
вител на Друштвото за трговија со прехранбени произ-
води и услуги „ТЕ-ВА ПРЕХРАНА, ТЕХНОМЕТАЛ-
ВАРДАР" ДООЕЛ извоз-извоз Скопје, ул. „12 Ударна 
бригада" бр. 76. 

Новата фирма гласи: Друштво за производство и 
трговија на санитарни и тоалетни производи „ТЕХНО 
ПЕЛ ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР" ДООЕЛ извоз-увоз 
Скопје, ул. „Првомајска" 18 бр. 29. 

Скратен назив на фирмата гласи: „ТЕХНО ПЕЛ 
ТЕХНОМЕТАЛ-В АРДАР", ДООЕЛ ивоз-увоз Скопје. 

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 51.47, 51.70, 52.33, 52.44/4. 

Се брише дејноста: Надворешна трговија со пре-
хранбени производи. 

Се брише: Филип Костовски, управител со неогра-
ничени овластувања. , 

Се запишува: Петар Галиќ - управител со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
571/99. (29549) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 887/99, на регистарска влошка бр. 1-66997-
000, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Акционерското друштво „СВС-АГРО" 
Банка Интернешенел Македонија Скопје, ул. „27 
Март" бр. 1, Скопје. 

Се брише лицето Јуриј Јакушев, директор на Бан-
ката со неограничени овластувања, а се запишува ли-
цето Мирољуб Шукаров за в.д. директор на Банката со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 887/ 
98. (29557) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 536/99, на регистарска влошка бр. 1-9080-000, 
ја запиша во судскиот регистар промената на директор 
на Народниот театар Куманово, ул. „Кирил и Методи" 
бб Куманово. 

Се врши промена на лице овластено за застапување. 
Се брише Гоце Јакимовски, директор без ограничу-

вање. 
Се запишува Владимир Крстевски, вршител на 

должноста директор. 
Пречистен текст гласи: Владимир Крстевски, врши-

тел на должноста директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 536/ 

99. (29558) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 546/99, на регистарска влошка бр. 1-1665-000, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Дом за култура „ЈОСИП БРОЗ ТИТО" Р.О. Куманово, 
ул. „Маршал Тито" б«б. 

Се врши промена на лице овластено за застапување. 
Се брише Поповски Јован в.д. директор. 
Се именува Петар Поп Арсов в.д. директор. 
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Пречистен текст гласи: Петар Поп Арсов в.д. ди-
ректор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 546/ 
99. (29559) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 786/99, на регистарска влошка бр. 1-266-000, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување во внатрешен промет на Основ-
ното училиште „КРУМЕ КЕПЕСКИ" Ц.О. ул. „Хри-
сто Татарчев" бр. 76, Кисела Вода-Скопје. 

Се брише досегашниот директор Петар Бочанов -
директор, без ограничување. 

Се запишува нов застапник Петар Танев, в.д, дирек-
тор, без ограничување. 

Пречистен текст: Петар Танев - в.д. директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 786/ 
99. (29560) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 781/99, на регистарска влошка бр. 1-48891-
000, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„4 М" експорт-импорт Ц.О. Куманово, ул. „ЈНА" бр. 
92. 

Се брише Момчило Бучковски, директор, а се запи-
шува Мирко Бучковски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 781/ 
99. (29561) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 321/99, на регистарска влошка бр. 8-
02000174-00-09, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за странски јазици „ЛОТОС ОКСФОРД" 
Сигма и др. ДОО Скопје, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 59А 
2/6. 

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гласи: 
Друштво за странски јазици „ЛОТОС ОКСФОРД" 
Сигма и др. ДОО Скопје, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 59а 
2/6. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
321/99. (29563) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 726/99, на регистарска влошка бр. 
020058687-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма, содружник и управител на Друш-
твото за трговија „РИБС" Весна ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. „Бутелска" бб. 

Се менува фирмата на Друштвото за трговија 
„РИБС" Елизбаета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во 
Друштво за трговија „РИБС" Весна ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје. 

Од друштвото истапува единствениот содружник 
Манева Елизабета, а пристапува Новеска Весна од 
Скопје. 

Досегашниот управител Манева Елизабета се 
брише а се запишува Пасковски Горан управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ГТТрег. бр. 726/ 
99. (28564) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11953/98, на регистарска влошка бр. 
020157027-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското друштво за пр>омет, 
транспорт и услуги^ „ГЛОБУС-ТРЕЈД" - Алексадар и 
други, увоз-извоз ДОО Скопје, бул. „Кочо Рацин" бр. 
40/17. 

Дејности: 17.40/1, 17.40/2,17.51,17.53,17.54/1,17.54/ 
2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 

18.30, 19.10, |19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 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, 51.32,1 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41,151.42/1, 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, 51.63,1 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22,1 52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27 , 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63 , 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24,! 63.11, 63.12, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32,1 71.10, 71.21, 71.33, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72 , 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување странски лица во Македонија, посреду-
вање и застапување во надворешнотрговски промет, 
консигнациојт продажба, реекспорт, малограничен 
промет со НР Бугарија, Р. Грција, Р. Албанија и СР 
Југославија, 

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

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

Се брише! Милан Јаковлев, директор, неограничени 
овластувања а се запишува Богоев Бојан - управител 
без ограничување 

Пречистев текст: Богоев Бојан - управител без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11953/ 
98. (29579) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 88831/98, на регистарска влошка бр. 020161687-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за 
производства трговија и услуги „ИНТЕРФЛОРА" 
Александар ДООЕЛ Скопје ул. „Првомајска44 бб. 

Извршено е усогласување на Производно трговско 
претпријатие „ИНТЕРФ ЛОР А" Експорт-Импорт 
д.о.о. Скопје! ул. „Максим Горки" бр. 12. 

Фирмата гласи Друштво за производство, трговија и 
услуги „ИНТЕРФЛОРА" Алексадар ДООЕЛ Скопје 
ул. „Првомајска44 бб. 

Седиштеф ќе биде ул. „Првомајска44 бб., по извр-
шената процена на седиштето од ул. „Максим Горки44 

бр. 12. | 
За управител на" Друштвото се именува лицето 

Александар Павловиќ - без ограничувања во овласту-
вањата. Ј 

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

Дејности:; 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 
01.12/1, 01.13/1, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/ 
2, 50.30/3, 50'40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21,1 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, 51.63,1 51.64, 51.65,- 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
65.12/3, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 74.14, 74.20/5, 74.82, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓунаро-
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ден транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, посре-
дување и застапување во областа на прометот со стоки 
и услуги. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8881/ 
98. (29580) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6209/99, на регистарска влошка,бр. 020166817-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање 
Трговско друштво „КАЉОШИ" Наим ДООЕЛ увоз-
извоз с. Глумово, општина Сарај. 

Трговското претпријатие „КАЉОШИ" ц.о. увоз-из-
воз с. Глумово - Скопје, основано е со акт за основање 
од 26.07.1999 година по Законот за претпријатијата, со 
рег. влошка 1-52035-0-0-0, усогласено е со ЗТД со Из-
јава од 28.05.1999 година. 

Оснивач - единствен содружник е лицето: Наим 
Алија с. Глумово, Скопје, лк. 1320472 и МБ. 
1105970450149. 

Дејности: 51.11, 51.21, 51.22, 51.23 , 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51,64, 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, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.62, 52.63 , 52.72, 55.30, 55,30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.21, 63.30, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Управител со неограничени овластувања: Наим 

Алија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег,, бр. 6209/ 

99. (29582) 

Основниот суд Скопје I ~ Скопје, со решението 
Трег. бр. 11656/99, на регистарска влошка бр. 
020180817-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на АД „ТЕТОВО - ТАБАК" Акци-
онерско друштво за производство и обработка на тутун 
Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 47. 

Дејности: 01.11/2, 01.12/1, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.25, 
51.31, 51.35, 51.37, 51.39, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.26, 52.44, 52.46, 
52.21/1, 62.12, 65.12/3, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, надворешна трговија со тутунски пре-
работки, увоз-извоз на репродукционен материјал, 
увоз-извоз на машини, опрема, уреди и резервни де-
лови, услуги на надворешно трговски промет, посреду-
вање и застапување Во промет со стоки и услуги во 
странство, услуги во меѓународна шпедиција и склади-
рање, продажба на странска стока од консигнационен 
склад, работи на увоз-извоз на стоки и услуги во мало-
граничниот промет, продажба на стока во МПЦ. 

Во / равниот промет со трети лица Акционерското 
друштво настапува непосредно во свое име и за своја 
сметка, а за превземените обврски спрема нив одговара 
со сите свои средства - целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е дипл. инг. агр. Божо 
Грозданоски - извршен член на Одборот на директори 
- Директор на Акционерското друштво, без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11656/ 
99. (29583) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8791/98, на регистарска влошка бр. 020103557-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање со ЗТД на Производното услужно и трговско 
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друштво „СТОЛАР-ПРОМ" Сали и др. ДОО увоз-из-
воз Гостивар ул. „Беличица" бр. 99. 

Седиште: Гостивар ул. „Беличица" бр. 99. 
Оснивачи: Сали Махмуди од Гостивар ул. „Беличи-

ца" бр. 99, со лична карта бр. 185468 издадена од ОВр 
Гостивар и ЕМБГ 0105962473063 и Мурат Бешири од 
Гостивар ул. „Беличица" бр. 105-а, со лична карта бр. 
166573 издадена од ОВР Гостивар и ЕМБГ 
0503964473015. 

Дејности: 14.11,14.12, 14.21, 19.30, 20,10, 20.20, 
20,40, 20.51, 20.52,21.21, 21.22,21.23, 21.24, 21.25, 21.16, 
24.17 , 24.51, 28.11, 28.12, 28.52, 28.62, 28.63 , 27.37, 
37.10, 37.20, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50,20, 50,30, 50,30/1, 50,30/2, 50,30/3, 
52.44/1, 542.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 
51.56 , 51.57, 24.52, 42.65 , 25.21, 25.22, 25.23 , 25.24, 
26.52, 26.70, 28.61, 28.75 , 29,24, 29.72, 33.10, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 71.34, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, консигнација, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност, 
Сали Мехмеди - Управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8791/ 
98. (29590) 

Основниот суд Скопје I ~ Скопје, со решението 
Трег. бр. 222/99, на регистарска влошка бр. 020133977-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање на СТД на Трговец на мало „МЕНО" ТП Менсур 
Алајдин Менга Гостивар ул. „М. Ч. Филипоски" бр. 
166. 

Седиште: Гостивар „М. Ч. Филипоски" бр. 166. 
Оснивач: Менсур Менга од Гостивар ул. „М. Ч. Фи-

липоски" бр. 166 со л.к. 208793 ОВР Гостивар и ЕМБГ 
2405963473025. 

Дејност: 
52.11 - Трговија на мало во продавници претежно со 

храна, пијалаци и тутун. 
52.12 - Трговија на мало во продавници со мешовита 

стока. 
За овластувањата во правниот промет трговец по-

единец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој имот. Менсур Менга 
- Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 222/ 
99. (29591) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3069/99, на регистарска влошка бр. 020156027-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање со ЗТД на Друштвото за производство, прера-
ботка, внатрешен и надворешен промет на стоки и 
услуги „ЛАВ" Васе и др. ДОО експорт-импорт Кратово 
ул. „Јосиф Даскалов" бр. 83. 

Дејности: 01.11/З, 01.11/4, 15.81/1, 15.98/2, 20.10/1, 
20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 24.16, 25.21, 25.22 , 25.23, 
25.24 , 26.61, 26.66, 28.11, 28.12, 28.40, 28.74 , 29.40, 
31.50, 31.62, 36.14, 550.20, 50,30/1, 50,30/2, 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, 51.43, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.64, 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, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/ 
2, 60,21, 60,23 , 60.24 , 63.21, 63.30, 63.40, 72.60, 74.12, 
74.84. 

Дејности на надворешИо-трговско работење, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
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трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. Управител на друштвото: Лилјана 
Ампова - Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3069/ 
99. (29592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12906/98, на регистарска влошка бр. 
020166277-3-08-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД на Друштвото за превоз на стоки 
патници шпедиција и трговија на големо и мало „МА-
КЕКСПРЕС" Јован и други ДОО експорт-импорт 
Скопје ул. „Иван Аговски" бб. 

Дејности: 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, 51.42/1, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12,52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 52.63, 52.74, 
60.21, 60,22, 60,23, 60,24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 
71.21. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и 
патници. Содружници во друштвото се Јован Распаш-
ковски, Војо Велески и Милорад Димитријевски. Во 
правниот промет со трети лица друштвото истапува во 
свое име и за своја сметкава за своите обврски друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот промет е Јован Ракатков-
ски, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12906/ 
98. (29593) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 733/99, на регистарска влошка бр. 1-551-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лицето на 
Основното училиште „КОЧО РАЦИН" Нов Дојран -
Стар Дојран. 

Се брише Динчо Бошнаков, претседател, а се запи-
шува Кочаров Илија, в.д. директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 733/ 
99. (29051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 582/99, на регистарска влошка бр. 3-02000502-
000-01, ја запиша промената на фирмата, содружникот 
и промената на лицето на Трговското друштво за про-
изводство и промет КТК Босна, „НЕЛА КОМЕРЦ" и 
др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Луј Пастер" бр. 5 
Скопје. 

Истапуваат содружниците: Претпријатието за про-
фесионално оспособување и вработување инвалиди 
„НЕЛА - КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз Скопје и Прет-
пријатието за надворешна и внатрешна трговија КТК 
„ВИСОКО" ДОО Скопје. 

Пристапува како единствен содружник, со презе-
мање на влогот: Компанија за трговија и туризам „ЕР-
ТУРС" ДОО експорт-импорт Скопје. 

Дејности: 15.93, 15.94, 15.%, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
17.21,17.22,17.25,17.30,17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24 , 27.41, 27.44, 27.45 , 45.11, 45.Д2, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 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, 
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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, 51.43, 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, 51.65, 51.66ѕ5, 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, 52.64, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30 , 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 
60.22 , 60.23, 60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 
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, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, консигнација, реекспорт, комисиона продажба, 
меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници, туристички и угостителски 
услуги, агенциски услуги во областа на транспортот, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија. 

Управителот Лакота Нермин се разрешува, а за 
управител со неограничени овластуваа во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет се именува Бар-
бара Шуковиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 582/99. 
(29055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 373/99, на регистарска влошка бр. 020019167-8-
03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
овластеното лице за застапување на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги „МОБИЛ ДИЗАЈН - МД" 
Канцел Л.Ц. ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. 
„Партизански одреди" бр. 706. 

Се брише Лилјана Хаџи - Кимова, управител без 
ограничување. 

Се запишува Драге Целески, управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 373/99. 
(29057) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 629/99, на регистарска влошка бр. 020042777-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар проширува-
њето на дејностите на работење на Друштвото во ме-
шовита сопственост за трговија и производство „С•Л. -
КОМПАНИ" Љупчо и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. „Партениј Зографски" бр. 79а. 

Дејности: 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 
51.23, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 52>27, 52.44, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 70.20, 93.05. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег.бр. 
629/99. (29058) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 857/99,.на регистарска влошка бр. 1-22028-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување на Градежната занаетска за-
друга „НОВОГРАДБА" - П•О. Скопје, ул. „Илинден-
ска"бр. 138. 

Се брише Стефановски Симо, досегашен в.д. дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Се запишува Јовановска Нада, в.д. директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег.бр. 857/ 
99. (29060) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
трег.бр. 850/99, на регистарска влошка бр. 020093907-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар проширува-
њето на дејностите на Друштвото за производство трго-
вија и транспорт „С.Е.М." Славица ДООЕЛ Скопје, ул. 
„Михаил Ефтихиј" бр. 34 Скопје. 

Дејности: посредување и застапуваа во правниот 
промет на стока и услуги, застапуваа на странски 
фирми и физички лица, малограничен промет со Алба-
нија, Грција, Бугарија и СР Југославија, консигнација, 
реекспорт, туристичко агенциски работи; меѓународен 
транспорт на стоки и шпедиција и др. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег.бр. 850/ 
99. (29061) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12/99, на регистарска влошка бр. 020161457-3-
09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието со ЗТД на Друштво за консал-
тинг „БС" Холдинг компанија „БС" и др. ДОО ул. 
„Даме Груев" 1 - Скопје. 

Основачи се Славица Пековиќ од Скопје Бул. „Јане 
Сандански" 50/2-2 и Холдинг компанија „БС" со дого-
вор од 17.12.1998 година. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.84. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Славица Пековиќ 
управител со неогранчени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12/99. 
(29633) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11287/98, на регистарска влошка бр. 
020159737-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатието за производство 
трговија и услуги „БИСЕР•А" ц.о. експорт-импорт ул. 
„Илинденска" бр. 41 - Демир Капија. 

Ефремова Ангелина се усогласува со ЗТД со изјава 
од 4.12.1998 година. 

Дејности: 51.21, 51.22', 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.50, 01.13, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.40, 74.80, 01.12/2, 01.41/3, 63.30, 52.72, 52.11, 
63.12 , 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 15.98/2, 15.98/1, 15.93, 
24.30, 25.24, 28.75 , 45.43, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување во прометот со стоки 
и услуги, реекспорт, конотација, меѓународен тран-
спорт на стоки. 

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

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

Се брише Ефремова Ангелина директор на прет-
пријатието без ограничување. 

Се запишува Ефремова Ангелина управите на 
друштвото со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11287/ 
98. (29634) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11283/98, на регистарска влошка бр. 
020154197-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатието за производство, 
трговија и услуги „БУКА" ц.о. експорт-импорт ул. 
„Пано Калајџиски" бр. 26 - Неготино. 

Трајков Стефчо се усогласува со ЗТД со изјава од 
10.12.1998 година. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
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, 
52.50, 52.11, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
36.11, 36.12, 36.13, 74.12, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
55.30/1, 55.30/2, 63.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување во прометот со стоки 
и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен тран-
спорт на стоки. 

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

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

Се брише Трајков Златко директор без ограничу-
вања. 

Се запишува Трајков Златко управител на друш-
твото со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11283/ 
98. (29635) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9527/98, на регистарска влошка бр. 020134817-
3-11-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатието на Друштво за консалтинг и 
издавачка дејност „ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ" 
Душан и др. ДОО ул. „Јани Лукровски" бр. 5/2-4 -
Скопје. 

Друштвото е основано со договор од 11.12.1998 го-
дина. 

Основачи се Душан Димитров од Скопје ул. „Три-
фун Хаџијанев" бр. 10/2-9, Драган Димитровски од 
Скопје, ул. „Трифун Хаџијанев" бр. 10/2-9 и Магдалена 
Лозановска од Скопје ул. „Јанко Мишиќ" бр. 36. 

Дејности: 22.11, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
51.31, 51.32, 51,33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.44, 51.45 , 51.47, 51.53, 51.56, 51.64 , 51.65, 
51.66, 52.21, 52.22, 52.2?, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
52.33, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 72.10, 72.20, 
72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83,74.84, 80.42, увоз 
и извоз на прехранбени и непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, застапување на странски лица, реекспорт, про-
дажба на стоки од консигнациони складишта. 

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

За обврските превземени во правниот промет со 
трети лица друштвото превзема целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешнотрговскиот промет е Магда-
лена Лозановска управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9527/ 
98. (29636) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
500/99, на регистарска влошка бр. 1-616, го запиша во 
судскиот регистар бришењето на Општественото 
претпријатие „Центар за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство" Демир Хисар со ЦО. 

Престанок со работа и бришење од судскиот реги-
стар на Општественото претпријатие „Центар за уна-
предување на индивидуалното земјоделство" Демир 
Хисар со ЦО, согласно Законот за основање Агенција 
за поттикнување на развојот на земјоделството (Сл. 
весник на РМ бр. 3/98). 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 500/99. 
(27634) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје,- со решение З.Г.бр. 
812/99 од 07.1Х.1999 година, го запиша следното: 

I. Во-Регис*арот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 422, се запишува здружението на граѓа-
ни Библиски Центар - Божилак, со седиште во Скопје, 
ул. "Благој Давков" бр. 10. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Д-р Иван Грозданов од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промовирање на библиската култура и об-
разование кај заинтересираните граѓани во Република 
Македонија за проширување на своето разбирање за 
учењето на светото писмо (Библијата) по пат на наба-
вување на библии, библиски прирачници на македон-
ски и на други јазици, отворање на читална за своите 
членови, организирање на предавања, семинари за 
презентирање за учењето на светото писмо. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 07.09.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
776/99 од 06.1Х.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции код Рег.бр. 419, се запишува здружението на граѓа-
ни "Меѓим" - Гимнастички клуб за спортска, промене-
та и медицинска гимнастика - Скопје, со седиште во 
Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 19, лам. 1/ст.404. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Ванчо Поп-Петровски. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на пропагирање на гимнастички програми, 
развивање на квалитетот на гимнастичките спортови, 
систем на гимнастичките натпревари, организирање 
форми на стручно усовршување на вежбачите како и 
соработка со други гимнастички, спортско воспитни 
образовни организации во Републиката и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.09.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31044) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
850/99 од 09.1Х. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 426, се запишува здружението на граѓа-
ни Асоцијација на наставници по англиски јазик и кни-
жевност на Македонија, со седиште во Скопје, ул. Ор-
це Николов" бб, Центар за странски јазици. 
, Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Гордана Ѓорѓова од Скопје; 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на здружување на наставниците по англиски 
јазик и книжевност од целата држава за нивно поната-
мошно усовршување во областа на англискиот јазик и 
книжевноста, организира соработка со стручни и науч-
ни институции од ист или сличен карактер во странст-
во, развива интерес кај учениците и студентите по ан-
глиски јазик и книжевност и се јавува како организа-
тор со други организации и заедници за организирање 
на заедничка програма од областа на англискиот јазик 
и книжевност. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 09.09.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31046) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
435/99 од 12.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Здружение на сопствениците на при-
ватните аптеки на Македонија, со седиште во Скопје, 
со својство на правно лице од 18.10.1993 год. се во со-
гласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
359, се запишува здружението на граѓани Здружение 
на сопствениците на приватните аптеки на Македони-
ја, со седиште во Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 1, кое 
го застапува неговиот претседател М-р Виолета Си-
миќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
435/99 од 12.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Здружение на жените влаинки на 
Република Македонија - Скопје, со скратено име 
ЗЖВРМ, со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 13.01.1995 год. се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот н^ здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
313, се запишува здружението на граѓани Здружение 
на жените влаинки на Република Македонија - Скопје, 
со скратено име ЗЖВРМ, со седиште во Скопје, ул. 
"Васил Горгов" бб, барака број 4, кое го застапува 
неговиот претседател г-ѓа Елена Папацафа од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
829/99 од 07.IX. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 423, се запишува здружението на граѓа-

. ни Спортско друштво Вардар Ракометен клуб жени, со 
скратено име СД Вардар РК жени, со седиште во 
Скопје, ул. "Кеј 13 Ноември" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Блажевски Стојан од Скопје. 

И. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување и подигнување на квалите-
тот на ракометниот клуб во европски и светски раз-
мери, грижа за здравствена заштита на ракометарките 
во клубот и нивен правилен психички и физички раз-
вој, организирање на натпревари, првенствени, куп, ос-
пособување на сопствен и стручен кадар како и врше-
ње други активности од интерес на развојот на рако-
метниот спорт и клуб. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (31050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
837/99 од 13.IX 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 429, се запишува здружението на граѓа-
ни За повеќе жени во политиката, со седиште во Скоп-
је, ул. "Илинденска" бб. 

Лица кои се овластени да го застапуваат здружение-
то се Светлана Каровска - претседател на здружение-
то, Славица Грковска - потпретседател на здружение-
то и Весна Ѓорчева - секретар на здружението. 
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II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање кампањи за популаризација 
на заложбата за повеќе жени во политиката, едукација 
на жените инволвирани во политичките партии, бизни-
сот, медицината, културата, едукација на жените во 
регуларните средини како и соработка со меѓународни 
асоцијации и фондации со слични програмски цели. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 13.09.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
638/99 од 25.VI .1999 година, го заниша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Здружение на сопственици на зем-
јоделски аптеки "АГРОПРИМЕНА", со скратено име 
ЗСЗА "АГРОПРИМЕНА", со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 25.06.1998 год. се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
331, се занишува здружението на граѓани Здружение 
на сопственици на земјоделски аптеки "АГРОПРИМЕ-
НА", со скратено име ЗСЗА "АГРОПРИМЕНА", со 
седиште во Скопје, ул. "192" бр. 31, кое го застапува 
неговиот претседател Симовска Вера од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31033) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
741/99 од 06.IХ.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 417, се запишува здружението на граѓа-
ни Библиско здружение на Република Македонија, со 
седиште во Скопје, ул. "Партизанска" бр. 12. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Стојан Велјановски од Штип. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирана активност за координација 
на преведување и што поголема дистрибуција на све-
тото писмо на заеднички цели и интереси. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06:09.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31038) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение З.Г.бр. 
863/99 од 07.IX. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 421, се запишува здружението на граѓа-
ни Друштво на македонците од Албанија, со седиште 
во Скопје, ул. "Софиска" бр. 11. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Халил Курти од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заштита и афирмација на етничкиот, ја-, 
зичниот, културниот, историски и државен идентитет, 
континуитет, наследство на Македонците од Албанија, 
донесување национална програма за Македонците од 
Албанија, преземање мерки за спречување на асимила-
ција на македонците во Албанија, заштита на нацио-
налните богатства и културно и историското наслед-
ство на македонскиот народ во Албанија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 07.09.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31035) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
280/98 од 12.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Друштво за научни и стручни преве-
дувачи на Град Скопје, со скратено име ДНСПС, со се-
диште во Скопје, со својство на правно лице од 
12.02.1996 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

И. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
358, се запишува здружението на граѓани Друштво на 
научни и стручни преведувачи на Град Скопје, со скра-
тено име ДНСПС, со седиште во Скопје, ул. "11 Ок-
томври" бр. 42-а/П-50, кое го застапува неговиот прет-
седател Милица Петровска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31040) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решение З.Г.бр. 
383/99 од 26.VIII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Атлетски сојуз на Македонија, со 
скратено име АСМ, со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице од 05.10.1996 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.бр. 
408, се запишува здружението на граѓани Атлетски со-
јуз на Македонија, со скратено име АСМ, со седиште 
во Скопје, Кошаркарска сала Работнички бб, Градски 
парк, кој го застапува неговиот претседател Милош 
Буцевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31037) 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг.бр. 38/99 во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации, го 
запиша Здружението на ловци "Горица" Општина Че-
шиново, со седиште во Општина Чешиново. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот на здружението Драгољуб Гаврилов. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на: работи за утврдување на добри и цврсти од-
носи меѓу своите членови, за слободно изразување на 
волјата на спортистите што членуваат во него, ќе се 
залага за целосна победа на здравиот разум и чове-
ковата етика во областа на сите сегменти на ловниот 
живот, ќе се залага за заштита на интересите на секој 
ловец заради создавање на здрава и цврста ловечка 
средина, заради обезбедување на поголема финансиска 
помош од страна на разни како јавни така и приватни 
претпријатија, а во краен случај и преку спонзорира-
ње. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице од 17.09.1999 год. 

Од Основниот суд во Кочани. (31843) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 30/99, Здружение на граѓани 
со име ФК "Готен" - Подареш, кое е основано заради 
спортување, рекреирање и одржување на фудбалски 
натпревари. 

Здружението ќе дејствува на територијата на с.Пода-
реш, а неговото седиште се наоѓа во с.Подареш. 

Од Основниот суд во Радовиш. (31086) 



Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 31/99, Здружение на граѓани 
со име "ИКРАМ" - Радовиш, кое е основано заради ху-
манитарни, културни, спортски и уметнички активнос-
ти. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Шаин Мале" 
бр. 41. 

Од Основниот суд во Радовиш. (31088) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.СО.бр. 1/99 
од 01.09.1999 год. го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации што се во-
ди при Основниот суд Тетово, под Рег.СО.бр. 1/99, се 
запишува Странска невладина организација за развој 
"Братски народи", од градот Валенција - Шпанија, со 
подружница во РМ, а со седиште во Тетово. 

II. Работата и активноста на странската невладина 
организација ќе се однесува на поддржување на про-
учувањето и ширењето на принципите и дејствијата 
кои одат кон остварувањето на мирот, слободата, со-
лидарноста, соработка и соживот меѓу луѓето и наро-
дите, промовирање и ширење на нормите и принципи-
те кои ги уредуваат односите меѓу различните култу-
ри, народи, нации и придонес во барањето и остварува-
њето на поправеден и мирољубив меѓународен поре-
док и решавање на конфликтите преку преговор, мак-
симално почитување на човековите права на принци-
пот на недискриминација врз основа на раса, пол, воз-
раст, религија и др., толеранција, едукација на младите 
и децата во поглед на културните вредности на мирот, 
солидарност, социјална правда и сл. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
странската организација е територијата на РМ.. 

Странската организација стекнува својство на прав-
до лице и може да почне со работа од 01.09.1999 год. 

Од Основниот суд во Тетово. (31090) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
се запишува - пререгистрира со решение Рег.Згф.бр. 
28/99 од 06.09.1999 год. здружението на граѓани под 
име: Фудбалски клуб "Требеништа" - Требеништа или 
со скратено име: ФК "Требеништа" - Требеништа. 

Здружението на граѓани има за цел: унапредување на 
фудбалскиот спорт со посебна грижа на најмладата 
популација, создавање материјални и други услови за 
развој на фудбалскиот спорт и пошироко, презентира-
ње преку систем на натпревари во сите категории, со 
педагошка работа. во фудбалот и усовршување на 
фудбалскиот кадар. 

Седиштето на здружението е во с.Требеништа, опш-
тина Мешеишта, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ѓо-
ко Јордески. 

Од Основниот суд во Охрид. (31186) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
се запишува со решение Рег.Згф.бр. 79/99 од 09.09.1999 
год. здружението на граѓани под име: Клуб за боречки 
спортови "КУН-СУ-ТО" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: омасовување, 
развој и унапредување на боречките спортови, коорди-
нирање на усогласување на програмските активности 

на членовите, се грижи за спортски натпревари, 
унапредување на здравствената заштита на спортисти-
те, учество во државни и меѓународни натпревари и 
организација во соработка со сите боречки здружени-
ја. 

Седиштето на здружението на граѓани е на ул. "1-ва 
Македонска ударна бригада" бр. 4, во Охрид, каде и 
дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Ацо Смилевски. 

Од Основниот суд во Охрид. (31348) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 123 за 1999 година, се врши упис на ос-
новање на здруженија на граѓани со име Асоцијација 
за граѓанска толеранција и соработка на општина 
Прилеп од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на асоцијацијата се: 
заедничка грижа за унапредување и подобрување на 
меѓуетничките односи, екологијата, информирање во 
врска со граѓанската толеранција и соработката во 
светот, соработка со слични здруженија и асоцијации, 
едукација и обука на граѓаните за работа со компјуте-
ри и пристап на интернет, унапредување на народното 
здравје, истражување и зачувување на културното и 
уметничкото наследство и Друго. 

Седиштето на асоцијацијата е во Прилеп, ул. "Пи-
ринска" бр. 62. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
асоцијацијата се: Александар Цветкоски - претседа-
тел и Дејан Кумпаниоски - секретар. 

Од Основниот суд во Прилеп. (31349) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 42/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Младост"^ Муртино, кое е 
основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, р кеговото седиште се наоѓа во 
с. Муртино. 

Од Основниот суд воСтрумица. (30633) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 43/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Партизан" - с.Секирник, кое е 
основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Секирник. 

Од Основниот суд во Струмица. (30636) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 44/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Огражден" Иловица, кое е 
основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Иловица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30637) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 45/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Огражден" с.Ново Село, кое е 
основано заради развој на фудбалскиот спорт. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с.Ново Село. 

Од Основниот суд во Струмица. (30639) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 46/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Еленица" с.Вељуса, кое е ос-
новано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с.Вељуса. 

Од Основниот суд во Струмица. (30641) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 47/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Штука" - с.Штука, кое е ос-
новано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с.Штука. 

Од Основниот суд во Струмица. (30642) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 48/99, Здружение на грабани 
со име Фудбалски клуб "Струмешница" - с.Зубово, кое 
е основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с.Зубово. 

Од Основниот суд во Струмица. (30644) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 50/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Младост" - с.Сушица, кое е 
основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Сушица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30645) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 5,1199, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Пчела" с.Сарај, кое е основа-
но заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Сарај. 

Од Основниот суд во Струмица. (30646) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 52/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Турново" Турново, кое е ос-
новано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с.Турново. 

Од Основниот суд во Струмица. (30647) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 60/99, Здружение на граѓани 
со име Кошаркарски клуб "Неметали Огражден" 
Струмица, кое е основано заради развој на кошаркар-
скиот спорт. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на Оп- ' 
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Маршал Тито" бр. 239, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30648) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 62/99, Здружение на граѓани 
со име Спортско риболовно друштво "Штука" с.Ново 
Село, кое е основано заради развој на риболовниот 
спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Ново Село, Струмица и РМ, а неговото седиште 
се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бб, Ново Село. 

Од Основниот суд во Струмица. (30649) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 64/99, Здружение на граѓани 
со име Здружение за советување, лекување, реинте-
грација и ресоцијализација на лица зависни од психо-
активни супстанции "Избор" - Струмица, кое е основа-
но заради борба и лечење на наркоманијата и други 
видови болести од зависност. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во • 
Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30650) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 65/99, Здружение на граѓани 
со име Здружение на родители од струмичкиот регион 
"Здрав живот" - Струмица, кое е основано заради пру-
жање помош на младите лица за заштита од најраз-
лични пороци. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Моша Пијаде" бр. 2, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30651) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 66/99, Здружение на граѓани 
со име Здружение на одгл е дувачи на крави "Фризер -
99" - Струмица, кое е основано заради развој и унапре-
дување на краварското производство - краварството. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30653) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 67/99, Здружение на граѓани 
со име Хуманитарно друштво "Шукри Рамо" - Струми-
ца, кое е основано заради пружање помош - хумани-
тарна на сите изнемоштени лица и друга помош во 
врска со хуманоста. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а "неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Бетовенова" бр. 67, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30656) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 68/99, Здружение на граѓани 
со име КУД "Мокровски Бисер" - Мокриево, кое е 
основано заради одржување и обновување на култур-
ните традиции. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа 
во с.Мокриево. 

Од Основниот суд во Струмица. (30658) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 69/99, Здружение на граѓани 
со име Здружение на граѓани со дијабетес - Струмица, 
кое е основано заради подобрување на снабденоста со 
лекарства на заболените од шеќерна болест. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица, а неговото седиште се наоѓа во Ме-
дицински центар, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30659) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 70/99, Здружение на граѓани 
со име Здружение на организација на жените од Ново 
Село, кое е основано заради обезбедување застапеност 
на жената во сите сфери на јавниот живот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа 
во Дом на културата во Ново Село. 

Од Основниот суд во Струмица. (30660) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 71/99, Здружение на граѓани 
со име Центар за еколошка акција и едукација на 
млади истражувачи - Струмица, кое е основано заради 
поттикнување, обука и едукација на младите истражу-
вачи од'областа на екологијата. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица, Ново Село, Куклиш, Василево, Мур-
тино и Босилово, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Братство Единство" бр. 29, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30662) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 72/99, Здружение на граѓани 
со. име Спортски мото-туринг клуб "Мотофлеш" -
Струмица, кое е основано заради развој и унапреду-
вање на мотоциклизмот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Ленинова" бр. 42/6. 

Од Основниот суд во Струмица. (30663) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на'граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 73/99, Здружение на граѓани 
со име Спортско друштво за одгледување и натпрева-
рување расни гулаби "Златно крило" - Босилово, кое е 
основано заради развој и унапредување на гулабар-
ството. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица, Ново Село, Босилово, Василево, 
Муртино, Куклиш и РМ, а неговото седиште се наоѓа 
во Босилово. 

Од Основниот суд во Струмица. (30665) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 74/99, Здружение на граѓани 
со име Здружение на тутунопроизводители "Жолто 
злато" - с.Босилово, кое е основано заради развој и 
унапредување на тутунопроизводството. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штините: Босилово, Василево, Муртино, Ново Село и 
Куклиш, а неговото седиште се наоѓа во с.Босилово. 

Од Основниот суд во Струмица. (30666) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Ш.Рег. 
ЗГ.бр. 194/99 од 19.VII.1999 година, го запиша следно 
то: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на гра 
ѓани и фондации на Здружението на овоштарите на 
Република Македонија - Скопје, со седиште во Скопје, 
ул. "Првомајска" бр. 5. 

Дејноста на здружението на овоштарите на Републи-
ка Македонија е во Република Македонија да ги по-
врзува, обединува и организира своите членови на 
проблемите на овоштарството во агрокомплексот и 
сите подрачја на неговото дејствување за успешен раз-
вој и зголемување на ефективноста во овоштарската 
наука, практика и образование, да остварува соработ-
ка со државни и други институции за решавање на ово-
штарските проблеми, да ги заштитува општите и про-
фесионални, научни и социјални интереси на члено-
вите, да работи на забрзана апликација на научно-тех-
ничките постигнувања во агрокомплексот и во зашти-
тата на животната средина, да расправа за проблемите 
во овоштарската наука и практика и да дава предлози 
за нивно решавање како и да работи на ширење на де-
мократијата, плурализмот, научната критика и колеги-
јалната етика меѓу овоштарите. 

Со денот на запишувањето во Регистарот здружение-
то на овоштарите на Република Македонија - Скопје 
се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30371) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 1.Рег. 
ЗГ.бр. 204/99 од 24.V.1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на граѓани за 
хуманитарна помош и поддршка "Бива" - Скопје, со се-
диште на здружението во Скопје - Општина Кисела 
Вода, ул. "Иван Козарев" бр. 10, со скратен назив на 
здружението ЗГХПП "Вива" - Скопје. 

Основните цели и задачи на здружението за хумани-
тарна помош и поддршка "Вива" - Скопје се давање ху-
манитарна помош на социјално загрозени граѓани, 
членови на здружението, бегалците и другите незгри-
жени лица, соработка со други хуманитарни организа-
ции и здруженија на територија на Република Македо-
нија, соработка со меѓународни хуманитарни организа-
ции, едукација на членови на здружението во давање 
на хуманитарна помош, соработка со државни органи 
со цел за унапредување на хуманитарна помош, сора-
ботка со државни органи со цел за унапредување на 
хуманитарната помош и заштита. 

Здружението на граѓани за хуманитарна помош и 
поддршка "Бива" - Скопје, ќе го претставува и заста-
пува во правниот промет лицето Иван Стоилковиќ од 
Куманово. 

Со денот на запишувањето во Регистарот здруже-
нието на граѓани за хуманитарна помош и поддршка 
"Бива" - Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30984) 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.Рег. 

зг.бр. 209/99 од 09.IХ.1999 година, го запиша следното: 
Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Карате клуб "Железарец" од 
Скопје, со седиште на ул. " Зеничка" бр. 8, Скопје. 
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Дејноста на Карате клуб "Железарец" - Скопје е: 
поттикнување, омасовување, развој и унапредување на 
карате спортот, координирање и усогласување на про-
грамските активности на членовите на клубот, грижа 
за квалитетот на своите членови и нивно перманентно 
учество на сите карате натпревари и манифестации, 
грижа за објектите во кои ја одвива својата основна 
дејност - тренингот, грижа за унапредување на здрав-
ствената заштита на каратистите, учествува и органи-
зира државни и меѓународни натпревари од пријател-
ски и официјален карактер, развива соработка со сите 
карате клубови во државата. 

Со денот на запишување во Регистарот Карате клуб 
"Железарец" - Скопје стекнува својство на правно 
лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31165) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 76/99 
од 17.09.1999 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружението на Меди-
цински лаборанти и санитарни техничари на Општина 
Гевгелија - Гевгелија, со седиште на ул. "Слободан М. 
Данко" бр. 40, Гевгелија; 

Основни цели и задачи на здружението се: да работи 
на стручно издигнување и усовршување на своето 
членство по пат на организирање разновидни облици 
на масовна, образовна-воспитна и стручна работа, пос-
тигнување еднакви услови на работа, заштита и награ-
дување, поголема и поефикасна здравствена заштита 
на работните луѓе и граѓаните и побрз развој на здрав-
ството. 

Лице овластено да го застапува здружението е Сто-
јановиќ Виолета од Гевгелија. 

Подрачјето на дејствување на здружението е терито-
ријата на Општина Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31558) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 54/99 
од 25.03.1999 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружението Фести-
вал-пролетни веселби - ХИД - Бахшен - Фест, Чалак-
ли, Валандово, со седиште во с.Чалакли. 

Основни цели и задачи на здружението се: организи-
рање на активности од сферата на фолклорот, теата-
рот, поезијата, народна музика и др., преку организи-
раност на Здружението да се опфатат сите прогресив-
ни идеи за развој и чување на споменатите вредности и 
друго. 

Лице овластено да го застапува здружението е Ше-
нол Тал•тр. 

Подрачјето на дејствување на здружението е терито-
ријата на Општина Валандово и пошироко. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31559) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 71/99 
од 23.06.1999 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Спортскиот стрелачки 
клуб "Магнум" Богданци, со седиште на ул. "М.Тито" 
бб, Богданци-

Основни цели и задачи на здружението се да ја уре-
дува и утврдува работата на клубот, да ја поттикнува, 
координира и обединува активноста на своите члено-
ви, изработува програми за одржување на натпревари 
во стрелање и друго. 

Лице овластено да го застапува здружението е Попов 
Ристо од Богданци. 

Подрачјето на дејствување на здружението е терито-
ријата на Општина Богданци и пошироко. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31568) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 55/99 
од 16.06.1999 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Културно уметничкото 
друштво "Бахар" Чалакли, Валандово, со седиште во 
с.Чалакли, Општина Валандово. 

Основни цели и задачи на здружението се: органи-
зирање на активности и нивно ангажирање во разни 
секции на културниот живот, чување и негување на 
традициите како на фолклорното така и на целото 
културно богатство на овие простори, ангажирање на 
младите во ваквите активности. 

Лице овластено да го застапува здружението е Ше-
нол Тахиров од Валандово. 

Подрачјето на дејствување на здружението е терито-
ријата на Општина Валандово и пошироко. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31561) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 73/99 
од 18.06.1999 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружението на гра-
ѓани со дијабатес од Општина Валандово, со седиште 
во Здравствен дом - Валандово. 

Основни цели и задачи на здружението се: обезбеду-
вање на заедничка грижа за подобрување на здрав-
ствената состојба на граѓаните со дијабетес, информи-
рање за новите научни и практични достигнувања во 
лекувањето на дијабетесот, обезбедување услови за за-
штита на граѓаните болни од дијабетес и друго. 

Лице овластено да го застапува здружението е Ман-
чев Леонид од Валандово. 

Подрачјето на дејствување на Здружението на граѓа-
ни со дијабетес од Општина Валандово е територијата 
на Општина Валандово. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31562) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 19/99 
од 21.04.1999 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружението на одгле-
дувачи на овци на Општина Валандово, со седиште на 
ул. "Кочо Рацин" бр. 6, Валандово. 

Основна дејност на Здружението е унапредување на 
овчарството, запознавање на членовите со најсовреме-
ните зоотехнички мерки, поттикнување, помагање и 
организирање на постојан развој на индивидуалното 
овчарско производство и друго. 

Лице овластено да го застапува здружението е Тодор 
Шунтов од Валандово. 

Подрачјето на дејствување на здружението е терито-
ријата на Општина Валандово. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31563) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 20/99 
од 15.04.1999 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Авто мото друштвото 
"Томчо Шимов" од Богданци, со седиште на ул. "М. 
Тито" бб, Богданци. 

Основна дејност на АМД "Томчо Шимов" од Богдан-
ци е да ги собира автомобил истите, моторциклистите 
и другите граѓани во членството на АМД, развивање 
на меѓусебна солидарност помеѓу членовите кај над-
лежните државни органи, врши технички преглед на 
моторни и приклучни возила и др. 
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^Лице овластено да го застапува друштвото е Мирче 
Гавочанов од Богданци. 

Подрачјето на дејствување на здружението е терито-
ријата на Општина Богданци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31564) 

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ.бр. 12/99 
од 17.09.1999 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Ракометниот клуб 
"Кратово" - жени од Кратово, со седиште во Кратово. 

Цели: се грижи за развој, унапредување, обезбеду-
вање на материјални услови на клубот, квалитетот на 
ракометниот спорт, соработува со останати клубови 
во Република Македонија, се грижи за здравствената 
заштита и контрола на ракометарите и нивниот прави-
лен психички и физички расзвој, организира натпрева-
ри од сите категории и меѓународни турнири во земја-
та и странство, оспособување на стручен кадар и се 
грижи за активности околу финансирање на клубот и 
други цели и задачи од чл. 11 од Статутот. 

Здружението ќе го претставува Мите Цветановски. 
Од Основниот суд во Гевгелија. (31565) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
8/98 од 26. VIII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 57, се запишува подружница во Репуб-
лика Македонија на странската организација Светска 
визионерска интернационална организација со седиш-
те во Монровија - Калифорнија - САД. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Светска визионерска интернационална организа-
ција е во Скопје на ул. "Димитрие Чуновски" бр. 21/26. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Светска визионерска ин-
тернационална организација од САД во Република 
Македонија е Г-ѓа Френсис Шелон Ли - државјанин на 
САД. 
II. Работата и активностите на подружницата на 

странската организација Светска визонерска интерна-
ционална организација во Република Македонија се 
однесува на давање добротворна хуманитарна и тех-
ничка помош, обука и демонстративни проекти во об-
ласта на потребите на децата, помош на луѓето кои 
останале без работа, како и наоѓање можности и капа-
цитети за развој на мали деловни активности во Репуб-
лика Македонија. 
1 Подружницата на странската организација Светска 
визионерска интернационална организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 25.08.1999 година и ќе трае до завршување на потре-
бата од нејзиното делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30133) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со ре-
шението Ш. Сг.бр.23/99 од 28.06.1999 година се отвора 
стечајна постапка над должникот ГПТУ "Свадбар -
Комерц" д.о.о. Скопје, ул“АСНОМ" бр. 1/3-25, со жиро 
сметка 40100-601-270368, со регистарска влошка број 1-
48573-0-0-0 и истата не се спроведува па отворената 
стечајна постапка над должникот ПТТУ "Свадбар -
Комерц" д.о.о. од Скопје, ул ."АСНОМ" бр.1-3/25 со жи-
ро сметк»а бр.40100-601-270368 се заклучува. 

Со правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (30759) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.918/96 
од 10.09.1999 година Фабриката за пиво и безалкохолни 
пијалаци од Битола се организира ва Акционерско 
друштво. 

Стечајната постапка отворена со решение Ст.бр. 
918/96 од 12.01.1998 Година ја запре. (30913) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
36/99 од 06.09.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник Производно 

, трговско услужно претпријатие "Алзор" п.о. Неготино, 
ул."Станко Франц-Пипан" бр. 6, но истата не се спрове-
дува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (30914) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр.. 
33/99 од 06.09.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајни«от должник Претпријатие 
за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало 
"Дулика" ЦО-Кавадарци, ул%'Торѓе Соколов" бр.73, но 
истата не се спроведува поради немање имот на долж-
никот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (30915) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
37/99 од 01.09.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник трговец поеди-
нец за продажба на колонијални производи Дејан ̂ ор-
дан Стојанов "Деко Пром-97", Кавадарци, ул."Ќиро 
Спанџов" бб, но истата не се спроведува поради Нема-
ње имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (30916) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.74/99 
од 07.09.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало 
увоз-извоз "Војгам", с. Беровци - Прилеп со седиште во 
с.Бербвци заведен во регистарска влошка 1-8343 во 
Основниот суд во Битола со предмет на работење тр-
говија на мало со разни животни продукти алкохолни 
производи и производи за домашни потреби со жиро 
сметка 41100-601-23329 во ЗПП-Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (30917) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.73/99 
од 07.09.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за произ•водство и 
трговија "Лилјак" експорт-импорт п»о. Прилеп, Прилеп 
со седиште во Прилеп на ул."Рампо Левката" бр. 13, за-
пишан во регистарска влошка 1-14041 на Окружниот 
стопански суд во Битола со предмет на работење трго-
вија на мало со месо, живина, риба и месни преработ-
ки, со жиро сметка 41100-601-26934 во Завод 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. (30918) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.181/98 
од 17.05.1999 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот производно, трговско и услужно претпријатие 
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"Екс-Херера" увоз-извоз, Прилеп, П•О. со седиште на 
ул."Трајко Тарцан" бр.6/11. 

Во текот на стечајната постапка утврдени се поб&ру-
. Бањата на доверителите и по одлука на Собранието на 
доверители во парична и стечајна маса на должникот. 

Стечајниот управник Пренџов Тодор до стечајниот 
совет достави известување дека имотот што влегува во 
стечајната маса е доволен _само за намирување на тро-
шоците на постапката и дел од обврските на стечајната 
маса. 

Примерок од ова известување доставено е на сите до-
верители. 

Стечајниот управник предложи после ова известува• 
ње и распоредувањето на расположливите парични 
средства на доверителите на стечајната маса, стечајни-
от совет веднаш да ја запре стечајната постапка према 
должникот, а согласно чл.222, ст.1 од Законот за сте-
чај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30920) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 161/99 
од 09.09.1999 над Приватното претпријатие за трговија 
на големо и мало увоз-извоз "Цан Крис" од Битола, ул. 
"Комплекс безистен" локал 7, со дејност трговија на 
мало и жиро сметка 40300-601-13469 при ЗПП Битола, 
се отвора стечајна постапка не се спроведува и се за-
клучува. 

Од Основниот суд во Битола. (31092) 

Основниот суд во Битола со решението Ст>бр. 186/99 
од 16.09.1999 над ПП "Темп" од Битола, ул."Партизан-
ска" бр.89/13, со дејност трговија со жиро сметка 40300-
601-86522 при ЗПП Битола, се отвора стечајна постап-
ка не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола. (31093) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 183/994 

од 13.09.1999 над Трговското услужно претпријатие 
"В.В." од Битола, ул."Христо Узунов" бр.42, со дејност 
услужна, - кафе бар, со жиро сметка 40300-601-78422 
при ЗПП Битола, се отвора стечајна постапка не се 
спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола. (31095) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шението Ст.бр.201/96 од 10.09.1999 година заклучена е 
стечајната постапка над должникот Трговско претпри-
јатие за надворешна трговија на големо и мало, заста-
пување на домашни и странски фирми "Мате комерц" 
од Скопје, ул."Никола Парапунов" бб и жиро сметка 
40100-601-27216 се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се из-
брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд СТ.бр. 70/97 од 1.09.1997 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско прет-
пријатие на големо и мало "ВЕСТИМПЕКС" експорт-
импорт, бул. "Партизански одреди" бр. 97/4, Скопје. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски ул. 
"Бахар Моис" бр. 1-а и тел.366-087. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
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публика Македонија" до стечајниот совет со пријава 
во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према стечајниот должник, без одлагање, рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на ден 25.10.1999 год. во 8,50, соба број 45 - III спрат 
при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31848) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд СТ.бр. 1186/97 од 8.04.1998 год. е о>т-
ворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Гари 
експрес" од Скопје, ул. "4-ти Јули" бр. 45-15/1. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓорѓоноски ул. 
"Црвена Армија" бр. 10-1-2 и тел.339-610. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" до стечајниот совет со пријава 
во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање, рочиш-
те за испитување на пријавените побарувања се зака-
жува на ден 25.10.1999 год. во 9,10, соба број 45 - III 
спрат при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31849) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд СТ.бр. 38/97 од 15.09.1997 год. е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за внатрешна и надворешна трговија "БЕНД Б" -
Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 107 и жиро сметка 
40120-601-185865. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Драган Петковиќ ул. 
"Димитар Гуштанов" бр. 24 и тел.592-395. 

Се повикуваат доверителите па стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" до стечајниот совет со пријава 
во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање, рочиш-
те за испитување на пријавените побарувања се 
закажува на ден 25.10.1999 год. во 9,00, соба број 45 - III 
спрат при овој суд. 
Од Основниот суд Скодје I - Скопје. (31850) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд СТ.бр. 8/97 од 20.10.1997 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП на големо и 
мало и надворешна трговија "ЕЛЕКТРОЦЕНТАР" од 
Скопје, ул. "Железничка" бр. 30 и жиро сметка 403,00-
601-42562. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Илија Заковски 
с.Соње и тел.741-545. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
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публика Македонија" до стечајниот совет со пријава 
во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према стечајниот должник, без одлагање, рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на ден 25.10.19^9 год. во 9,00, соба број 45 - III спрат 
при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31851) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-, 
шение на овој суд СТ.бр. 135/98 од 22.04.1998 год. е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Пре-
инг" ДОО од Скопје, ул. "Ѓорѓи Скржевски" бр. 27 и 
жиро сметка 40100-601-372335. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски ул. 
"Пандил Шишков" бр. 7/3 и тел.428-405. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" до стечајниот совет со пријава 
во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање, рочиш-
те за испитување на пријавените побарувања се зака-
жува ка ден 25.10.1999 год. во 9,20, соба број 45 - III 
спрат при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31852) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние на овој суд СТ.бр. 201/97 од 21.09.1999 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТП "Агро-
Изворски" експорт-импорт ДОО Богданци, и конечно 
е запрена. 

Должникот ПТП "Агро-Изворски" експорт-импорт 
ДОО Богданци да се организира во акционерско дру-
штво согласно сопственичката структура на капиталот 
утврдена со Програмата за финансиска и сопственичка 
трансформациј а. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 
дена од денот на објавување, преку Основниот суд во 
Гевгелија, до Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31573) г 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.839/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Услу-
жно трговско претпријатие "Џикар 95" п.о. експорт-
импорт Скопје, ул."Циглана Вардар 7" бр.7, од Кума-
ново, со жиро сметка 40900-601-45083. 
За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-

ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31168) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.940/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско, услужно претпријатие "Фил" ц.о. 
експорт-импорт Скопје, ул."Џон Кенеди" бр.25-5/1, со 
жиро сметка 40100-601-323880. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31169) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.933/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и 
услуги "Фелис" д.о.о; експорт-импорт Скопје, бул."Ви-
дое СмилевскитБато" бр.41/87, од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-374067. 
За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-

ко, ул."Беровска" бр.2г2/15 и тел.526-250. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.758/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "Пејом" ц.о. увоз-извоз, Скопје, бул. 
"ЈНА" бр.28/1, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
62072. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31171) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој Суд Л.бр.569/99 од 07.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "Кастинг 92" 
ц.о. експорт-импорт, Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 106/2-16, 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-255513. 
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За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје/ (31172) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.641/99 од 20.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инжинеринг и трговија "Елтекс-ин-
жинеринг" увоз-извоз д.о.о.» Скопје, ул."Коста Новако-
виќ" бр.22-12, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
196808. 
За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-

ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој1 суд Л. бр.805/99 од 27.07.1^99 родина е 
отворена ликвидациона постапка над 4 должникот 
Претпријатие за производство, промет и инженеринг 
"АБЦ" ц.о. увоз-извоз, Скопје, ТЦ нас.Лисиче бр.23 б, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-27770. 
За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-

ко, ул. "Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последнава 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 -1 - Скопје. (31174) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.506/99 од 08.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "Медиан" п.о. Скопје, 
бул."Партизански одреди" бр.66, од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-278569. 
За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-

ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31175) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.528/99 од 19.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "Карат-92" 
д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул."Партение Зографски" бр. 
1-в, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-113083. 
За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-

ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31176) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.921/99 од 14.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско, транспортно претпријатие "Петрол Траќс" 
д.о.о. експорт-импорт, Скопје, бул.,ЈВидое Смилевски-
Бато" бр.69, со жиро сметка 40100-601-293233. 
За ликвидатор се определува лицето Петров Младен, 

ул."С.Кавракиров" бр.4/5. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.809/99 од 28.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "Кри-
с т и ќ " д.о.о. експорт-импорт, Скопје, ул. "Коце Мета-
лец" бр. 10/11, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-
204060. 
За ликвидатор се определува лицето Сабит Алијев-

ски од Скопје, ул."Пандил Шишков" бр.7/3 и тел.428-
405. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31291) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.698/99 од 16.06.1099 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
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Претпријатие во мешовита сопственост за трговија и 
услуги на големо и мало "Алијевски-1" експорт-им-
порт д.о.о. Скопје, ул."Вашингтонска" бр. 100, од Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-340406. 

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алијев-
ски од Скопје, ул."Пандил Шишков" бр.7/3 и тел.428-
405. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31292) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на 'овој суд• Л.бр.595/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Алба-
трос" д.о.о. увоз-извоз Скопје, с.Студеничани, Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-393024. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќипров-
ски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31293) 

Основниот суд Скопје I - <Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.751/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Брокер 2000" експорт-импорт 
д.о.о. Скопје, ул."Партизански одреди" бр.78/7«14, од 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-350189. 
За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипров-

ски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31295) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.985/99 од 10.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, туризам и услуги "Ди-Да" 
увоз-извоз д.о.о., Скопје, ул."Влае" бр. 10, од Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-337120. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипров-
ски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-

њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31296) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.723/99 од 09.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "МГ-Комерц" д.о.о. 
Скопје, ул."Трифун Хаџијанев" бр. 12/1-20, од Скопје, 
со жиро сметка 40110-601-153999. 
За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќипров-

ски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва, 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 -1 - Скопје. (31297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.727/99 од 15.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги д.о.о. 
"Индустриски електронски систем" од Скопје, ул. "Ја-
ни Лукровски" бр. 14, од Скопје, со жиро сметка 40110-
601-174459. 
За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќииров-

ски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.Ѕ-3/36 и тел.435-021. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања ве рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со "прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31300) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.799/99 од 06.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Авто-
Стар МС" увоз-извоз д.о.о., Скопје, ул."К.Ј.Питу" бр. 
24, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-378729. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски, ул."Ордан Чопела" бр. 116 и тел.260-694. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побаруван»а во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31305) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.937/99 од 27.07.19*99 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, консалтинг и услуги "Гор-
Треид" до.о. експорт-импорт, Скопје, ул."Душан Хас-
ковиќ" бр.45/1-52, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-
230477. 

За ликвидатор се определува лицето Горка Тодотов-
ска, ул."Душан Хасковиќ" бр.45/1-52. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

С е 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 ца послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31311) 

Основниот суд Скопје I ~ Скопје, објавува дека со ре-, 
шение на овој суд Л.бр.932/99 од 30.08.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за деловни услуги и промет "Агенција -
Емко" д.о.о. од Скопје ул."Козара" бр.42-2-16, од Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601-107149. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипров-
ски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31333) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.741/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Вики-Ко-
мерц" д ол>, увоз-извоз, Скопје, ул."Васил Ѓоргов" бр. 
28/12, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-402017. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковеки, ул."Крсте Мисирков"' бр.9/10. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31337) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.740/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "А.Д.-

'Траде" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул?'Климент Охрид-
ски" бр.24/2-10, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
348360. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, ул."Крсте Мисирков" бр.9/10. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва 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 -1 - Скопје. (31338) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.361/99 од 09.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Вест-
ра Инженеринг" д.о.о. експорт-импорт, Скопје, ул."Ор 
дан Пиперката" бр.42, од Скопје, со жиро сметка 
40110-601-334449. 

За ликвидатор се определува лицето Петровиќ Дра-
ган од Скопје, ул."Димитар Гуштаков" бр.42. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето-на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците дати 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 -1 - Скопје. (31354) 

Се заклучува ликвидациона постапка над претприја-
тието за трговија, угостителство, туризам и деловни 
услуги "ШЕРИ КАСИНО" д.о.о. од Скопје, со седиште 
на ул. "Маршал Тито" бр. И-а и жиро сметка број 
40100-601-80896 отворена со решение Л.бр. 77/98 од 
21.07.1999 год. на овој суд. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметката 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје 
ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛЕИСУРЕ ГАМИНГ АБ С-171 
22 Солна, Нубодагатан 10 Шведска. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31383) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 674/99 од 15.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ЕКСТРА КОМ" 
ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Божин Николов" бр. 105 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-282313. 

За ' ликвидатор се определува лицето Радосав Ќип-
ровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-
021. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31422) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 885/99 од 15.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за консалтинг "В и Г" д.о.о. од Скопје, 
ул. "Вич" бр. 2-16 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
412634. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кип-
ровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-
021. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31425) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 872/99 од 28.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за трговија и услуги "ФАЛКОН 
С.Р.С" д.о.о. Розета и Саша од Скопје, ДТЦ Мавровка 
лам.Ц, спрат л.7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
396799. 

За ликвидатор се определува лицето Надица Младе-
новска од Скопје, ДТЦ Мавровка ламЦ. кат 1 кан.бр. 2 
и тел.111-144. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31493) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 800/99 од 06.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало со увоз-
извоз, угостителство и туризам "БРАЗИЛ ПРОМ" од 
Скопје, ул. Теорги Димитров" бр. ДЦ 2 ламела 1/1 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-391628. 

За ликвидатор се определува лицето Атанасова^ 
Владо •д Скопје, ул. "Френклин Рузвелт" бр. 63а/1-2. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31502) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 662/99 од 21.07.1999 година е 
отворена ликвидациона» постапка над должникот 

Претпријатие за производство и промет "ЦЕРЕРА" 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Првомајска" бр. 24 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-272838. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велвч-
ковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 948/99 од 16.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие земјоделско и производно "ПАТА-
ФРЕШ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Илинденска" 
бр. 49, со жиро сметка 40110-601-147344. 

За ликвидатор се определува лицето Горан Марков-
ски од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 47-Н/9. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31657) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1026/99 од 09.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги "КОН-
ЗУМ МАКСИ МАРКЕТИ" Орхан Бербери и др. д.о.о. 
од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 300-а, со жиро сметка 
40110-601-187833. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димит-
ровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31665) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 763/99 од 19.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо, мало и услуги 
"ФАНИ КОМЕРЦ" извоз-увоз д.о.о., бул. "Јане Сан-
дански" бр. 109/5-31, жиро сметка 40100-601-161992. 

За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стоја-
новска од Скопје, ул. "Васил Главинов" ДТЦ Палома 
Бјанка 3 кат локал 8 и тел. 135-482. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31677) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 895/99 од 06.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, трговија на големо и мало, 
експорт-импорт "КРЕАЦИЈА" п.о. од Скопје, бул. 
"Партизански одреди" ДТЦ Алумина 4 кат од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-229448. 

За ликвидатор се определува лицето Јелена Петро-
виќ бул. "Партизански одреди" бр. 5-5/23 и тел.222-671. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31771) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1033/99 од 15.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија 
"УНИКОМЕРЦ-92" експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Петар Поп Арсов" бр. 19/2-11 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-167751. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 
од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5 и тел.221-307. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31757) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште КП бр.760 на м.в. 
"Бијалница" ливада, 5 класа, површина од 759 м2, план 
уп.бр. 1103-2641/1 од 01.09.1999 год. опишана по ПЛ бр. 
760 на КО Одри, сопственост на Спироска Стојанова 
Олгица од с.Сараќино за вкупна цена од 68.310,00 де-
нари. 

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 об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
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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 Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тето-
во. (30518) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр.327/1 на м.в. 
"Лае" нива, 5 класа, површина од 880 м , план уп.бр. 
1103-2789/1 од 09.09.1999 год. опишана по ПЛ бр.300 на 
КО Гајре, сопственост на Беадини Фазлија Незафет од 
с.Гајре за вкупна цена од 88.000,00 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 об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тето-
во. (30519) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1106 на м.в. 
"Судерек" нива, 2 класа, површина од 2330 м2, план уп. 
бр.1103-386/1 од 04.02.1999 год. опишана по ПЛ бр.528 
на КО Желино, сопственост на Баки Баки Мехаз од 
Тетово ул."Илинденска" бр.216/24 за вкупна цена од 
512.600,00 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 об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тето-
во. ' (30520) 

Се продава земјоделско земјиште една идеална поло-
вина КП бр.922/6 6а м.в. "Ограда" нива, 4 класа, повр-
шина од 2500 м2, план уп. бр.1103-1511 од 05.01.1999 год. 
опишана по ПЛ бр. 138 на КО Џепшпте, сопственост на 
Нухиу Асана Арифе од с.Џепчиште, за вкупна цена од 
875.000,00 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 обт 
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тето-
во. (30521) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр.5160 на м.в. 
"Дреновец" пасиште, 5 класа, површина од 750 м2, план 
уп.бр. 1101-1840/1 од 17.08.1999 год. опишана по ПЛ бр. 
3434 на КО Тетово, сопственост на Абдулаи Несим Џе-
зми од с.Мерово, за вкупна цена од 97.500,00 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 об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тето-
во. (30522) 
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Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1273 на м.в. 
"Ограде" нива, 2 класа, површина од 1448 м2, план уп. 
бр. 1103-2648/1 од 02.09.1999 год. опишана по ПЛ бр.103 
на КО Џепчиште, сопственост на Беадини Џемаил Аб-
дула од с.Џепчиште, за вкупна цена од 347.520,00 дена-
ри. 

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 об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тето-
во. (30523) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 
1(вон) КП бр.5589, дел 3, план 010, скица 010, м.в."До-
ловица" кат.култура лозје, кат.класа 4, со површина од 
2310 м2, сопственост на Атанаса Петрова и тоа 17/46 
или 34/92 од кои продава 11/92 идеален дел видно од 
Имотен лист бр.40 за цена од 82.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјина 
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, Ка-
вадарци. (30524) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, 
Кавадарци, КП бр.2516, план 045, скица 547, м.в."Коња-

"ревац", кат.култура нива, ќат.класа 5, со.површина од 
5153 м2, видно од Имотен лист бр.1266за цена од 
82.500,00 денари, и КО Крушевица, КП бр.635, план 5, 
скица 64, м.в."Квартал" култура градина, класа 3, повр-
шина од 1512 м2 видно од ПЛ бр. 116 за цена од 28.500,00 
денари, и двете во сопственост на Томо Попов од Ох-
рид, ул."Сирма Војвода" бр.23 а. 

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 об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, Ка-
вадарци. (30525) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 181, м.в. 
"Буджан", нива, класа 5, површина од 917 м2; КП бр. 
191, м.в."Буждан" нива, класа 5, површина од 186 м2 и 
КП бр.209, м.в."Буждан", нива, класа 5, површина од 
5491 м2, сите опишани по ПЛ бр.24 на КО Милетино, за 
вкупна цена од 140.000,00 денари, сопственост на Ѓор-
ѓески Аврам Крсто од Белград, ул."XI Крајишка диви-
зија" бр.48/11. 

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 об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Александар Мих.Захариески, ул."ЈНА" бр.4, 
Тетово. — (30526) 

Се продава Земјоделско земјиште КП бр. 1872/1, на 
м.в."Леске", ливада, класа 5, со површина од 1384 м2 и 
КП бр. 1872/2 на м.в."Леска" ливада, класа 5, со површи-
на од 1373 м2 опишани по ПЛ бр.164 на-КО Доброште, 
за цена од 150.000,00 денари сопственост на Илјази 
Нуредин Рецеп од с.Доброште, Тетово. 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1241/6 на 
м.в."Село", овошна градина, класа 2, површина 433 м2, 
опишано во ПЛ бр.204 на КО Доброште, за цена од 
100.000,00 денари сопственост на Есати Абдул Изаир, 
Есати Абдул Зеќирија и Есати вд.Абдул Радије сите од 
с.Доброште, Тетово. 

Се разменуваат земјоделските земјишта и тоа КП бр. 
1241/4 на м.в."Село" ов.градина, класа 2, површина од 
415 м2 опишано по ПЛ бр.674 на КО Доброште соп-
ственост на Есати Сабит Хусејн од с.Доброште, Тетово 
и КП бр. 1241/5 на м.в."Сели", ов.градина, класа 2, повр-
шина од 286 м2 опишано по ПЛ бр.927 на КО Доброште 
сопственост на Есати Беќир Рушит од с.Доброште, 
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 об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зекири, ул."ЈНА" бр.41, Тетово. (30524) 

Со решение Згф.бр. 64/99 од 16.04.1999 год. во Регис-
тарот на Здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основен суд Штип под реден бр. 64 за 1999 го-
дина се запишува Организација на жени на Проби-
штип - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јордан 
Стојанов" бб, Пробиштип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на Општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (31057) 

Со решение Згф.бр. 82/99 од 06.09.1999 год. во Регис-
тарот на Здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основен суд Штип под реден бр. 82 за 1999 го-
дина се запишува Здружение на инвалидски пензионе-
ри на Општина Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Илинден-
ска" бр. 37 во Пробиштип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на Општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (31058) 

Со решение Згф.бр. 7/99 од 30.08.1999 год. во Регис-
• тарот на Здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основен суд Штип под реден бр. 7 за 1999 го-
дина се запишува Здружение на возачи - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Желез-
ничка" бр. 12 б*о Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (31059) 

Со решение Згф.бр. 51/99 од 11.06.1999 год. во Регис-
тарот на Здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основен суд Штип под реден бр. 51 за 1999 го-
дина се запишува Ракометен клуб Текстилец - Штип. 
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Седиштето на здружението се наоѓа во ЦОУ "Тошо 
Арсов" - "8-ми Ноември" - Штип, а здружението ќе деј-
ствува на територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (31060) 

Се продава недвижен имот кој претставува: КП бр. 
535/дел, нива на м.в." Леска "класа 2, површина од 1476 
м2, по ПЛ бр.878 на КО Челопек, сопственост на Феј-
зулаи вд.Каљош Хириша од с.Челопек-Тетово, за це-
на од 355.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките, сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр.41/А, Тетово. 

(30936) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
396/1-3-5, нива, класа 3 и 4, м.в."Требеница", површина 
од 3 класа од 528 м2 и од 4 класа од 300 м2 по ПЛ бр.953 
за КО Врапчиште, сопственост на Салији Јајова Сеа-
дет од ^Врапчиште, за цена од 65.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи, ул."Кеј Братство" бр. 
5-А, Гостивар. (30938) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 
1 (вон), КП 8603, план 016, скица 016, м.в."Шамаците", 
кат.култура - лозје, кат класа 3, површина од 11342 м2, 
и КП 8604, план 016, скица 016, м.в."Шамаците", кат. 
култура - пасиште, кат.класа 5, површина од 870 м2, 
сопственост на Глигор Стефанов од Кавадарци, видно 
од имотен лист бр.1328, за цена од 210.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (30941) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ресава, Ка-
вадарци, КП 2150, план 008, скица 020, м.в."Чаковец", 
кат.култура - лозје, кат класа 4, површина од 1968 м2; 
КП 2150, план 008, скица 020, м.в."Чаковец", кат. кул-
тура - шуми, кат.класа 4, површина од 130 м2 и КП 
2151, план 008, скица 020, м.в."Чаковец", кат.култура -
пасиште, кат.класа 4, површина од 1279 м2, сопствено-
ст на Орданчо Клинчаров од Кавадарци, видно од 
имотен лист бр.461, за цена од 38.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (30943) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр.600/2 на 
м.в."Лагои", овошна градина, класа 5, површина од 
759 м2, во КО Мал Папрадник, опишано во ПЛ бр.184, 
за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Фетовски 
Џезо Гафур од Ц.Жупа Дебар.. 

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 во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул."Атанас Илиќ" бб, Де-
бар. (30945) 

Се продава земјоделско земјиште - нива «а КП 350, 
план 2, скица И, м.в."Адата", класа 2, површина од 
2478 м2, во КО Богородица, сопственост на Оков 
Илија од Богданци, за цена од 100.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Пр©чкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, 
Гевгелија. (30946) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Глипгаќ, 
Кавадарци, КП 384, дел 3, план 005, скица 003, м.в. 
"Падината", кат.култура - лозје, кат класа 1, површи-
на од 2303 м2, сопственост на Радослав Златевски од 
Кавадарци, видно од имотен лист бр.1036, за цена од 
62.500,00 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 во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (30948) 

Се продава недвижен имот и тоа: нива, класа 5, план 
8, скица 23, на КП 719/3, со површина од 2245 м2, во 
м.в."Рашки Дол", што се води во ПЛ бр.50, за КО Ра-
штани, сопственост на Милан Јордановски од с.Ра-
штани, Велес за сума во износ од 67.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева, ул."Борис Карпузов" 
бр.2, Велес. (30949) 

Се продава земјоделско земјиште, пасиште постро-
ено на КП бр.1025/3 во м.в." Занога“ површина од 
1560 м2, што се води по ПЛ бр.220 за КО Матка како 
сопственост на Марија Фидановска од Скопје, за цена 
од 100,00 денари по м2. 



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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Ѓорче Петров" бр.22, 
општина Ѓ.Петров, Скопје. (30995) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
бр.1883 - нива, м.в."Присој", површина од 654 м2, заве-
дено во ПЈ1 23 за КО Живин>е, сосопственост на Арсов 
Трајан, за цена од 10.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Јорданка Митевска, ул."Доне Божинов" 
бр.18, Куманово. (31076) 

Се продава земјоделско земјиште - нива и тоа: КП 
1973 во м.в."Крушки", површина од 5835 м2; КП 3467 
во м.в.*Тамулица", површина од 5949 м2; и КП 4158 во 
м.в."Раманки", површина од 8568 м2, сите во КО Мо-
гила, за цена од 460.000,00 денари. Парцелите се соп-
ственост на Радомир Талевски од с.Могила. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
парцелите што граничат со погоре наведените парце-
ли, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинте-
ресирани, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, .го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Божидар Кочов, бул."1 Мај" бр. 152, Бито-
ла. (30929) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
бр.14, план бр.1, скица бр.1, на м.в."Клуково", овошна 
градина, класа 3, површина од 300 м2, нива класа 4, 
површина од 2839 м2 и нива класа 4, површина од 579 
м2, или вкупно 3718 м2, по ПЈ1 бр.950, во КО Долно Се-
дларце, сопственост на Трпевски Младен Илчо, од Те-
тово, ул."П.Јанчески" бр.8, за цена од 81.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодор Бошковски, ул."ЈНА" бр.61, Тето-
во. (30930) 

Се продава дел од 5/6 (пет идеални шестини) од зем-
јоделско земјиште построено на КП бр.7686/1, план 
бр.53, скица бр.163, на м.в."Клуково", нива, класа 4, 
вкупна површина од 2364 м2, по ПЈ1 бр.11812, во КО 
Тетово, сопственост на Наумовски Столе Томислав, 
од Тетово, ул."29 Ноември" бр.11, за цена од 
527.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно тег 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодор Бошковски, ул."ЈНА" бр.61, Тето-
во. _ _ _ _ _ (30932) 

Се продава земјоделско земјиште КП-бр.6268, на м.в. 
"Купеник", лозје, класа 2, површина од 1054 м2, опи-
шани во ПЈ1 бр.10910, на КО Тетово, за цена од 
105.000,00 денари, сопственост на Сељами Кадри Ше-
риф од Тетово, нас."Дреновец". 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр.41, Тетово. 

(30934) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.874713/96 издаден •од УВР - Скопје на име 

Исен Алими, ул.15 бр18, с.Синѓелиќ, Скопје. (31352) 
Пасош бр. 1069656/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Ќамуран Бериша, ул.Дримкол бр.13, Скопје. (31384) 
Пасош бр.583993/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Самии Јусуф, с.Шемшово, Тетово, (31386) 
Пасош бр. 1120525/98 на име Јашари Хиса, с.Сенокос, 

Гостивар. (31387) 
Пасош бр. 1169515/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Муарем Бакиу, с.Сарај, ул.М.Тидо бр.4/79, Скопје. 
Пасош бр.045429/93 на име Амети Менсур, ул.Томе 

Шумски бр.5, Гостивар. (31389) 
Пасош бр.0677771 на име Абдули Фатиме, ул.Павле 

Аврамоски бр.7/15, Гостивар. (31391) 
Пасош бр.823645/96 издаден од УВР - Тетово на име 

Надир Ајрули, с.Раковец> Тетово. (31393) 
Пасош бр.623478/95 издаден од У1ЈР - Скопје на име 

Мустафа Адеми, ул.О.Чопела бр.85, Скопје. (31395) 
Пасош бр.246190/94 издаден од УВР - Тетово на име 

Муареми Рецеп, с.Шемшово, Тетово. (31433) 
Пасош бр.З 96196 на име Мострова Катерина, 

ул.Галичица бр.54, Охрид. л (31451) 
Пасош бр.945804/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Абдулах Ел>ми, ул.А.Попов бр. 1/7, Синѓелиќ, Скопје. 
Пасош бр. 1079666/98 издаден од УВР - Тетово на име 

Беќири Хаџере, с.Шипковица, Тетово. (31471) 
Пасош бр.767591 издаден од ОВР - Кичево на име 

Изери Муса, с.Стрелци, Кичево. (31527) 
Пасош бр. 1276695 издаден од ОВР - Кичево на име 

Изери Дашурије, с.Стрелци, Кичево. (31528) 
Пасош бр.0522802 издаден од УВР - Тетово на име 

Алија Меџит, аМ.Речица, Тетово. (31530) 
Пасош бр.518463/94 издаден од УВР - Тетово на име 

Зендели Насер, ул.Благоја Тоска бр.308, Тетово.(31531 
Пасош бр. 1222776/99 издаден од Уб'Р - Гостивар на 

име Шабановиќ Африм, с.Дебреше, Гостивар. (31538) 
Пасош бр. 1143 572/98 издаден од УВР - Гостивар на 

име Селими Меџит, с.Дебр.еше, Гостивар.. (31540) 
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Пасош бр.0747767/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Елифе Иљази, ул.Дримкол бр.З, Скопје. (31546) 
Пасош бр.684242/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Спасовски ВоЈИслав, ул. Л,Геров бр„44/1-3, Скопје. 
Пасош бр.743046/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Спасовска Лила, ул.Л.Геров бр.44/1-3, Скопје. (31579) 
Пасош бр.742996/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Спасовска Мери, ул.Л.геров бр.44/1-3, Скопје. (31581) 
Пасош бр.0651282 па име Стаменовска Љубица, 

ул.Партизанска бр.99/9, Битола. (31583) 
Пасош бр.0509213 издаден од УВР - Кочани на име 

Предраг Илиќ, ул.8-ми Март бр.28, Кочани. (31584) 
Пасош бр.755722/95 издаден од ОВР - Крушево на име 

Есада Ибровиќ, с.Житоше, Крушево. (31585) 
Пасош бр.736050/95 на име Неби Весели, с.Гургурница 

Тетово. " (31586) 
Пасош бр.451604/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Идриз Зендељи, с,Грчец, Скопје. (31603) 
Пасош бр.0054087 издаден од УВР - Скопје на име 

Демири Веби, с.Бојане, Скопје. (31608) 
Пасош бр.203526 издаден од УВР - Куманово на име 

Нухија Абдула, ул..Илиевски бр.35, Куманово. (31630) 
Пасош бр. 110118/93 издаден од УВР - Куманово на име 

Јашари Енвер, с.Оризаре, Куманово. (31631) 

Пасош бр.007570/92 издаден од УВР - Тетово на име 
Рамадани Оран, ул. 107 бр.2, Тетово. (31633) 
Пасош бр.1093814/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Дашмир Арслани, ^Ласкарци, Скопје. (31655) 
Пасош бр.1141642 издаден од УВР - Скопје на име 

Мухамед Шабедин, ул.Дижопска 1 бр.15 а, Скопје. 
Пасош бр.677421 издаден од УВР - Гостивар на име 

Мемеди Зулкарди, с.Г.Бањица, Гостивар. (31674) 
Пасош бр. 1060458/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Ангеловски Васко, ул М.Тито бр.72 а, Скопје. (31735) 
Пасош бр.0375060 на име Стојаноски Пецо, ул.Славеј 

Планина бр.37, Прилеп. (31738) 
Пасош бр.0234372 на име Секулоска Каролина, 

ул.М.Тито бр.95, Прилеп. ^ (31742) 
Пасош бр. 1050879 на име Костадинов Ѓорѓи, ул, 

"М.Ацев" бр.23. Радовиш. (31746) 
Пасош бр.] 144371 на име Ајдини Али, с.Пирок, 

Тетово. (31748) 
Пасош бр.534423/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Бери Шуманова, ул.М.П.Јорданов бр.41 б, Скопје. 
Пасош бр.537109/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Зоран Шуманов, ул.М.П.Јорданов бр.41 б, Скопје. 
Пасош бр.333146 издаден од УВР Тетово на име 

Сељими Џемил>, с.Одри, Тетово. (31756) 
Пасош бр.077238,на име Куртоски Ќани, Дебар.(31853) 
Пасош бр.008765,на име Рецеп Ајнур, Дебар. (31854) 

Пасош бр.1044036,на име Машкули Агрон, Дебар. 
Пасош бр.0271642, на име Јани Трендалина,Дебар. 
Пасош бр.0271643,на име Јани Лек,Дебар.(31857) 
Пасош бр.0271641,на име Јани Гзиме, Дебар. (31858) 
Пасош бр.0271640,на име Јани Галип, Дебар. (31859) 
Пасош бр.3284521/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Исмедин Азири, ул."Серава" бр.29 б,Скопје. (31877) 

Пасош бр.664681, издаден од УВР - Охрид на име Ран-
ѓеловиќ Пера, с. Велгошти бр.166,Охрид. (31878) 

Пасош бр.824527/96,издаден од УВР - Гостивар на име 
Незири Алма с. Чегране,Гостивар. (31891) 

Пасош бр. 1248397 на име Јовановска Сузана, с. Поро-
дин,Битола. (31904) 

Пасош бр.1148256 на име Кире Мирковски, ул."ЈНА" 
бр.20/8. Битола. (31905) 

Пасош на име Рамадан Узеири, с. ЖелиноДетово. 
Пасош бр. 1041360 на име Горанчо Симеонов, с. Гр-

довци,Кочани. " (31933) 
Пасош бр.0986919 на име Поп-Димитријоска Неда, 

Прилеп.. - (31934) 
Пасош бр.076854,издаден од ОВР - Дебар на име 

Папранику Баудин, ул.р,Ангел Обочки"бр. 17,Дебар. 
Пасош бр.506510,издаден од ИВР - Штип на име 

Демовска Зејнета, ул."С.Рибата"бр. 1 ДНтип. (31942) 
Пасош бр. 1062080 на име Јусуфи Абдул, с. Добридол^ 

Гостивар. , (31943) 
Пасош бр. 117906 на име Мукадес Амети,Девар. 
Пасош бр. 1136876, издаден од УВР - Тетово на име 

Бајрами Нури, с. Џепчиште, Тетово.. 
Чекови од тековна сметка бр.133114-60 чекови бр. 

4559572, 4559574; од бр,4559572 до 4559578, броевите 
4559581 и 4550582, и тековна картичка на име Велков 
Зоранчо, ул.Брушсндкс бр.42, Кавадарци. (31378) 
Чекови од тековна сметка бр.40919-34 чекови од бр. 

2615095 до 2615109 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ристовски Ацо, Скопје. (31394) 
Чекови од тековна сметка бр.203121330 чекови бр. 

3436937 и 3436938 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Цветков Димитрија, Скопје. (31660) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Фиданка 

Петровска, Скопје. (31353) 
Работна книшка на име Тоип Асани, с.Пирок, Тетово. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Виолета 

Илиевска, Скопје (31407) 
Работна книшка издадени од Скопје на име 

Божиновски Мишо, с.Бардовци, Скопје. (31516) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Божиновска Моника, с.Бардовци, Скопје. (31519) 
Работна книшка на име Стоилковски Манаско, 

Делчево,. (31529) 
Работна книшка на име Цветаноска Софија, 

с.Д.Седларце. Тетово. (31532) 
Работна книшка на име Анастасов Илија, ул.Сутевска 

зг.2, 2/1, Штип. (31542) 
Работна книшка на име Јончевска Снежана, 

ул.Д.Лахчански бр.64/17, Битола. (31543) 
Работна книшка на име Кериш Мендиш, Струга. 
Работна книшка на име Назми Фејзоски, ул.Јане 

Сандански бр.56-А, Битола (31595) 
Работна книшка на име Гашоски Драги, с.Мешеиигга,. 

Охрид. (31596) 
Работна книшка на име Елмозоски Вебија, 

с.Подгорци, Струга. (31597) 
Работна книшка на име Солкоски Курташув, 

с.Лабуништа, Струга. (31599) 
Работна книшка на име Дашмир Абдураман, 

с.Делогожда, Струга. (31600) 
Работна книшка на име Тајроски Емин, с.Октиси, 

Струга (31601) 
Работна книшка на име Стоименовски Симеон, 

с.Градец, Виница (31602) 
Работна книшка на име Сандев Зоран, ул. Миро 

Бараја бр.2, Пробиштип. (31604) 
Работна книшка на име Татјана Кокотова-Руитева, ул. 

Браќа Доневи бр.8/14, Штип. (31605) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓуровска 

Сузе, Скопје. (31610) 



Работна книшка издадена од Скопје на име 
Кехајовски Трајко, Скопје. (31632) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Растодер 

Алина, Скопје. (31654) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Јусуфи 

Џемиљ, Скопје. (31656) 
" Работна книшка на име Велинов Крума,Скопје. 
Работна книшка на име Адровиќ Рустем,Скопје. 

Работна книшка на име Синани Адита, с. Радолиигга, 
Струга. (31880) 

Работна книшка на име Настевска Снежана,ул."Јане' 
Сандански" бр.47,Охрид. (31881) 

Работна книшка на име Бајрам Мамутовски, ул. 
"Средорек"бр.З,Куманово. (31898) 

Работна книшка на име Шаубу Селајдин, с. Слупчане, 
Куманово. (31902) 

Работна книшка на име Илиев Горан, ул. "Прво-
мајска'^.33,Штип. (31913) 

Работна книшка на име Ѓоргиева Ленче,с. Горобинци, 
Свети Николе. (31915) 

Работна книшка на име Исмаиловски Митат, с.Буда-
ково,Битола (31924) 

Работна книшка издаден од СО - Македонски Брод на 
име Столески Живко, с.Инче»Македонски Брод.(31926) 

Работна книшка на име Шкриељ Осман, с. Лажани, 
Прилеп. (31927) 
Воена книшка на име Илов Илија, Блаже, ул.Диме 

Атанасов бр.40, Кавадарци. (31547) 

Чековна картичка бр. 1557-95 на име Цветанка 
Маџунарова, Штип. (31545) 
Свидетелство за 1 год. гимназија на име Емини 

Алтрим, с.Д.Палчиште, Тетово. (31397) 
, Свидетелстваза V, VI, VII и VIII одд. на име Ибиши 
Ислами, ул.167 бр.144, Тетово. (31398) 
Свидетелство издадено од ОУ Кирил и Методи-

Тетово на име Кујти Адеми, блок 82,згр.А/Б 1 <стан 17, 
Тетово. (31401) 
Свидетелства за I и II год. на име Мухамет Мустафи, 

с.Ѓермо, Тетово. (31406) 
Свидетелства за V одд. на име Зеќије Мустафи, 

с.Боговиње, Тетово. (31408) 
Свидетелство за VIII одд. на име Нашиде Хисеини, 

с.Форино, Гостивар. (31420) 
Свидетелство за II год. гимназија математички смер 

на име Драгана Савиќ, ул.Христијан Карпош бр.96, 
Штип. (31426) 
Свидетелство за Ш год. на име Гогов Љупчо, 

ул .Партизанска бр.49/12, Штип. (31432) 
Свидетелство на име Аџере Алии, ул.Место бр.46, 

Скопје. • (31456) 
Свидетелство за VIII одд. на име Шерифоски Еџевит, 

с.Дебренгге, Прилеп. (31459) 
Свидетелства за I, П, Ш и IV год. гимназија на име 

Жарко Бошкоски, ул."Д.Наредникот" бр.65, Прилеп. 
Свидетелство за VII одд. на име Алими Раиф, 

с.Житоше, Прилеп. (31534) 
Свидетелство на име•Брдничиш Велиу, ул.107 бр.35, 

Тетово. (31535) 
Свидетелство за VIII одд. на име Асани Розелита, ул. 

"И.Л.Рибар" бр. 17, Гостивар. (31537) 
Свидетелство за VII одд. на име Асани Розелито, 

ул."И.Л.Рибар" бр. 17, Гостивар. (31539) 

Свидетелство за VIII одд. на име Стојанов Марјан, 
с.Чифлик, Кочани. (31541) 
Свидетелство на име Фатих Џемаили, с.Студеничани, 

Скопје. (31544) 
Свидетелство за VIII одд. на име Иванова Милена, 

с.Подареш, Радовиш. (31548) 
Свидетелство за I година гимназија на име Миленкова 

Олгица, Радовиш. (31549) 
Свидетелство за VIII одд. на име Пауноска Емилија, 

Струга. (31554) 
Свидетелство за IV одд. на име Трго Софет, 

с.Лабунипгга, Струга. (31555) 
Свидетелство на име Демишоска Ајнурка, с.Лабу-

ништа, Струга. ' (31557) 
Свидетелство за завршено средно образование 

издадено од Зем.училиигге Киро Бурназ Куманово на 
име Коцев Будимир, ул.О.Рњволуција бр.4/1-19, 
Куманово. (31569) 
Свидетелство за I год. издаден од У СО Перо Наков-, 

Куманово на име Андријана Анѓеловска, Куманово. 
Свидетелство за VIII одд. на име Зифовски Ванчо, ул. 

Борис Кидрич бр.3/10, Пехчево. (31571) 
Свидетелство за VIII одд. на име Захит Муслиу, 

с.Форино, Гостивар. ' (31609) 
Свидетелство на име Шабани Гадаф, с.Слатино, 

Тетово. - (31611) 
Свидетелство за VI одд. на име Шабани Гадаф, 

с. Доброште, Тетово. (31612) 
Свидетелство за VIII одд. на име Шабани Гадаф, 

с. Доброште, Тетово. (31613) 
Свидетелство за VII одд. на име Шабани Гадаф, 

с.Добропгге, Тетово. (31614) 
Свидетелство за 8 одд. на име Зуријет Фетаи, Тетово. 
Свидетелство за Л/Ш одд. на име Нуроски Мустафа, 

с.Лабуниигга, Струга. (31616) 
Свидетелство за VIII одд. на име Исмаили Урим, 

с.Радолишта, Струга. (31617) 
Свидетелство за IV одд. на име Сгрјчева Богатин, 

Јорданка, с.Пресека, Кочани. (31618) 
Свидетелство за VIII одд. на име Усеинов Мехмед, 

Берово. (31619) 
Свидетелство за I год. гимназија на име Апостолоски 

Младен, с.Сланско, М. Брод. (31620) 
Свидетелство за IV грд. гимназија на име Буова Соња, 

ул .Рудо бр .7, Штип. (31623) 
Свидетелства за V,VI,VII и VIII одд. на име Јусуфи 

Јусуф, с.Џепчиигге, Тетово. (31625) 
Свидетелства за VI и VII одд. на име Салити Ејуп, 

с.Џепчиште, Тетово. (31626) 
Свидетелство на име Сани Алимани, ^Боговиње, 

Тетово. (31627) 
Свидетелство за VIII одд. издадено од ОУ Ј.Б.Тито 

с.Арачиново - Скопје на име Џемшит Алимовски, 
с.Арачиново, Скопје. (31722) 
Свидетелство за VIII одделение на име Витановска 
Станка (Гоцевска), с. Селник,Делчево. (31885) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓоргиева Гор-
дана, с. Спанчево»Струмица. (31886) 

Свидетелство на име Сашко Стојанов, ул."Андон 
Урков"бр.29/1-3,Велес. (31887) 

Свидетелствб за VIII одделение на име Исмаили ГанИ-
мете, с. Синичане»Тетово. (31888) 

Свидетелство за V одделение на име Чичев Даниел, 
ул."5-ти Когрес" бр.35/8,Штип. (31889) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Масари Неки, 
с. Делогожда,Струга (31890) 
Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ "X. Та-
шни" -с.Седларево на име Таип Алиу,с.Седларево, Те-
тово. (31892) 

Свидетелство за VII одделение на име Фатиме Хани, 
с. Белешта,Струга (31895) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зикри Ризвани, 

с. Велешта,Струга (31896) 
/Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 

"Дрита"-с. Рашче-Скопје на име Фати Али,с. Копаница, 
Скопје, „ (31900) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ристовска Јова-

нка, ул."29 Ноември"бр.5,Велес. (31908) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ибраимаци 

Ибраими, с. Боговиње,Тетово. (31910) 
Свидетелство за III одделение на име Адеми Бурим, с,. 

Градец,Гостивар. (31911) 
Свидетелство на име Антоловиќ Марија ул. "Енгел-

сова"бр. 8/9,Штип. (31914) 
Свидетелство за IV година средно образование на име 

Бајдевски Најден, ул.Торче Петров"бр.6,Куманово. 
Свидетелство за V одделение на име Таљјфур РеЈде-

пов, ул."Стамен Манов" бр. 34,Кочани. (31918) 
Свидетелство на име Беличкова Данче,у л."Удар-

ничка" бр.7,Кочани» (31919) 
Свидетелство на име Атанасова Весна, ул."Љупчо 

Сатков" бр. 125/А,Кочани. (31921) 
Свидетелство на име Осман Шкриељ, с. Лажани, 

Прилеп. (31928) 
Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ "Бра-

ќа Рамиз Хамид"-Скопје на име Зекирова Елизабета, 
Скопје. . (31929) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ "26 
Јули" Скопје на име Османов Идриз,Скопје. (31931) 
Свидетелство за IV одделение на име Селвије Демири, 

с.Жужње,Гостивар. (31932) 
Свидетелства за I, II, Ш, и IV година и диплома,изда-

ден од Гимназија "Гоце Делчев" - Куманово на име Ре-
фика Османи,ул."Киро Ратевски" бр. 11,Куманово. 

Свидетелство за VIII одделение на име Казимоска 
Џенита, с. Лабуништа,Струга. (31948) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бујар Пајазити, 

с. Синичане,Куманово. (31951) 
Свидетелство на име Љуљзана Беадини, с.Палчиште, 

Тетово. (31952) 
Свидетелство на име Тутиќ Музафер а, с. Водоврати, 

Велес. (31953) 
Ученичка книшка,издаден а од УСО "Кочо Рацин" 

Скопје на кмо Трајковска Емилија,Скопје. (31862) 
Диплома издадена од гим.РЈ.Корчагин Скопје на име 

Кочан Суада, Скопје. (31390) 
Диплома на име Африм Демири, с.Д.Дол, Гостивар. 
Диплома на име Агим Мехмеди, ул.Владимирска 

бр.24, Куманово. (31607) 
Диплома на име Зиба Валмира,Струга (31884) 
^ Диплома за завршено средно образование на име 
Ѓорѓи Спасиков, ул."Митко Шеќерински"бр.8,Штип. 

Диплома на име Јовановиќ Илинка,ул."Леско"бр.15/3, 
Штип. (31930) 

Диплома, издадена од Зем.Училиште "Киро Бурназ"-
Куманово на име Петрушевска Даниела, ул."Народна 
Револуција" бр. 117,Куманово. (31946) 

Диплома на име Илиевска Билјана, ул,"Кукуш"бр.9, 
Штип. (31949) 
Диплома на име Митев Васе, с. Сулдурци,Радовиш. 
Службена легитимација на име Цветановска Сузана, 

ул.Беличица бр. 149, Гостивар. (31454) 
Здравствена легитимација бр.56391 на име Стојанка 

Стојанова, с.Злетово, Пробиштип. (31606) 
Документи на име Димитрова Наташа, ул."Вита Поп-

Јор данова' 'бр. 17,Штип. (31954) 
АДР сертификат бр.1115 издаден од Министерство за 

сообраќај и врски - Скопје на име Нелоски Васко, 
Охрид. (31652) 
Лична карта на име Јованова Ленче, Злетово, 

Пробиштип. (31429) 
Лична карта МБ 1201941475069 на име Салија Миќе-
рем, с. Мала Речица,Тетово. (31899) 

Лична карта МБ 1103935470029 на име Салија Абду-
лбари, с. Мала Речица,Тетово. (31901) 
Избирачка легитимација на име Симоска Наташа, 

ул.Гоце Делчев бр. 152, Тетово. (31396) 
Избирачка легитимација бр. 13041954-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на и•ме Бојан 
Јончевски, Скопје. (31400) 
Избирачка легитимација бр. 13042462-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Јончевека 
Драгица, Скопје. (31402) 
Избирачка легитимација бр. 12861621-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име 
Бужаровски Михајло, Скопје. (31403) 
Избирачка легитимација бр.12856911-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име 
Бугаровска Виолета, Скопје. (31404) 
Избирачка легитимација на име Драгослав Васиќ, 

ул.Довлеџик бр.25-А, Битола. (31418) 
Избирачка легитимација бр.13222681-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Бундалеска 
Оливера, Скопје. (31550) 
Избирачка легитимација на име Нацева Благородна, 

ул.Жртви на фашизмот бр. 12, Струмица (31551) 
Избирачка легитимација бр. 11594417-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име 
Панајотовиќ Весна, Скопје. (31576) 
Избирачка легитимација на име Бојковски Богдан, 

ул.Ѓ.Наумов бр.27, Битола. (31587) 
Избирачка легитимација на име Ќурчиев Захарие, 

ул .^Ковачевиќ бр. 18, Гевгелија (31588) 
Избирачка легитимација на име Сашко Крстев, ул. 

Благој Ѓорев бр.119, Велес. (31589) 
Избирачка легитимација на име Снежана Цветковска-

Крстева, ул.Благој Ѓорев бр. 119, Велес. (31590) 
Пасош на име Параловска Марија, ул.Д.Влахов бр.53 

Охрид. (31751) 
Пасош на име Паскаловски Томе, ул.Д.Влахов бр.53, 

Охрид. - (31754) 
Избирачка легитимација бр.05513871-01-01 на име 

Елена Важарова, ул.Коча Миленку бр. 14, Крушево. 
Избирачка легитимација бр.05519241-01-01 на име 

Атанасоска Виолета, ул."Коча Миленку" бр. 14, Круше-
во. (31592) 
Избирачка легитимација бр.05516757-01-01 на име 

Атанасова Лилјана, ул.Коча Миленку бр. 14, Крушево. 
Избирачка легитимација на име Тони Лазаревски, 

ул."Т.Чучков" бр.21, Отру мица (31594) 
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Избирачка легитимација бр.13155267-01-01 издадена 
од Министерсрво за правда - Скопје на име Аџи-
Крстева Аксиња, Скопје. (31629) 
Избирачка легитимација бр. 15091231-01-01,издадена од 
Министерство за правда - Скопје на име Олгица 
Марковиќ,Скопје. (31844) 

Избирачка легитимација бр. 14802223-01-01, издадена 
од Министерство за правда - Скопје на име Ирфан 
Захири,'Скопје. (31845) 

Избирачка легитимација бр. 14805451-01-01, издадена 
од Министерство за правда - Скопје на име Бајрамша 
Захири,Скопје. (31846) 

Избирачка легитимација бр.13059977-01-01,издадена 
од Министерство за правда -Скопје на име Иван Арсов, 
Скопје. (31860) 
Избирачка легитимација бр. 14675396-01-01,издаден од 

Министерство за правда -Скопје на име Јелена Самар-
џиќ,Скопје. (31866) 

Избирачка легитимација на име Наушоска Љубица, 
ул. "Македонска"бр. 17,Прилеп. (31893) 

Избирачка легитимација на име Шутоски Гоце, ул. 
"Македонска" бр. 17,Прилеп. (31894) 
Избирачка легитимација на име Петровска Бранка,ул. 

"В.Прке"бр.64,Делчево. (31906) 
Избирачка легитимација на име Славевски Димче,нас. 

Тунел-Блок-1/8,Велес. (31907) 
Избирачка легитимација на име Васиќ Спасија,ул. 

"Довлеџик"бр.25-А,Битола. (31922) 
Избирачка легитимација на име Тотевска Љуба, 

ул."Довлеџик" бр. 25-а,Битола. (31923) 
Избирачка легитимација на име Мустафа Бесник, ул. 

"4-ти Јулимбр.188-1/1,Кичево. (31925) 
АДР сертификат бр.1115 издаден од Министерство за 

сообраќај и врски - Скопје на име Нелоски Васко, 
Охрид. (31652) 
Решение бр.13-918 на име Муради Сали, с.Бродец, 

Тетово. (31385) 
Решение бр.11-5092/91 издадено од С•О. Чаир - Скопје 

на име Менсур Демировиќ, Скопје. (31497) 
Решение уп. бр.25-3627 издадено од СО. Центар -

Скопје на име Амети Зекирија, Скопје. (31582) 
Чекови од тековна сметка бр#.2374617 чекови бр. 

3073191,3155131,3347241,3453511,3453521, 2333001, 
2333011,2407566 и 2449431 издадени од Поштанска 
Штедилница на име Костески Митре, Струга. (30983) 
Чекови од тековна сметка бр. 10385607 чекови од бр. 

2453468 до 2453473 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Владимир Какуринов, Скопје.(30989) 
Чекови од тековна сметка бр. 1848472 чекови од бр. 

4285032 до 4285038,4285030 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Несторовски Благоја, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 11552290 чекови бр. 

2618767,2618774,1769769,3118673,3118674,3118671,155909 
5,1559101 и 1559105 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Рогиќ Цветанка, Скопје. (31015) 
Чекови од тековна сметка чек бр.836292 издаден од 

Стопанска банка АД Гостивар на име Димче 
Трајчевски, Гостивар. (31041) 
Чекови од тековна сметка бр.00810675,1 чек издаден 

од Стопанска банка - Гостивар на име Мустафи Хазир, 
ул.М.Угринова бр.72, Гостивар. (31113) 
Чекови од тековна сметка бр.542177 чекови од бр. 

4012203 до 4012209 издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трпчевска Верка, Скопје. (31149) 

Чекови од тековна сметка бр.91561/87 чекови бр. 
3914658 и 3914659 издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Титова Анита, Скопје. (31178) 
Чекови од тековна сметка бр .36906-80 чекови од бр. 

3835874 до 3835877,3835870 и 3526972 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Снежана 
Анчева Макиќ, Скопје. (31188) 
Чекови од тековна сметка бр.128169-65 чекови од бр. 

4267016 до 4267024 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Андонова Елизабета, Скопје.(31323) 
Чекови од тековна сметка бр.31995-20 чекови од бр. 

2315350 до 2315353 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Халити Ајше, Скопје. (31350) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Владо 

Милованови^ Скопје. (30606) 
Работна книшка на име Ајрули Арѓена, ул.108 бр.28, 

Тетово. (30624) 
Работна книшка на име Огненовски Љубе, с.М.Илино, 

Д.Хисар. (30625) 
Работна книшка на име Шапкар ска Ристана, 

с.Велгопгги, Охрид. - (30626) 
Работна книшка на име Славкоски Иле, Струга.(30628 
Работна книшка на име Јованоски Стеван, 

ул.С.Темелковски-54, Прилеп. (30629) 
Работна книшка на име Ѓеоргиев Сашко, ул.Панче 

Пешев бр.60/1, Сгрумица. (30630) 
Работна книшка на име Лазаров Блаже, Радовиш. 
Работна книшка на име Крајческа Борка, Гостивар. 
Работна книшка на име Бранко Богоев, 

ул.Партизанска бр.5, Стар Дојран. (30678) 
Работна книшка на име Коцев Сашко, Кочани. (30679.) 
Работна книшка на име Симј ацоска Ленче, Гостивар. 
Работна книшка на име Стојаноска Виолета, Прилеп. 
Работна книшка на име Ѓорѓиоска Мирка, Прилеп. 
Работна книшка на име Тмушиќ Сенат, Прилеп.30751) 
Работна книшка на име Димитрова Рада, Неготино. 
Работна книшка на 1ше Кодовски Леонид, Велес. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Игор 

Стевковски, Скопје. (30763) 
Работна книшка на име Идризи Шпенд, Гостивар. 
Работна книшка на име Џелал Пурелку, Кичево. 
Работна книшка на име Петар Папруловски, Битола. 
Работна книшка на име Стојчевски Никола, Битола. . 
Работна книшка на име Сашо Донески, Д.Хисар. 
Работна книшка на име Соколова Славица, Кочани. 
Работна книшка на име Јакимовски Горан, К.Паланка. 
Работна книшка на ицр Туркан Чолаку, Струга.(30837 
Работна книшка на име Тодоровски Зоран, Охрид. 
Работна книшка на име Душаноски Сашо, Велес. 
Работна книшка на име Жарко Шаркоски, с.Обршани, 
Прилеп. (30855) 
Работна книшка на име Фаизи Рамадани, с.Лавце, 

Тетово. (30911) 
Работна книшка на име ТриШоски Алексо, ул.Парти-

зански одр. бр.бЗ-а, Кичево. (30912) 
Работна книшка на име Тришкоски Алексо, 

ул.П.Одреди бр.бЗ-а, Кичево. (30921) 
Работна книшка на име Стојаноски Славе, 

ул.Р.Ристески бр.38, Прилеп. (30923) 
Работна книшка на име Малинов Марјанчо, ул.Благој 

Пеов бр.48, Велес. (30924) 
Работна книшка на име Алекса Орце, с.Иванковци, 

Велес. (30926) 



Работна книшка издадена од Скопје на име Велковски 
Маријанчо, Скопје. (31312) 
Р•аботна книшка издадена од Скопје на име 

Мариновиќ Љубодраг, Скопје. (31334) 
Воена книшка АГ.бр.33049 на име Митревски Стеван 

Горјан, ^Прибилци, Д.Хисар. (30623) 
Воена книшка на име Новески Александар, ул.ПУМБ 

бр.90, Охрид. (30673) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Стевовски 

Маријан, Скопје. (30906) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Враниќ 
Јован, Скопје. (30919) 
Воена книшка на име Амети Мухамет, ул.Благоја 

Тоска бр. 192, Тетово. (30928) 
Воена книшка на име Јовановски Мики, с•Злетово, 

Пробиштип. (30931) 
Воена книшка на име Новески Александар, Охрид 
Чековна картичка бр.3256-12 издадена од Стопанска 

банка - Штип на име Кетакова Убавка, Кеј Димитар 
Влахов бр.65, Штип. (30622) 
Чековна картичка бр. 1584/23 издадена од Стопанска 

Банка АД Скопје филијала Штип на име Мире 
Доневски, Штип. (30735) 
Чековна картичка бр. 12520-48 издадена од Комерци-

јална банка АД Скопје на име Трајковски Слободан, 
Скопје. (30994) 
Чековна картичка бр.1976/15 на име Димитров Зоран, 

Штип. (31045) 
Свидетелства од 5,6,7 и 8 одд. издадени од ОУ"Наши 

Фрашри"-Тетово на име Шаќири Рецеп, Тетово.(30655) 
Свидетелство за 8 одд. на име Зедије Салиу, с.Пирок, 

Тетово. (30657) 
Свидетелство на име Рамадани Сеад, с.Велебрдо, 

Гостивар. (30661) 
Свидетелство за 8 одд. на име Рамадани Сеад, 

с.Велебрдо, Гостивар. (30664) 
Свидетелства за 5,6,7 одд. издадени од ОУ "Ашум 

Агуши"-с.Радолишта на име Кишта Тасим Мерени, 
с.Шум, Струга. (30668) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Тодор Јанев" -

Чашка на име Давчевски Христо Бошко, нас. Чашка, 
Велес. (30669) 
Свидетелство за 6 одд. на име Борова Јасмин, 

с.Корошиште, Струга. (30670) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ПОУ - с.Мелница, 

на име Исмаиловска Екрем Филиска, с.Мелница, 
Велес. (30671) 
Свидетелство за 4 одд. на име Ковачевиќ Бојана, 

Штип. (30672) 
Свидетелства за 5,6,7, и 8 одд. на име Каралиески 

Ферди, с•Пласница, М.Брод. (30685) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Тодор Јанев" -

Чашка на име Белковска А. Јорданка, с.Теово, Велес. 
Свидетелство за 8 одд. на име Николовски Миле, 

ул.Саемска бр.70, Кочани. (30687) 
Свидетелство за 8 одд. на име Сулооџоска Незанет, 

ул.Н.Веслиевски бб, Ресен. (30688) 
Свидетелство за 5 одд. на име Бејноски Севдаил, 

с.Пласница, М.Брод. (30689) 
Свидетелства за 1,2,3,4 год. диплома издадена од тим. 

Кочо Рацин, Скопје на име Ангеловска Павлина, 
Скопје. (30748) 
Свидетелство на име Изет Џафери, Тетово. (30760) 
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Работна книшка на име Зоран Сганковиќ, ул .Б.Буха 
бр.40, Куманово. (30950) 
Работна книшка на име Тодороска Сузана, ул.Трајко 

Тарцан бр .4, Пр*илеп. (30954) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Игор 

Гаврилов, Скопје. (31000) 
Работна книшка на име Ахмедов Ариф, Велес.(31007) 
Работна книшка на име Ацо Голубовски, К.Паланка. 
Работна книшка на име Бранко Трајчевски, 

^Паланка. (31009) 
Работна книшка на име Трновска Марија, Ресен. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Давиткова 

Валентина, Скопје. (31012) 
Работна книшка на име Етемовска Мевљуде, Битола. 
Работна книшка на име Дорменџиева Македонка, 
Радовиш. (31061) 
Работна книшка на име Гоговска Весна, К.Паланка. 
Работна книшка на име Минир Мефмети, Гостивар. 
Работна книшка на име Сивов Томе, Гевгелија.(31064) 
Работна книшка на име Трифуновска Кате, ул Ј Н А 

бр.2/3, Битола. (31119) 
Работна книшка на име Гушевски Димитар, ул.Иван 

Милутиновиќ бр.57/1, Битола. (31120) 
Работна книшка на име Илиева Гордана, ул.Павлина 

Волканова бр.20, Кочани. (31121) 
Работна книшка на име Коталески Ристо, Охрид. 
Работна книшка на име Неџбудин Таир оски, 

с.Преглево, М.Брод. (31123) 
Работна книшка на име Трајчев Боро, с.Ораовица, 

Радовиш. | (31124) 
Работна книшка т име.Руфат Веин, ул.М.Ч.Ј. бр.60, 

Гостивар. ' (31125) 
Работна книшка на име Секуловски Горанче, ул.8-ма 

Вел.Бригада-18, Велес. (31126) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Марковски Игор, Скопје. (31142) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Љупчо 

Стојанов, Скопје. (31151) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Поповски 

Трајко, Скопје. (31155) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Јовановска 

Зорица, Скопје. (31157) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Исмани 

Адиљџемиљ, с.Бојане, Скопје. (31161) 
Работна книшка издадена од Скопје на.име. Садику 

Амдија, Скопје. (31179) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Садикова 

Дијана, Скопје. (31181) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Елвир а 

Шабан, Скопје. (31190) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Имер 

Алимовски, Скопје, (31191) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Муловска 

Славица, Скопје. (31192) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Хавуше 

Калоши, Скопје. (31193) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Калеши 

Бајрам, Скопје. (31301) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Рамадани 

Ремзије, Скопје. (31308) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Садиковиќ 

Нихад, Скопје. (31309) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Садиковиќ 

Суада, Скопје. (31310) 



Свидетелство на име Буов Горге, Радовиш. (31016) 
Свидетелство на име Несими Ќимил, Тетово. (31017) 
Свидетелство на име Шабан Бајрами, Тетово. (31018) 
Свидетелство на име Абдули Локман, Тетово. (31019) 
Свидетелство на име Арта Абедин, Тетово. (31021) 
Свидетелство на име Мемети Сузана, Тетово. (31022). 
Свидетелство на име Селими Зефкли, Гостивар.(31023 
Свидетелства за 5,6,7, и 8 одд. издадени од Основен 

суд на име Муламет Мустафа, с. Седларце, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Димески Влатко, 

с.Црнилиште, Прилеп. (31069) 
Свидетелство за 4 одд. на име Алилоски Нусрет, 

с.Норово, Прилеп. (31070) 
Свидетелство за 8 одд. на име Боре Трајчев, 

с.Ораовица, Радовиш. (31071) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ахмедоски Алија, 

с.Подгорци, Струга. : (31072) 
Свидетелство за 7 одд. на име Османоски Дидори, 

с.Лабуништа, Струга. (31073) 
Свидетелство за 8 одд. на име Адеми Бесник, с.Татеши 

Струга. (31074) 
Свидетелство за 7 одд. на име Бесим Алити, с.Теарце, 

Тетово. (31075) 
Свидетелство за 5 одд. издадено од ОУ Н.Фрашери-

Тетово на име Хикмете Абдулахи, Тетово. (31077) 
Свидетелство за 5 одд. на име Џеладин Јакупи, 

с.Г.Речица, Тетово. {31079) 
Свидетелство за 8 одд. на име Лавдрим Нухии, 

с.Камењане, Тетово. (31081) 
Свидетелство за 8 одд. на име Менсур Лај азити, 

с.Голема Речица, Тетово. (31084) 
Свидетелства за 5,6,7 и 8 одд. на име Самет Абази, 

с.М.Речица, Тетово. (31085) 
Свидетелство за 8 одд. на име Велим Алити 

с.Гершовци, Тетово. (31087) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ Шиѓени-

Тетово на име Рејхан Шурата, ул.Ј.Златановски бр.39, 
Тетово. (31091) 
Свидетелство на име Кадрија Дритан, с.Слупчане, 

Куманово. (31127) 
Свидетелство за 1 година на име Димковиќ Жаклина, 

ул.О.Револуција бр.58/13, Куманово. (31128) 
Свидетелство за 8 одд. на име Јанчев Влатко, ^Трсино 

Виница. (31129) 
Свидетелство за 8 одд. на име Димитровска Јангелина, 

с.Звегор, Делчево. (31130) 
Свидетелство за 8 одд. на име Стоименовски Бобан, 

Македонска Каменица, Пробиштип. (31131) 
Свидетелство на име Манасиева Весна, с.Тркање, 

Кочани. (31132) 
Свидетелство за 6 одд. на име Чочовски Игор, Берово. 
Свидетелство за 8 одд.на име Џафероски Селман, 

с.Канатларци, Прилеп. (31134) 
Свидетелство на име Билјана Јорданова, с.Теранци, 

Кочани. ... (31135) 
Свидетелство за средно образование на име Миленко 

Ќамила,ул.70 бр. 180, Тетово, /(31136) -
Свидетелство на име Љика Исмаил Фатмир, 

ул.М.Рајчевиќ бр.24, Тетово. (31137) 
Свидетелствоа од 5 до 8 одд. на име Бајрами Муабере, 

с. Селце, Тетово. (31138) 
Свидетелство за 8 одд. на име Салији Ќефер, 

с.Д•Бањица, Гостивар. (31139) 
Свидетелство на име Јосевска Станка, Штип. (31144) 
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Свидетелство на име Гафур Фазлија, Тетово. (30764) 
Свидетелство на име Сеќиде Асани, Тетово. (30766) 
Свидетелство на име Сеќиде Асани, Тетово. (30768) 
Свидетелство на име Фередин Бајрамин, Тетово. 
Свидетелство на име Јетмир Ќазими, Тетово. (30775) 
Свидетелство на име Ибраими Ќерим, Тетово. (30777) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Бајрам 

Шабани" Скопје на име Февзи Јакупи, с.Г.Свиларе, 
Скопје. (30778) 
Свидетелство на име Ефтимов Антоан, Кочани.(30779 
Свидетелство на име Полевска Виолета, Пехчево. 
Свидетелство на име Соколовиќ Светлана, Куманово. 
Свидетелство на име Бектим Ило, Струга. (30783) 
Свидетелство на име Буов Горге, Радовиш. (30785) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Емин Дураку" 

Скопје на име Седат Абази, Скопје. (30809) 
Свидетелство на име Алили Мустаф, Гостивар.(30843) 
Свидетелство на име Размовски Тони, Ресен. (30845) 
Свидетелство на име Зашов Зоранчо, Кочани. (30848) 
Свидетелство на име Александар Дејановски, Кочани. 
Свидетелство за 1 год. на име Шемшедини Нефи, 

с.Корошишта, Струга. (30851) 
Свидетелство на име Бегоски Сефидан, с.Подгорци, 

Струга. (30852) 
Свидетелство за 8 одд. на име Јусуфи Флори, 

с.Радолиигга, Струга. (30853) 
Свидетелство на име Коришои Расим, с.Лажани, 

Прилеп. ' (30854) 
Свидетелство за 6 одд. на име Исмаили Ќамил, 

с.Требош, Тетово. (30937) 
Свидетелство за 8 одд. на име Мемети Адвије, 

с.Требош, Тетово. (30939) 
Свидетелство за 7 одд. на име Алиу Шевал, с.Чајле, 

Гостивар. (30940) 
Свидетелство за 5 одд. на име Екрем Куртиши, 

Гостивар. (30942) 
Свидетелство за 8 одд. на име Насер Ислами, 

с.Боговиње, Тетово. (30944) 
Свидетелство на име Бекир Куртиши, с.Студеничани, 

Скопје. (30947) 
Свидетелство за 2 год. издаден од Зем.училипгге 

"Киро Бурназ" - Куманово на име Крстевски Јонче, 
нас•АЧешма бр.263-а, Куманово. (30951) 
Свидетелство за 8 одд. на име Алогозовски Љупчо, 

с.Русиново, Куманово. . (30952) 
Свидетелство за 5,6, и 7 одд. на име Кишта Тасим, 

Мерсин с.Радолиигга, Струга (30953) 
Свидетелство за 8 одд. на име Јанев Ванче, уд.8-ми 

Септември бр.52-1/14, Пробиштип. (30955) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ПОУ - с.Г.Јаболчи-

ште на име Ахмедов Ќамил Ариф, с•Горно, Јаболчи-
ште, Велес. (30956) 

Свидетелство за 4 год. на име Јанев Никола, Штип. 
Свидетелства од 5 до 6 одд. на име Сервет Исмаили, 

ул. 146 бр.60, Тетово. (30958) 
Свидетелство за завршено средно образование 

издадено од ЕМУ С - Скопје на име Оерафимовски 
Зоран, Скопје. (30981) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Браќа Рамиз -

Хамид" Скопје на име Сејфулов Серхан, Скопје.(30991) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ЕМУЦ' Никола 

Тесла" Скопје на име Костовски Алексадар, Скопје. 
Свидетелство на име Хасани Сафет Дашмир, 

Радовиш. (31014) 
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Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "АС 
Макаренко" Скопје на име Калеши Бајрам, Скопје. 
Свидетелств за завршено средно образование 

издадено од УПУ "Лазар Личеновски" Скопје на име 
Диме Темков, Скопје. (31320) 
Ученичка книшка на име Ѓилмсере Алији, с.Порој, 

Тетово. (30935) 
Дозвола работна за превоз на име Маневски Горе, 

Велес. (30805) 
Диплома на име Чучурски Борислав, Берово. (30643) 
Диплома на име Котев Дани, Прилеп. (30652) 
Диплома на име Лазарова Сузана, ул.Б.Мучето бр.З, 

Штип. (30654) 
Диплома на име Идризи Хетон, с.Градец, Гостивар. 
Диплома на име Дичов Даниел, с.Блатец, Виница. 
Диплома издадена од Гимназија "Гоце Делчев" -

Куманово на име Садики Буран, с.Слупчане, 
Куманово. (31067) 
Диплома на име Пеписовска Драгица, ул .Киро 

Ќучук бр.46, Велес. (31089) 
Диплома за природно математички смер-гимназија на 

име Илијоска Добрила, ул.Драган Димески бр.299, 
Прилеп. (ЗГ094) 
Легитимација на име Душан Зарчев, Кавадарци.^0680 
Штедна книшка бр.22394/34 издадена од Охридска 

банка а.д. - Охрид на име Доста Рембоска, ул. 15 Корпус 
бр.20, Охрид. (30961) 
Легитимација на име Фатмир Абдиу, Тетово. (31006) 
Легитимација на име Петкоски Ивица, Гостивар. 
Девизна штедна книшка бр.8163-54 на име Трајко 

Ристов, Кавадарци. (30757) 
Избирачка легитимација бр. 14454969-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Белева 
Марија, Скопје. (30575) 
Избирачка легитимација бр.14455019-01-01 издадена -

од Министерство за правда - Скопје на име Белевска 
Василка, Скопје. (30577) 
Избирачка легитимација бр.14450106-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Белев Гоце, 
Скопје. (30580) 
Избирачка легитимација бр.1385878 А-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Миленкоски 
Радован, Скопје. (30607) 
Избирачка легитимација бр. 13863873-01-01 издадена 

од Министерсво за правда - Скопје на име Миленкоска 
Виолета, Скопје. (30608) 
Избирачка легитимација на име Крајчески Страте, 

Гостивар. (30634) 
Избирачка легитимација на име Кројчееки Бобан, 

Гостивар. (30635) 
Избирачка легитимација на име Бунеска Севда, 

с.Кривогаиггани, Прилеп. (30638) 
Избирачка легитимација на име Бунески Јордан, 

с.Кривогаштани, Прилеп. (30640) 
Избирачка легитимација на име Мирјанка Зарчевска, 

ул.В.Прке бр.15-с.Ваташа, Кавадарци. (30681) 
Избирачка легитимација на име Точко Никола, 

ул.Цар Самоил бр.18. Охрид. (30682) 
Избирачка легитимација на име Даути Алије, 

с.Калишта, Струга. - (30683) 
Избирачка легитимација на име Даути Ашим, 

с.Калишта, Струга. (30684) 
Избирачка легитимација на име Героска Митсова, 

Тетово. (30736) 

Избирачка легитимација на име Кочевска Марина, 
Гевгелија. (30737) 
Избирачка легитимација бр.01579797-01-01 наиме 

Јован Аврамов, Гевгелиј а. (30738) 
Избирачка легитимација на име Величковски Дејан, 

Велес. (30803) 
Избирачка легитимација на име Салихи Хасибе, 

ул.Б.Миладиновци бр.55, Тетово. (30895) 
Избирачка легитимација на име Салихи Јисуф, 

ул.Б.Миладинови бр.55, Тетово. (30900) 
Избирачка легитимација на име Џафери Букурије, 

ул.105 бр.23, Тетово. (30901) 
Избирачка легитимација на име Џафери Сеадин, 

ул.105 бр.23, Тетово. (30902) 
Избирачка легитимација на име Ангелова Љубица, 

ул.Орце Николов бр.8, Делчево. (30903) 
Избирачка легитимација на име Кавтаноска Момана, 

Охрид. (30904) 
Избирачка легитимација на име Моника Шукуроска, 

ул>Орде Чопела бр.14, Прилеп. (30905) 
Избирачка легитимација бр. 1433496-01-01 издадена од 

Министерство за правда - Скопје на име Јотовска Олга, 
Скопје. (30978) 
Избирачка легитимација бр. 14333762-01^01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Христовска 
Злата, Скопје. (30979) 
Избирачка легитимација бр. 14336214-01-01 изздадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Христовски 
Каменко, Скопје. (30980) 
Избирачка легитимација бр. 14332570-01-01 издадена 

од Министерство за култура - Скопје на име 
Христовски Гело, Скопје. (30990) . 
Избирачка легитимација на име Жани Котески, 

ул.Корсте Ноле бр.63, Битола (31114) 
Избирачка легитимација на име Бучкова Костадинка, 

ул .Пролетерска бр. 14, Струмица (31116) 
Избирачка легитимација на име Атанас Бучков, ул. 

Пролетерска бр.14, Струмица (31117) 
Избирачка легитимација на име Вера Бучкова, 

ул.Пролетерска бр. 14, Струмица (31118) 

Избирачка легитимација бр. 14075895-01-01 издадена 
од Министерство за оравда - Скопје на име Ѓорѓиева 
Љупка, Скопје. (31284) 
Избирачка легитимација издадена од С.О.Карпош -

Скопје на име Арсов Борче, Скопје. (31335) 
Избирачка легитимација бр. 13492077-01-01 издадена 

од Министерство заправда - Скопје на име Русевски 
Јанко, Скопје. (3134Ѓ) 
Индекс бр.6780 издаден од Градежен Факултет -

Скопје на име Лазов Александар, Неготино. (31160) 
Општ на име Дојчиноска Лепа ул.Град Јајце бр.24, 

Прилеп. (31140) 
Легитимација на име Мегадие Зарчевски, Кавадарци. 
Девизни штедни книшки бр. 13-50-18846-4 и 12-50-

54298-4 на пок.Стојан Стевановски, бивш од Куманово 

издадена од "Југо банка" - Куманово на име Стојко 
Стевановски ул.Патрис Лумуба бр.4, Куманово.(31250) 
Лична карта бр.274003 издаден од УВР - Битола на 

име Џемајл Јусуфовски, ул.Таки Димитровски бр.9, 
Битола. (31299) 
Решение уп.бр. 12-7529 издадено од С О Центар-Скопје 

на име "Мода - Л" Лена Сотировска, Скопје. (31303) 

( 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија обја-
вува: 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/362 

1. Нарачател на отворениот повик е Министер-
ството^ одбрана ул. „Орце Николов" б•б. Скопје: 

2. Предмет на набавката: Конзерва морска риба од 
125 гр 22.000 кгр. 

Испораката на бараниот производ е до Скопје, 
Штип и Битола и тоа 50% од бараната количината во 
месец октомври, а 50% до 31.12.1999 година. 

Бараните производи мора во потполност да ги 
исполнуваат условите предвидени во Правилникот за 
риби, школки и сл. производи („Службен лист на 
МКД", бр. 29/64, 27/68 и 45/83) и др.). Секоја конзерва 
да биде ставена во масна хартија и целофан со клуч за 
отворање и пропишана декларација или лесно отвор-
лива конзерва. 

Можност за поделба на набавката. 
На денот на јавното отворање секој понудувач, е 

должен да достави од секој понуден производ по нај-
малку 10 (десет) примероци, заради дегустација, испи-
тување и оценување на квалитетот. 

. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на 
учество имаат сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност. 

Постапката на отворениот повик се спроведува со 
гласно член 31 од Законот за јавни набавки. 
3. Содржина на понудата: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена, без пресметан данок на промет и царина, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител и земја на потекло на производот, 
- рок на трајност на конзервата најмалку 2 год. 

4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 

• 

- извод до регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и Заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност. 

5. Доставување на понудата 

Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
и потпишана од овластено лице на понудувачот. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавното 
отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква 
ознака освен на горниот лев агол ознака „не отворај" 
како и бројот на Отворениот повик. Во средината на 
ковертот да биде назначена адресата на набавувачот. 
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Во затворениот коверт треба да има уште два ко-
верта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака „понуда", а другиот внатрешен коверт ја 
содржи документацијата и содржи ознака „документа-
ција" и точната адреса на понудувачот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот и во времето на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки: 
- цена ка производите 40% 
-квалитет 40% 
- рок на испорака 10% 
- начин на плаќање 10% 

Јавното отворање на понудите во присуство на овла-
стените претставници на понудувачите ќе се изврши на 
ден 12.10.1999 година со почеток во 10,00 часот во про-
сториите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Ни-
колов" б•б. Скопје. 

Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според пропози-
циите и условите утврдени во повикот нема да се раз-
гледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат •на 
телефон 091/239-119. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за внатрешни работи 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 43/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија, ул. 
„Димче Мирчев" б.б., 91000 Скопје. 
2. Предмет на јавниот повик број 43/99 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
патнички моторни возила „Мерцедес" Е 250 - 3 пар-
чиња, „Голф" SDi 1,9 дизел 30 парчиња, „Ровер" 620 

Sdi - 1 парче и џип „Ланд Ровер" - 1 парче. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на 
учество имаат сите домашни правни и физички лица 
кои вршат стопанска дејност. 
4. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 31 од Законот за јавни набавки („Службен вес-
ник на РМ" бр. 26/98). 

И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
внатрешни работи, има потреба од претходно утврду-
вање на подобност на понудувачите (претквалифика-
ција), преку документација, кои би биле повикувани да 
достават понуди за набавка на патнички моторни во-
зила „Мерцедес" Е 250 - 3 парчиња, „Голф" SDi 1,9 
дизел - 30 парчиња, „Ровер" 620 Sdi - 1 парче и џип 
„Ланд Ровер" - 1 парче. 
2. Понудувачите кои се бават со стопанска дејност, 
своето учество на јавниот повик можат да го пријават 
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за извршување на предметот на набавката врз основа на 
оценка дали тие имаат потребен техничко-технолошки 
бонитет, економско-финансиски бонитет; расположива 
опрема и други физички капацитети за реализирање на 
набавката; ме1тџерска способност; искуство и стручен 
кадар; немаат правосилна пресуда со изречена мерка за 
безбедност - забрана на вршење на дејност и дали има 
документ за регистрација. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите треба да ги приложат документите и 
податоците кои се приложуваат кон пријавата од точка 
II на овој повик. 
2. Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај", како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 
3. Рок за прием на документацијата изнесува 15 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ" и во 
едно од средствата за јавно информирање. 
4. Документацијата се доставува до набавувачот - Ми-
нистерство за внатрешни работи на Република Македо-
нија, ул. „Димче Мирчев" б•б. - Скопје. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-
дениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
бараката содржина во повикот нема да се разгледува. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" број 26/98) Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП Македонски железници 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1259/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАШИНА ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА КОЛОСЕК И СВРТНИЦИ ПО НИВЕ-

ЛЕТА, СМЕР И ПОДБИВАЊЕ ПРАГОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач 
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. 
„Железничка" 50-6. 

1.2. Предмет на набавката 
Набавка на машина за регулирање на колосек и 
свртници по нивелета, смер и подбивање прагови. , 

1.3. Вид и количество 
Даден«; во тендер документацијата (технички каракте-
ристики). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според по-
следното квантифицирање: 
- цена на производот, 
- квалитет на производот, 
- начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- референти листа. 

1.5. Рок на доставување на понудите е до 12.10.1999 
година до И часот кога ќе се изврши јавното отворање 
на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски, правни и физички 
лица. 
И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничките 
карактеристики можат да се подигнат во ЈП Македон-
ски железници - Дирекција - Скопје, ул. „Железничка" 
бр. 50-6, соба број 9, секој работен ден од 7 до 15 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничката документација е неповра-
тен и изнесува 1.000,00 денари, на жиро сметка 40100-
601-469, даночен број 40300995107709 депонент на Сто-
панска банка - Скопје или 16,50 ЕВРА на STOPANSKA 

BANKA А.D. -SKOPJE, SWIFT ADREASA ЅТОВ МК 
2х, Account 25730-149, Те1ех 51140, 51472, 51226 Fог 

Macedonian Railwaya- Skopje , Republic of Macedonia. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: ' 
- референци - список на извршени работи во послед-
ните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага 
- кадровска структура. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија 

содржина е пропишана од министерот за финансии со 
Правилник или за странско правно или физичко лице 
сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустрија, трговија, зана-
етчиство, земјоделство или професионално здруже-
ние на земјата во која се наоѓа неговото седиште 
односно ревизорски извештај од странска ревизорска 
институција, согласно член 22 од Законот за јавни 
набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес 
на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или тие до-
колку се фотокопии да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во 
валута на понудата, на -STOPANSKA 

BANKA А.D. -
SKOPJE, SWIFT ADREASA ЅТОВ МК 

2х, Account 25730-149, Те1ех 51140, 51472, 51226 Fог 
Macedonian Railwaya- Skopje , Republic of Macedonia. 

3.5. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, франко набавувач во валута на 
понудата и истата претворена во ЕВРА, со вкалкули-
ран данок на промет на производот. 

3.6. Доколку производот е со странско потекло во це-
ната задолжително се внесува износот на царината и 
други давачки (согласно член 54 од Законот за јавни 
набавки). 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај", како и бројот на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адреса на набавува-
чот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната доку-
ментација и ја носи ознаката „документација". Вториот 
внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи озна-
ката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на ЈП „Македонски железници" - Дирек-
ција, најдоцна до 12.10.1999 година до 11 часот, со за-
дачи да се обезбедат докази за датумот на предавање на 
понудата. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 12.10Л999 година во 11 часот во просториите на ЈП 
Македонски железници - Дирекција - Скопје. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отвораното на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластуваа за застапување на пону-
дувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на телефон 227 903. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на Решението на Стечајниот совет на 
Основниот суд во Охрид С.Т.Бр.9/96 од 03.06.1999 го-
дина за давање на согласност за трансформација и Од-
луката за трансформација Бр. 02-390/1 од 04.08.1998 
година „Југотутун" А.Д. Охрид, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. Акциите ги издава „ЈУГОТУТУН" А•Д. ОХРИД, 
друштво во мешовита сопственост со седиште во 
Охрид. 

2. Вредноста на претпријатието е утврдена со про-
ценка според методологијата за проценка на вредноста 
на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Структурата на капиталот е следната: 
-Трајни влогови .93,27% 
~Акционерски капитал 1,87% 
-Општествен капитал 4,86% 
4. Вредноста на акциите со попуст е 31.100 ДЕМ, или 

311 акции. 
Најнискиот износ на акција која може да биде ку-

пена е 100 ДЕМ. 
5. Право на купување на акции со попуст имаат: 
а) работниците кои во претпријатието работеле нај-

малку две години пред донесуваното на Одлуката за 
трансформација; 

б) лица чиј работен однос престанал во претпријати-
ето што се трансформира и кои во него работеле нај-
малку две години; 

в) пензионирани работници кои во претпријатието 
што се трансформира непрекинато работеле најмалку 
две години. 

6. Акциите се запишуваат под следните услови: ; 

- попуст од 30% зголемен за 1%~за секоја полна 
година работев стаж во претпријатието, со тоа што 
износот на купените акции не може да го надмине изно-
сот од 25.000 ДЕМ. 

- отплата на запишаните акции ќе се врши согласно 
законските преписи. 

7. За запишаните, а исплатени акции купени под 
повластени услови ако се наплатат во целост и во го-
тово работниците имаат право на попуст од 50% од 
износот што т|реба да го платат. 

8. Правото на запишување на акции со попуст ќе се 
врши во рок од 8 дена од објавувањето на повикот, 
секој работен ден во просториите на „Југотутун" А•Д. 
Охрид. 

______ 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-87/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

МАСЛО ЗА ГРЕЕВМЕ ЕЛ ЗА СЕЗОНА 1999/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-87/99 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„11 Октомври"; бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметов на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 800000 литри масло за греење ЕЛ, наме-
нето за потребите на подружниците и друштвата на 
Електростопанство' на Македонија за грејната сезона 
1999/2000, дадеви во преглед (спецификација) на по-
треби. 
1.3. Повикот најавен, 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 Законот за јавни набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВ-
КАТА 
2.1. Распределба на набавката по подружници е дадена 
во прегледот (спецификација) на потребите кој заинте-
ресираните понудувачи можат да го добијат во просто-
риите на ЈП „Електростопанство на Македонија", ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје, 9 кат, соба бр. 1, од 8 до 
930 часот. 
2.2. Рокот за испорака на маслото за греење е крајот на 
грејната сезона 1999/2000 по диспозиција на набавува-
чот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата Мора да го опфати целиот обем на Набав-
ката (не е дозволена делумна понуда). 
3.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена како 
и вкупната вредност на целата набавка, (со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-
бавки ако набавката е од странство). 
3.4. Понудата да се однесува на паритет ф-ко магацин 
на набавувачот ,според распоредот даден во Прегледот, 
со вклучен данок на промет, акциза, транспорт и исто-
вар и изразена (во денари. 
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3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавни на-
бавки). 
3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 
3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи (документа-
ција која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитет кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки, (ори-
гинални документи или заверени копии верни на ориги-
налот). 
4.3. Понудувачот •треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки: 
4.4.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години (рефе~ 
рентна листа). 
4.4.2. Понудувачот треба да достави технички каракте-
рист•ики (цертификат) за производот што го нуди со кој 
го потврдува квалитетот и стандардот на производот. 
4.4.3. Понудувачот треба да достави« доказ за техничка 
опременост: 
- специјализирани превозни средства за ваков вид про-
изводи, 
- специјален складиштен простор за држење поголеми 
количини од овие производи, а со цел континуирано и 
навремено снабдување на набавувачот. 
4.5 Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмоно овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ.(согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки) 
5.1. Цена - 70 поени. 
5.2. Начин на плаќање ~ 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октом-
ври4 бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.10.1999 год., во 13 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", ул. „И Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јаќни набавки на АД „Македонски Телекомуни-
кации" го објавува следниот 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 172/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
АДАПТАЦИЈА НА СТОЈАНСКИ ДВОР ВО ПРТЦ 

КИЧЕВО ЗА НАДЗОРНИШ1БО 

1, ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" - Скопје, ул. „Орце Николов" бб 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: Реконструкција и адапта-
ција на стопански двор во ПРТЦ Кичево за надзорниш-
тво. 
1.3. Вид и количина: Градежни, градежно-занаетски ра-
боти, електрика и машинство по предмер кој може да 
се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната 
градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Ен-
гелс" бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој рабо-
тен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати при 
подигањето на техничкиот опис е неповратен износ од 
1.600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен 
број 4030997339640, депонент на Стопанска банка -
Скопје. 
1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во 
согласност со Законот за јавни набавки. 
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 

- цена 60% 
-квалитет 10% 
- бонитет 10% 
- рок на изведба 3% 
- начин на плаќање 5% 
- референтна листа 4% 
- кадровска опременост 4% 
- техничка опременост 4%. 

1.6. Рок на поднесување на понудите 04.10. до 12,00 
часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на Понудата. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, вградено на објект, 
со вкалкулирани сите даночни и царински обврски. 
2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши сук-
цесивно по доставени месечни времени ситуации, без 
аванс. 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
Понудите треба да се достават во архивата на дирекци-
јата на АД „Македонски Телекомуникации" - Скопје, 
ул. „Орце Николов" бб. 
3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба 
да ја достават и следната придружна документација: 
- документ за бонитет, од носителот на платниот про-
мет, чија содржана на документот ја пропишува мини-
стерот за финансии со правилник. Странското правно 
или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба 
да достави сертификат - извештај за бонитет издаден од 
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професионално репрезентативно тело на индустријата, 
трговијата, занаетчиството, земјоделството или на про-
фесионално здружение, односно ревизорски извештај 
од странска ревизорска институција, согласно член 22 
од Законот за јавни набавки; 
- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е 
во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 
- извод односно потврда од судот дека на понудувачот 
со правосилна пресуда не му е изречена мерка на без-
бедност - забрана на вршење на дејност согласно член 
24, точка б; и 
- банкова гаранција во износ од 2% од вкупната вред-
ност на понудата. 
3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака > 
понуда <, а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата и ја носи ознаката > документација с . 
3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено > не отворај с , како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 04.10.1999 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
04.10.1999 г. во 12,00 часот во Дирекцијата на АД за 
Телекомуникации „Македонски Телекомуникации", во 
салата на 4-ти кат. 
4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои 
немаат доказ за финансиски бонитет, нема да се разгле-
дуваат. 
4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

За дополнителни информации, понудувачите можат да 
контактираат со Самостојна градежна служба на тел. 
141 415; 141177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки, Комисијата за јавни набавки во ЈЗО Медицин-
ски центар „Кавадарци" - Кавадарци, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

ВО КАВАДАРЦИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ: 
1.1. Нарачател на отворениот повик е ЈЗО Медицински 
центар „Кавадарци" - Кавадарци, ул. „Шишка" ББ. 
1.2. Предмет на набавката е реконструкција и адапта-
ција на Здравствен дом во Кавадарци. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни, правни и физички лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со Законот за јавни набавки со отворен повик. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во ЈЗО 
Медицински центар „Кавадарци" Кавадарци, секој ра-
ботен ден од 7.00 до 14.00 часот во време на траењето 
на отворениот повик. 
2.2. При подигањето на тендерската-техничка докумен-
тација, заинтересираниот понудувач треба да плати 
500,00 денари неповратни средства на жиро с-ка бр. 
41620-603-1809, единствен даночен број 4011974110241 
банкарски депозитор Стопанска банка Филијала Кава-
дарци или на благајната на Медицински центар „Кава-
дарци". 

2.3. Изведбениот проект е ставен на увид во правната 
служба на ЈЗО медицински центар „Кавадарци" - Ка-
вадарци од 7,00 до 14.00 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Рок на завршување на работите. 
3.3. Крајна цена на чинење. 
3.4. Начин на плаќање. 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Извод од регистрација на дејноста 
4.2. Документ за бонитет од носителот на платен про-
мет во оригинален примерок или фотокопија заверена 
кај нотар. 
4.3. Изјава од понудувачот дека не е под стечај потпи-
шана од овластено лице на понудувачот. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена на чинење 
5.2. Квалитет 
5.3. Рок на изведување на работата 
5.4. Начин на плаќање. 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Рок на поднесување на понудите е 15 дена од денот 
на објавувањето на отворениот повик во весникот 
„Нова Македонка" и „Службен весник на РМ". 
6.2. Понудите се доставуваат на начин пропишан со 
одредбите на членовите 52.53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

7. ОТВОРАЊЕ МА ПОНУДИТЕ 
7.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи првиот 
нареден ден по истекот на рокот за доставување на 
понудите, за што понудувачите ќе бидат известени по 
телефон. 
7.2. Јавното отворање ќе биде во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите. 
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
8.1. Понудите кои не ќе бидат доставени до утврдениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите и условите утврдени со повикот и тендерската 
документација нема да бидат разгледувани. 
8.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
8.3. Дополнителна појаснувања можат да се добијат на 
телефон 093-413-315. Комисија за јавни набавки 

к о н к у р с и 
Врз основа на член 4 став 3 од Деловникот за орга-

низација и начин на работа на работните тела на Прет-
седателот на Република Македонија и Заклучокот на 
Комисијата за одликувања и признанија на Претседате-
лот на Републиката, Комисијата распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ЗА ОБЛИ-
КУВАЊЕ НА ОДЛИКУВАЊАТА И ПРИЗНАНИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Цел на Конкурсот е да се добијат идејни решенија 
за ликовно обликување на одликувањата и признани-
јата на Република] Македонија. 

2. Идејните решенија за секој орден и признание 
треба да претставува израз на содржините утврдени во 
членот 11,12 и 15« од Законот за одликувањата и приз-
нанијата на Република Македонија, како и на државно-
ста, самостојноста и сувереноста на Републиката, исто-
риските традиции културното наследство, природните 
карактеристики на Републиката, заедништвото и сожи-
телството. 
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С О Д Р Ж И Н А -
Страна 

1562. Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата за униформата и ознаките 
на униформата на полицијата во Мини-
стерството за внатрешни работи 3181 

1563. Одлука за денот и моментот на завршу-
вање на летното сметање на времето во 
1999 година 3082 

1564. Одлука за давање на согласност на 
излезната рафинериска цена на одделни 
нафтени деривати 3082 

1565. Одлука за ослободување од плаќање ра-
диодифузна такса на корисници на ра-
дио и ТВ приемници од подрачја кои 
немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал 3082 

1566. Одлука за ослободување од плаќање ра-
диодифузна такса на корисници на ра-
дио и ТВ приемници од подрачја кои 
немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал 3083 

1567. Одлука за определување највисоки цени 
на одделни поштенски услуги 3083 

1568. Одлука за замена на правото на соп-
ственост на земјоделско земјиште -
шуми 3083 

1569. Одлука за изменување на Одлуката за 
замена на недвижности, број 23-2709/1 
од 8.02.1999 година 3083 

1570. Одлука за изменување на Одлуката за 
распоредување на стоките на форми на 
извоз и увоз 3084 

1571. Одлука за изменување на Одлуката за 
распоредување на стоките на форми на 
извоз и увоз 3084 

1572. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување посебна давачка при увоз 
на одделни земјоделски и прехранбени 
производи 3084 

1573. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за определување на крите-
риуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на мине-
рални суровини 3084 

1574. Одлука за измена и дополнување на ур-
банистичкиот план за граничниот пре-
мин „Богородица" 3085 

1575. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за основање на Службата 
за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија 3085 

1576. Решение за пренесување на правото на 
користење и располагање на моторни 
возила 3086 

1577. Одлука за определување на висината на 
надоместокот на трошоци на членовите 
на работните тела на Собранието на Ре-
публика Македонија од редот на науч-
ните и стручните работници 3086 

1578. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 89/99 од 9 септември 
1999 година. 3086 

Акти на фондовите и заводите 
16. Одлука за основиците на осигурување 

за пресметување и плаќање на придоне-
сот за пензиското и инвалидското осигу-
рување на индивидуалните земјоделци 
за периодот јули-септември 1999 година. 3087 

3. Идејните решенија за секој вид одликувања и 
признанија треба да содржат ликовно - графичко реше-
ние на формата, изгледот со опис и упат за пластично и 
колористичко обликување и предлог од кои материјали 
истите ќе се изработуваат (племенити материјали -
злато, сребро и други соодветни легури комбинирани со 
емаил во една или повеќе бои, скапоцени и полускапо-
цени камења - дијаманти, рубини, кожа и пергамент). 

4. Конкурсот е јавен, а понудите за идејните реше-
нија се доставуваат анонимно. 

5. За најдобрите идејни решенија предвидени се на-
гради, и тоа: 

- Орден на Републиката 170.500,00 ден. 
- Орден „Илинден 1903-44" 155.000,00 ден. 
- Орден „8 Септември44 со лента и 
Орден „8 Септември" на ѓердан 155.000,00 ден. 
- Орден за заслуги за Република Ма-
кедонија со златен, сребрен и брон-
зен венец 124.000,00 ден. 
- Орден за воени заслуги со златен, 
сребрен и бронзен штит 124.000,00 ден. 
- Орден за храброст со златни, сре-
брени и бронзени зраци 124.000,00 ден. 
- Медал за заслуги за Република Ма-
кедонија 62.000,00 ден. 
- Медал за воени заслуги 62.000,00 ден. 
- Медал за храброст 62.000,00 ден. 
- Медал за храброст со дабов лист 62.000,00 ден. 
- Повелба на Република Македонија 46.500,00 ден. 
- Плакета на Република Македонија 37.000,00 ден. 

6. Жири комисија формирана од Комисијата за одли-
кувања и признанија на Претседателот на Република 
Македонија ќе изврџш вреднување на добиените идејни 
решенија и до Комисијата за одликуван>а и признанија 
ќе поднесе извештај. 

7. Комисијата за одликуван>а и признанија на Прет-
седателот на Република Македонија ќе изврши избор за 
најдобрите идејни решенија и на Претседателот на Ре-
публиката ќе му предложи да донесе соодветен акт за 
описот и квалитетот на одликувањата и признанијата 
на Република Македонија. 

8. Наградените идејни решенија остануваат во соп-
ственост на Комисијата за одликувања и признанија на 
Претседателот на Република Македонија. 

9. Авторските права на учесниците во Ќонкурсот 
чии идејни решенија ќе бидат прифатени се пренесу-
ваат во целост на Претседателот на Република Македо-
нија. 

10. За идејните решенија што ќе бидат земени во 
предвид за реализација со авторите ќе се заклучат дого-
вори за изработка на изведбен елаборат на основа на 
кој изведувачите ќе го обликуваат прототипот. 

11. Идејните решенија да се достават до Комисијата 
за одликувања и признанија на Претседателот на Репу-
блика Македонија од денот на објавувањето на Конкур-
сот, заклучно со 15 октомври 1999 година. 

За идејните решенија испратени по пошта важи да-
тумот и часот на пратката. Идејните решенија испра-
тени по пошта треба да се најават телеграфски со оз-
нака на бројот на поштенската пратка. 

12. За дополнителни консултации и информации 
учесниците на Конкурсот можат да се обратат до Коми-
сијата за одликувања и признанија на Република Маке-
донија лично или на телефон 112-255 локал 278. 

Комисија за одликувања и признанија 
на Претседателот на Република Македонија 


