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

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

Среда, 14 јануари 1998 
Скопје 

Број 1 Год. LIV 

Аконтацијата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
52/91), Претседателот на Република Македонија донесе 

У К А З 
З А ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУ-

ГАРИЈА 

Се отповикува 
I 

д-р Ѓорѓи Спасов, од должноста вонреден и ополно-
моштен амбасадор на Република Македонија во Репу-
блика Бугарија, со седиште во Софија. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 54 Претседател 
30 декември 1997 година н а Република Македонија, 

<5 к о п ј е Киро Глигоров, с.р. 

2. 
Врз основа на член 84,, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
52/91), Претседателот на Република Македонија донесе 

У К А З 
З А ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛ-

БАНИЈА 

Се отповикува 

I 

Никола Тодорчевски, од должноста вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Република Албанија, со седиште во Тирана. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

ОВОЈ указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 55 Претседател 
30 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Кир® Глигоров, с р 

3. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
52/91), Претседателот на Република Македонија донесе 

У К А З 
З А ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОПГГЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

Се поставува 
I 

Никола Тодор чевски, досегашен вонреден и ополно-
монгген амбасадор на Република Македонија во Репу-
блика Албанија, за вонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Република Бугарија со 
седиште во Софија. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 56 л Претседател 
30 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

4. 
Врз основа на член 3, став 2 од Одлуката за висината 

на надоместокот за користење на радио фреквенции 
(„Службен весник на РМ" бр. 45/97) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 29.12.1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА КОН-
СТАНТАТА „А" З А УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИ-
НАТА Н А НАДОМЕСТОКОТ З А КОРИСТЕЊЕ НА 

РАДИО ФРЕКВЕНЦИИ 

1. Со оваа одлука се определува вредноста на кон-
стантата „а" за утврдување на висината на надоместо-
кот за користење на радио фреквенциите. 

2. Вредноста на константата „а" за тековната 1998 
година изнесува 50 ДМ. 

3. Денарската противвредност на вредноста на кон-
стантата „а" се пресметува според средниот курс на 
Народната банка на Македонија. 

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

Бр. 23-3095/1 „ 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р. 
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5. 
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), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 29.12.1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИБИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА 
ОД ЕКОНОМСКАТА ПОМОШ ОД СТРАНСТВО ЗА 
РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Средствата во денарската противвредност од еко-
номската помош од странство која доаѓа од разни меѓу-
народни организации и институции, фондови и билате-
рални односи и опрема и суровини (во понатамошниот 
текст: економска помош од странство) наменети за раз-
вој на земјоделството, шумарството, водостопанството 
и ветеринарството (во понатамошниот текст: развој на 
земјоделството), ќе се уплатуваат на посебна сметка во 
Министерството за земјоделство 'шумарство и водосто-
панство (Фонд). 

Потписник на сметката на Фондот е Министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Стручните, административните и техничките работи 
на Фондот ги врши Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

2. За користење на средствата на Фондот министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство фор-
мира Комисија. 

3. Комисијата ги врши следниве работи: . 
- се грижи за прибирање на средствата во Фондот; 
- утврдува поблиски критериуми за определување на 

корисниците на средствата; 
- утврдува програми, проекти и корисници на сред-

ствата од фондот; 
- утврдува услови за пласирање на средствата од 

Фондот; 
- се грижи за користење на средствата од Фондот: 
- објавува конкурс за користење на средствата. 
4. Извори на средства на Фондот се: 
- денарската противвредност на увезените произ-

води наменети за развој на земјоделството чија набавка 
е финансирана од економската помош од странство; 

- камата на уплатените средства (депозити) по ва-
жечка каматна стапка; и 

- приливот на средства од сите понатамошни вра-
ќања на пласманите. 

5. Вредноста на набавките на производите наменети 
за развој на земјоделството финансирани од економ-
ската помош од странство се изразува во странска ва-
лута. 

Крајните корисници на средствата од став 1 на оваа 
точка се должни да ја уплатат во Фондот вредноста на 
производите. 

Рокот за уплата на денарските средства од страна на 
корисниците изнесува: 

- за суровини 3 месеци по приемот на производите 
во три еднакви тримесечни рати; 

- за опрема 12 месеци по нејзиниот прием во најм-
ногу дванаесет еднакви тримесечни рати. 

На вредноста на увезените производи не се пресме-
тува камата, освен затезна во случај на задоцнување 
на плаќањата на поединечните рати во утврдените-ро-
кови. 

Условите за користена на средствата од оваа од-
лука ќе се уредат со Договор. 

Плаќањето на доспеаните рати се врши во денарска 
противвредност според средниот курс на Народната 
банка на Република Македонија на денот на уплатата. 

Увозот на производите наменети за развој на земјо-
делство набавени со средствата од економската помош 
од странство, се ослободуваат од плаќање на царински 
и други увозни давачки. 

Доколку одделна земја постави посебни услови за 
користење на средствата што ги дозначува на Репу-
блика Македонија, таквите услови дополнително ќе се 
утврдат со Одлука. 

6. Поблиско утврдување на корисниците на денар-
ските средства, согласно овие намени го врши Комиси-
јата, врз основа на претходно утврдените критериуми. 

Условите за репласирање на прибраните средства по 
предлог на Комисијата ги утврдува Владата на Репу-
блика Македонија. 

7. Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство најмалку еднаш годишно ја известува 
Владата на Република Македонија за работењето на 
Фондот. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 23-3153/1 
29 декември 1997 година __ ^ 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

6-
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за правата, 

обврските и одговорностите на републичките органи на 
управата во поглед на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат („Службен весник на 
CPMU бр. 41/85 и 51/88) и член 46 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ44 бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 15.12.1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНОСТ * 

Член 1 
Недвижниот имот - објект училиште „25-ти Мај44 во 

населба Сингелиќ - Скопје со површина од 350 м2 и 
дворното место со површина од 3204 м2 лоцирано на 
КП. бр. 703/2, се доделува на користење и управување 
на Основното училиште „25-ти Мај44 населба Сингелиќ 
- Скопје. 

Член 2 з 
Правото на користење и управувана на недвижниот 

имот опишан во член 1 на Одлуката се пренесува без 
надоместок. 

Член 3 
Постапката за примопредавање на недвижниот 

имот, да ја спроведе Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија, при што 
да биде сочинет записник. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

Бр. 23-2255/3 
15 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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7. if 
Врз оснива член 18, став 3 од Законот за правата, 

обврските и одговорностите на републичките органи на 
управата во поглед на средствата во општествена соп-
ст ве ност што -ѓие ги Користат („Службен весник на 
РМ", бр. 41/85 и 5Ш&Ј И член 46, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ" бр. 41/85 , 38/90 и 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 15.12.1997 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНОСТ 

Член 1 
Недвижниот и^от - објект со површина од 482 м2 и 

земјиште што служи за редовна употреба на објектот со 
површина од 1323 наул.„Рузвелтова бр. 20, лоцирани на 
КП. бр. 6273," КО - Битола, со кој располага Република 
Македонија се даваат на користење и управување на 
Пионерскиот центар „Трајче Матоски" - Битола. 

Член 2 
Правото на користење и управувана на недвижниот 

имот опишан во член 1 на Одлуката се пренесува без 
надоместок. 

Член 3 
Постапката „за примопредавање на недвижниот 

имот, да ја спроведе Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија, при што 
да биде сочинет записник. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 43-2412/1 _ п 
15 декември 1997 година 

Скопје н а Република Македонија, 
Ј Бранко Црвенковски, е. р. 

8. 
ћрз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 4/96) и член 46, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Сл. весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 29Д2.1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ 35 КВ ДАЛНОВОД „КОСЕЛ-ПЕСО-
ЧАНИ", ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИ-

НИТЕ БЕЛЧИШТА, МЕШЕИПГГА И КОСЕЛ 

1. Со оваа одлука сс определуваат услови за градба 
на објектот 35 КВ далновод „Косел-Песочани", што ќе 
се фади во општините Бслчишта, Мсшеишта и Косел, 
а инвеститор е ЈП „Електростопанство на Македонија" 
и сс определува земјиштето кое му припаѓа на објектот 
за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:25000, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-3124/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р. 

9. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 4/96) и член 46 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 29.12.1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ„СТОЈ1АРСКА И ЛИМАРСКА РА-
БОТИЛНИЦА СО ФАРБАРА", ШТО ТРЕБА ДА СЕ 

ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА КИЧЕВО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот „Столарска и лимарска работилница со 
фарбара", што треба да се гради во општината Кичево, 
КО „Лазоровци", м. в. „Мовче", на КП број бб, ката-
старска култура - нива, катастарска класа 5, со повр-
шина од 11098 м2, од кои за објектот се пренаменуваат 
1098 м2, во сопственост на инвеститорите Мустафа, Ју-
суф и Неџбие Џафероски од е. Мамудовци и се опреде-
лува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:1000, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-3126/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковска, е. р. 

10. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИ-
ДРУЖНИ ОБЈЕКТИ", ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ 

ВО С. РАДИЧЕВО, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за ̂ градба 

на објектот „Бензинска пумпа со придружни објекти", 
што треба да се гради на магистралниот пат М-6 дел-
ница Штип - Струмица, на стационажа 52+432 лево, кај 
е. Радичево општина „Василево", КО „Радичево", м.в. 
„Ливадиште", на КП број 216, 218, 219, 220, 222, 223, 
224, 230, 231, 232 и 234, катастарска култура - ниви и 
лозја, катастарска класа 3,4 и 5 класа, со вкупна повр-
шина од 11.648 м2, од која за изградба на објектот се 
пренаменува 11.648 м2, сопственост на Манев Илија, кој 
е воедно и сопственик на TTll „Ритне - Петрол" кое се 
јавува како у4швеститор ,и се определува земјиштето кое 
му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 
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2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-3125/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

11. 
^ Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царини 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93 
и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 29.12.1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плакање царина, а за потребите на Министер-
ството за надворешни работи и тоа: 

Тарифен! Тарифна I наименуваа К о л и ч и н а 

број ознака 

I ѓ 3 4 

4202 Ковчези, куфери, несе-
сер^ аташс-куфери, ак-
тсн-чанти, футроли за на-
очари, футроли за дво-
глед^ футроли за фото-
апарат^ футроли за му-
зички инструменти, фу-
троли за пушки, футроли 
за пиштоли и слични кон-
тејнери; патни торби, то-
алетни торби, ранди, 
женски чанти, торби за 
купување, портмонеа за 
банкноти, портмонеа за 
метални пари, футроли и 
корици за мапи или доку-
менти, табакера ксси за 
тутун, торби за алат, 
спортски торби, торби за 
шишиња, кутии за накит, 
кутии за пудра, кутии за 
прибор за јадење и слични 
контејнери, од кожа или 
вештачка кожа, од фол и и 
од пластични маси, од 
текстилни материјали, од 
вулканфибер, или од кар-
тон, или целосно или пре-
тежно прекриени со овие 
материјали или со хар-
тија: 

4202 92 - G) надворешна повр-
шина од пластични маси 
или од текстилни матери-
јали 

1 2 3 4 

/ 

4ZUZ yz V« ии —друго 
(торби за камери) 1 парче 

8501 Електромотори и елек-
трични генератори (освен 
генераторе^ агрегати); 

8501 10 - Мотори со Моќност до 
37,5 W 

8501 10 10 00 ~ синхронизирани мотори 
со моќност до 18 W 2 парчиња 

9002 Леќи, призми, огледала и 
други оптички елементи, 
од кои и да е материјал, 
монтирани, што се делови 
или прибор на инстру-
менти или на апарати, 
освен такви елементи од 
оптички нербработено 
стакло: 

9002 И 00 00 - За фотоапарати, проек-
тори или за апарати за 
фотографски зголему-
вања или намалувања 3 парчиња 

9002 20 00 00 - Филтери , 10 парчиња 
9006 Фотографски апарати 

(освен кинематографски 
камери); фотографски 
флеш-апарати и флеш -
сијалици, освен сијали-
ците со празнење од тар. 
број 8539: 
- Други апарати: 

9006 51 00 00 - Со барало низ објекти-
вот (рефлексен, со еден 
објектив (СДР), за филм 
со ролни со ширина до 35 
мм 2 парчиња 

9006 61 00 00 - Флеш-апарати со сија-
лици на празнење („елек-
тронски") 2 парчиња 
- Делови и прибор: 

9006 91 00 00 - За фотографски апа-
рати 2 парчиња 

2. Со објавувањето на ова решение, решението до-
несено под број 23-2840/1 од 11.11.1996 Година се става вон 

сила. 
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-3064/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

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

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 29.12.1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
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увезе без плаќање царина, а за потребите на Народна 
банка на Република Македонија и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименувана Количина 

1 2 3 4 

8207 * Изменлив алат за рачни 
алатки, со или без меха-
нички погон, или за алатни 
машини (на пример, за 
пресување, ковање, втис-
нување, пресечување, из-
режување или врежување 
на навои, дупчење и про-
ширување на отвори со 
стружење, повлекување, 
глодење), вклучувајќи и 
матрици за извлекување 
или екструдирање на ме-
тал и алат за дупчење на 
карпи или земја: 

8702 30 - Алат за пресување, ко-
вање, извлекување или 
пресечува^: 

8702 30 10 00 - За обработка на метал 
а) алат за ковање јубилеен 
златник 2 комплета 

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

Бр. 23-3065/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е.p. 

13. 
Врз основа на член 18 од Законот за платите и Дру-

гите. надоместоци на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и другите избрани и именувани 
лица во Републиката („Службен весник на Република 
Македонија" број 36/90, 44/90, 38/91 и 23/97) и врз ос-
нова на дед II точка 6 став 2 алинеја 1 од Одлуката за 
основање на постојани работни тела во Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" број 6/95), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1997 
година, донесе 

I О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИЗБИРА И ИМЕ-
НУВА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ 
ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО ИЛИ КОИ ГИ НАЗ-
НАЧУВА НАДЛЕЖНОТО ТЕЛО НА СОБРАНИ-

ЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во точка 1 во алинеите 69 и 71 бројот „3,3" се 
заменува со бројот „3,4". 

Во алинеја 85-а бројот „3,0" се заменува со бројот 
3 1" 

Во алинеја 85-6 зборовите: „во сектор" се бришат, а 
зборовите „до 2,9" се заменуваат со бројот „3,0". 

По алинеја 85-6 се додава нова алинеја 85-в која 
гласи: 

„- Шеф на Бирото на секретарот на Собранието 
3,0". 

Во алинеја 96 зборовите: „до 3,0" се заменуваат со 
бројот „3,3" 

Во алинеја 100-а зборовите: „во сектор" се бришат, 
а бројот „2,7" се заменува са бројот „2,9". 

2. Оваа одлука ќе се објаву во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Број 11-4281/1 „ 
25 декември 1997 година „ Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања 
на изборите и именуваната, 

Алил Цафсроски, е. р. 
14. 

Врз основа на точка 3 алинеја 2 од Одлуката за 
прибирање, користење и управување на средствата од 
Програмата Phare на Европската Унија во Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 12/94 и 31/95), Комисијата на Компензациониот 
фонд Phare, на седницата одржана на 16.12.1997 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИ-
ОНИОТ ФОНД PHARE - ПРОЕКТИ ЗА МИКРО 

БИЗНИСИ 

Член 1 
Одлуката за условите и критериумите за користење 

на средствата од Компензациониот фонд Phare - про-
екти за микро бизниси („Сл. весник на Република Ма-
кедонија" бр. 20/97) престанува да важи со денот на 
влегување во сила на оваа одлука. 

Член 2 
Средствата од Компензациониот фонд Phare во из-

нос од 55.000.000 денари за поддршка на микро бизниси 
согласно Индикативниот план за ангажирање на сред-
ствата од Компензациониот фонд Phare прибрани во 
1996 година, кои требаа да се користат согласно Одлу-
ката од член 1 на оваа одлука, се пренасочуваат во 
НЕПА (Национална агенција за промоција на мали и 
средни претпријатија) за финансиска поддршка за раз-
вој на мали и средни претпријатија. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бо 03-2389 Претседател на Комисијата, 
24|Декември 1997 година Абдименаф Незири, с.р. 

N Скопје 

15. 
Врз основа на член 37 од Законот за платен промет 

(„Службен весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95 и 71/%), 
министерот за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПО-
ТРЕБАТА НА ЕДИНСТВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ -
ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. Во Упатството за формата, содржината и употре-

бата на единствени инструменти - обрасци за вршење 
на работите на платниот промет во Република Македо-
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нија („Службен весник на РМ" бр. 21/94, 37/94, 54/94 и 
51/97), во точка 3, по ставот 5 се додава нов став 6 кој 
гласи: 

„Обликот и содржината на инструментите на плат-
ниот промет се дадени во Прилог бр. 5, кој е составен 
дел на ова Упатство". 

2. Во точка 63, потточка а), став 1, во заградата 
бројот „18" се заменува со бројот „21". 

Во втората реченица, по зборот: „средствата" 
сврзникот „и", се заменува со запирка, а по зборот: 
„сметката" се додаваат зборовите: „и ознака за припад-
ност на банка-депозитор". 

Во став 3, зборот: „Последниот" се заменува со збо-
рот: „Претпоследниот". 

По став 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои 
гласат: 

„Последниот податок на елементрт „број на сметка-
та" - ознака за припадност на банката - депозитор е 
трицифрен број од кој првите две цифри се реден број 
на банката, а последната цифра е контролен број, пре-
сметана по модул 11. Функцијата на контролниот број е 
во постапката на обработка на податоците од налозите 
за плаќање, со примена на средства за автоматска обра-
ботка на податоците, да ја открие секоја грешка на тој 
податок настаната при запишувањето или опфаќањето 
на тој податок. Овој податок се запишува по индивиду-
алната партија, со одвојување од истиот податок со 
цртичка и тоа и за правното лице и друг имател на 
сметка - должник и за правното лице и друг имател на 
сметка - доверител, а се пополнува и во случај кога се 
врши плаќање помеѓу правни лица и други иматели на 
сметки депоненти на иста банка. 

Ознаката за припадност на банката се определува за 
секоја банка посебно. Ознаките за припадност на бан-
ката се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел на ова 
Упатство. 

За правните лица и другите иматели на сметки кои 
се депоненти на дел од банка, како ознака за припад-
ност на банката - депозитор се внесува ознаката на 
банката во чиј состав е делот на банката". 

Во потточка д), во став 3, првата реченица се заме-
нува со две нови реченици кои гласат: 

„Елементот „број на ознаката за поврзување" го 
запишува имателот на сметката - налогодавач на сите 
инструменти на платниот промет независно од тоа дали 
се употребуваат за плаќање во иста оганизациона еди-
ница или помеѓу различни организациони единици на 
Заводот. 

Податокот за припадност на банка го внесуваат само 
правните лица и други иматели на сметки на инструмен-
тите за плаќања кои гласат на големи износи согласно 
Одлуката за начинот на извршување на платниот про-
мет со инструменти за плаќана што гласат на големи 
износи („Службен весник на РМ" бр. 50/97)". 

Во потточка ѓ), по ставот 3 се додаваат два нови 
става 4 и 5, кои гласат: 

„Во елементот „Повикување на број (задолжува-
ње)", Буџетот, корисниците и единките корисници на 
средства од Буџетот на Република Македонија, на ин-
струментите на платниот промет запишуваат податоци 
во должина од 20 знаци од кои 19 се нумерички, а еден е 
специјален знак - (цртичка) кој служи за раздвојување 
на податоците од овој елемент. 

Основните модели кои ги пополнуваат Буџетот, ко-
рисниците и единките корисници на средства од Буџе-
тот на Република Македонија во просторот на елемен-
тот „повикување на број", со објаснувањата за нивната 
употреба, се дадени во Прегледот на основните модели 
кои ги пополнуваат Буџетот, корисниците и единките 
корисници на средства од Буџетот на Република Маке-
донија, во Прилог бр. 3, кој е составен дел на ова 
упатство". 

3. Пред називот на Прегледот на основните модели 
на повикувањето на број со објаснение за нивната упо-
треба, во десниот горен агол се додаваат зборовите: 
„Прилог број 2". 

4. Пред обликот и содржината на инструментите на 
платниот промет, во десниот горен агол се додаваат 
зборовите: „Прилог бр. 5". 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 15 јануари 
1998 година. 

Број 08-11471/1 Министер за финансии, 
30 декември 1997 година Д"Р Т а к и Ф и т и> С Р-

Скопје 

Прилог број 3 

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ МОДЕЛИ КОНТИ 
ПОПОЛНУВААТ БУЏЕТОТ, КОРИСНИЦИТЕ 

И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД 
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број на 
моделот 

Содржина на моделот (распоред на 
полињата и позициите на контролниот 

број во моделот) 

40 (ПШ)К(П1/2)К-(П2)К 
41 (ПШ)К(П1/2)К-(П2)К 
42 (ПШ)К(П1/2)К-(П2)К 
43 (ПШ)К(Ц1/2)К-(П2)К 
44 (ПШ)К(ПШ)К-(П2)К 
45 (ПШ)К(П1/2)К-(П2)К 
46 (ПШ)К(П1/2)К-(П2)К 

Првите два нумерички знаци се запишуваат во прет-
полето на овој елемент и претставуваат број на основ-
ниот модел на елементот „Повикување на број (задол-
жување)". 

Останатите 17 нумерички знаци и еден специјален 
знак (цртичка) се запишуваат во полето на елементот 
„Повикување на број (задолжување)" и тоа: 

- првиот податок (ПШ)К(П1/2)К во должина од 11 
нумерички знаци содржи: број на раздел на Буџетот на 
Република Македонија од 3 нумерички знаци и глава на 
Буџетот на Република« Македонија од 2 нумерички 
знаци со контролен број (Пт)К и регистарски број од 4 
нумерички знаци со контролен број од 1 нумерички 
знак (П1/2)К; 

- вториот податок (П2)К во должина од 6 нумерички 
знаци го содржи бројот на потставката од Буџетот на 
Република Македонија од 5 нумерички знаци со контро-
лен број 1 нумерички знак. 

Модел 40: Се употребува кога се врши пренос на 
средства од Буџетот спрема корисниците на средства од 
Буџетот. 

Модел 41: Се употребува кога се врши пренос на 
средства од корисниците на средства од Буџетот спрема 
единките корисници на средства од Буџетот. 

Модел 42: Се употребува кога се вршат плаќања на 
корисниците на средства од Буџетот и единките корис-
ници спрема добавувачи на стоки и услуги и исплата на 
плати и надоместоци и друго. 

Модел 43: Се употребува кога се врши враќање на 
вишок на пренесени средства од страна на корисниците 
на средства од Буџетот спрема Буџетот. 

Модел 44: Се употребува кога се врши враќање на 
вишок на пренесени средства од единка корисник на 
средства од Буџетот кон министерствата. 

Модел 45: Се употребува кога се врши враќање на 
неискористени средства од сметка на дел од корисник 
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на средству од^Бу^етрх* единка корисник, акредитив, 
упатница шш .привремена сметка на платниот промет. 

Модел употребува кога се вршат плакања на 
вонредни трошоци ћа јБуџетот. 

; ОШ* ПЧ -iUA'i 
4 го < n^qcr Прилог бр. 4 

ПРЕГЛЕДЗЛРШ&КАДА ПРИПАДНОСТ НА 
, . -ДАНКАТА 

О Б Ј А В А 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на Република Македонија - Скопје во сми-
сла на член 24 од Законот за семе („Сл. весник на РМ" 
бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 85/92) објавува дека во 
Регистарот на доработувачи на семенски материјал се 
запишува: 

ТП „КОБО" експорт-импорт - Скопје ги исполнува 
условите и се запишува во регистарот за доработка на 
семенски материјал од компир - регистарски број 29, 
решение бр. 10-8386/2 од 1.12.1997 година. 

Бр. 10-8386/2 
1 декември 1997 година „ Министер, 

Скопје М"Р К и Р° Доцевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението бр. 10-3047/1 
од 10 декември 1997 година, објавено во „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/97, се поткраднала грешка, поради 
што се дава 

ИСПРАВКА 
НА РЕШЕНИЕТО БР. 10-3047/1 ОД 10 ДЕКЕМВРИ 

1997 ГОДИНА 

Во став 1 на Решението наместо зборот „Карбуни-
ца" треба да стои зборот „Карбинци". 

Бр 10-3047/2 Од Републичката геодетска 
29 декември 1997 година управа 

Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 

бр. 5989/97, на регистарска влошка бр. 1-30376-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на директор на 
Услужно трговско претпријатие на големо и мало „БО-
КИ" д.о.о. увоз-извоз Тетово, ул. „Илинденска" лок 
бр. 10 Тетово. 

Се брише Ристовски Љубе се запишува Славица Ри-
стовска како нов директор. 

Од Основниот суд Скоте I - Скопје, Срег. бр. 5989/ 
97. (16545) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2245/97, на регистарска влошка бр. 2-563, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Производно, 
трговска задруга „МУБ" п.о. увоз-извоз ул. „Ѓорѓи 
Димитров" бр. 70, Прилеп. 

Основачи: Јован Недевски, Сузана Недевска, Ду-
шан Недевски. 

Седиште: ул. „Ѓорѓи Димитров" бр. 70, Прилеп. 
Дејности: 012810, 012820, 012830, 070111, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070130, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 090160, 070310, 070320. v 

Задругата во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Задругата за обврските превземени во правниот 
промет со трети лица договара со целиот имот со пол-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување во надворешно 
трговскиот промет е Јован Недевски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2245/97. 
(18947) 
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Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5800/97 на регистарска влошка бр. 1-37646, ја запи-
ша во судскиот регистар промена на седиште на фир-
мата, истапување и пристапување на основач и проме-
на на лице овластено за застапување на Трговското, 
услужно и производно претпријатие, „ФЕР-БАЛ-
КАНА ц.о. експорт-импорт, ул. „146" „бис" бр. 24, 
Скопје. 

Претпријатието за производство, трговија и услуги 
»ЛАЛА КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт, ул. 
„Црноок" бр. 10, Скопје. 

Се брише Ајдин Кики, а се запишува Шукри Кам-
бери, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5800/97. (14740) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5737/97 на регистарска влошка бр. 1-48410-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на фирма, се-
дитше, основач и проширување на дејност во внатре-
шен трговски промет и промена и лице овластено за 
застапување во внатрешен трговски промет на Мешо-
витото претпријатие за трговија „ДУНАВ ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Скоевска" бр. 
82 б, Скопје. 

Приватно, трговско услужно претпријатие „ДАН -
ПАЛ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Прва Кума" бр.9, 
Велес. 

Кон претпријатието пристапува, Тодорче Јанев и 
Владе Илиевски, а истапува, Роберт Блажевски. 

Дејноста се проширува со: 090131, 090132, 090139. 
Се брише Роберт Блажевски, а се запишува Соња 

Јанева, како директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

5737/97. (14741) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5380/97 на регистарска влошка бр. 1-21610-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на фирма, седи-
ште, основач, проширување на дејност и промена на 
директор на Претпријатието за трговија и услуги 
„ЉИКА" д.о.о. експорт-импорт ул. „Рифат Бурџевиќ" 
бр. 69, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Рифат Бур-
чевиќ" бр. 69, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува лицето Љика Авди-
рахман од Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 
060501, 060502, 060503, 060603, 080121, 080129, 080190, 
120190. 

Се брише Јулијана Димитриевска, се запишува Љи-
га Авдирахман, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5380/ 
97. (14742) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2009/97 на регистарска влошка бр. 6-02000509-00-
01, го запиша во трговскиот регистар основање на ТП 
„БАЛЕ" за трговија на мало со прехранбени произво-
ди на Валентина Станојко Јованова, ул. „Првомајска" 
бр. 37, Демир Капија. 

Основач е Валентина Јованова од Демир Капија. 
Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 

трговија на мало со прехранбени производи, леб, пе-
циво, млеко и млечни производи, зеленчук, овошје и 
преработки, месо, живина, риба и месни преработки, 
разни животни продукти, алкохолни пијалоци и прои-
зводи за домашни потреби. 

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

14 Јануари 1998 

Валентина Станојко Јованова, управител без огра-
ничување. 

Од Основниов суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2009/ 
97. (14943) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5387/97, на регистарска влошка бр. 1-54468-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
„МИД-КОМ" АД за производство, трговија и услуги, 
експорт-импорт ул. „Боте Боцевски" бр. 3, Скопје. 

Се брише Силвија Димитрова, а се запишува Дра-
гица Брајовић 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5387/97. (15476) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 28/97, на регистарска влошка бр. 6-02000472-
000-09, го запиша во трговскиот регистар префрлува-
њето на фирма на Драган Марко Лазетиќ ТП Цвеќара 
„КАЛА" Скопје, Цветен пазар, ул. „М.Х.В. Јасмин" 
бб, тезга бр. 10. 

Кон претпријатието пристапува Слободан Марко 
Лазетиќ, а истапува Драган Марко Лазетиќ. 

Се брише Драган Лазетиќ, а се запишува Слободан 
Лазетиќ, како директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 28/ 
97. (15477) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5142/97, на регистарска влошка бр. 1-43237-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на/ 
„МИНИВИЉАНТ" д.о.о. за производство, промет и 
услуги, ул. „Даме Груев" бр. 7/7-5, Скопје. 

Се брише Владимир Атанасова^, а се запишува 
Љупчо Атанасова^ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5142/97. (15478) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4831/97, на регистарска влошка бр. 1-25670-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Производното трговско претпријатие „БИЕ 
ИМПЕКС" експорт-импорг д.о.о. ул. „Рампо Лева-
та" бр. 17, Скопје. 

Се брише Тодор Бобановски, а се запишува Хри-
стина Богдановска, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4831/97. (15479) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3148/97, на регистарска влошка бр. 1-4723-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на Претпријатието за трговија на големо и мало и 
увоз и извоз „МЕДИКАХЕМ" ц.о. ул. „Антон Попов" 
бр. 103-а, Скопје. 

На 16.12.1996 год. во претпријатието пристапила 
Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија, а на истиот ден иста-
пиле Томиќ Борко и Лабудовиќ Будимир. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3148/97. (15480) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5714/97, на регистарска влошка бр. 1-26607-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за промет и производство 
„БУРАК ХОЛДИНГ" експорт-импорт ц.о. ул. „Јордан 
Чопела" бр. 6-п. 

Се брише Орхан Заири, а се запишува Реџеп Заи-
ри, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5714/97. (15481) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 57/97, на регистарска влошка бр. 8-02000546-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на назив, проширување на дејност на Трговија на мало 
и големо „ПЕДЕР ШУЗ" ДООЕЛ Градски трговски 
центар - 1 кат, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Музафер Хамза, а 
истапува Пелковиќ Амела. 

Дејности: 110309, 110909, 070310, 070320. 
Да се запише Стојановска Лилјана, управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 57/ 

97. (15482) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5838/97, на регистарска влошка бр. 1-1957-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Природно-математички факултет, Скопје, Гази Ба-
ба бб. 

Да се брише досегашниот застапник проф. д-р Гли-
гор Јовановски, декан без ограничување, а да се запи-
ше новиот застапник проф. д-р Владимир Петрушев-
ски, декан без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5838/97. (15483) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5852/97, на регистарска влошка бр. 1-4024-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Производното трговско услужно претпријатие 
„ВИТАН" д.о.о. експорт-импорт ул. „Лондонска" бб. 
лок. 9 ТЦ Тафталиџе - 2, Скопје. 

Производно трговско, услужно претпријатие „ВИ-
ТАН" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Франклџн Рузвелт" 
бр. 6/2, Скопје. 

Од Основниот* суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5852/97. (15484) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,-со решението 
Срег. бр. 5715/97, на регистарска влошка бр. 1-64090-
0-0-0, ја запиша ва судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за производство, трговија и ус-
луги „ОРТЕКС" експорт-импорт д.о.о. ул. „Орден Чо-
пела" бр. 6-ц, Скопје. 

Се брише Камер Металари, а се запишува Орхан 
Заири, како директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5715/97. (15485) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5573/97, на регистарска влошка бр. 1-20588-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач и 
директор на Транспортно услужно трговско претприја-
тие „БОКГ" увоз-извоз ц.о. Кавадарци, ул. „Народна 
Младина" бр. 7. 

Пристапува основачот Блажевски Блашко. 
Се брише Блажевска Петра, се запишува Блажев-

ски Блашко. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5573/ 

97. (15704) ______________ ^ 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 

бр. 2251/97, на регистарска влошка бр. 1-6197-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување во внатрешен и H i l l и проширу-
вање на дејност во внатрешен трговски промет во 
Трговско претпријатие во приватна сопственост „МО-
НАКО - КОМЕРЦ" Ц,0. Кавадарци, ул. „Кирил и 
Методиј" бр. 1. 

Дејноста се проширува со: 090121, 090122, 090123, 
090124, 090129. 

Се брише Клинчаров Александар, а се запишува 
Клинчаров Трајче како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2251/ 
97. (15705) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 3407/97, на регистарска улошка бр. 1-470-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар усогласувањето во РО 
Градска Аптека „16 ЈУНИ" со целосна одговорност, ул. 
„Илинденска" бб Кавадарци. 

Јавна здравствена организација Градска Аптека „16 
ЈУНИ" Ц.О. Кавадарци, ул. „Илинденска" бб Кава-
дарци усогласување на РО Аптека „16 ЈУНИ" ц.о. Ка-
вадарци, ул. „Илинденска" бб во Јавна здравствена ор-
ганизација Градска аптека „16 ЈУНИ" Ц.О. Кавадарци, 
ул. „Илинденска" бб согласно член 199 и 200 од Зако-
нот за здравствена заштита. Република Македонија 
Министерство за Здравство. 

Дејност 130160. 
Неограничено овластување. Целосна одгворност на 

Ангелина Коцева директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3407/ 

97. (15706) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 4992/97, на регистарска влошка бр. 1-2828-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар проширувањето на дејно-
ста на Претпријатие за треговија на големо и мало 
„УНИВЕРЗАЛ - ПРОМЕТ" п.о. Кавадарци, ул. „Ед-
вард Кардељ" бр. 13-а. 

Проширување на дејност во внатрешен промет со: 
080121 - ресторани со услужување и 080123 - ресторани 
за општествена исхрана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4992/ 
97. (15707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6051/97, на регистарска влошка бр. 1-57342-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице во 
Приватното претпријатие за транспорт и трговија на 
големо и мало со увоз-извоз „ПАРТНЕР - ТВ" ц.о., е. 
Извор Велес. 

Да се брише: Трајковски Владо, а да се запише: 
Трајковски Љубе како директор без 9граничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6051/ 
97. (15708) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5532/97, на регистарска влошка бр. 1-1666-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар бришењето на Самоу-
правна интересна заедница за патишта и комунални 
дејности на општина Тетово, ул. „ЈНА" бр. 70. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5532/ 
97. (15709) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5030/97, на регистарска влошка бр. 1-32682-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на седиште, 
основач, проширување на дејноста во внатрешен тргов-
ски промет на Претор^'атие за шпедиција и услуги 
„ГЛОБУС" ДОО Тетово, ул. „Маршал Тито" локал 4 
Тетово. 

Претпријатие за шпедиција и услуги „ГЛОБУС" 
ДОО Скопје, бул. „Јане Сатански" бр. 93/1-15 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Слободан Стани-
ште, а истапува: Абази Вехаби. 

Нови; дејности се: 060501, 060502, 060602, 070111, 
070112, 070114, 070124, 070125, 070127, 070128, 070140, 
070211, 070222, 070214, 070219, 070224, 070225, 070226, 
070230, 090181. 

Се брише: Абази Вехаби, а се запишува: Слободан 
Станишић како директор без ограничување. 
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5030/ 
97. (15710) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6086/97, на регистарска влошка бр. 1-54123-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на фирма, пра-
вен облик, седиште, основач, лице овластено за заста-
пување во внатрешен трговски промет и НТР и проши-
рување на дејност на Производно трговско претприја-
тие „КАФЈАЈ1" ц.о. експорт-импорт с.г. Речица - Те-
тово. 

Претпријатие за градежништво, проектирање, трго-
вија и услуги „ИБРО" експорт-импорт ДОО е. Пирок -
општина Боговиње. 

Кон претпријатието пристапува: Ибрахими Ибра-
хим, а истапува Адеми Аметали. 

Дејноста се проширува со: 012142, 013050, 01399, 
020202, 020201, 050203, 090121, 090160, 090181, 100101, 
100103, 110401,110402,110403, 110404. 

Се брише: Адеми Аметали, а се запишува: Ибра-
хими Ибрахим како директор со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6086/ 
97. (15711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5918/97, на регистарска влошка бр. 1-59752-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на фирма, се-
диште, основач, дејност и директор на Претпријатие за 
производство и промет на големо и мало „АРТЕКС" 
д.о.о. Тетово, ул. „Илинденска" бр. 77/А-2-2. 

Истапува основачот Стоичковска Светлана, а при-
стапува Гајур Хисмани. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
012621, 012699. 

Се брише Стоилковска Светлана, се запишува Гајур 
Хисмани. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5918/ 
97. (15712) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5342/97, на регистарска влошка бр. 1-68240-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување на Претпријатие за производство 
и промет на стоки и услуги „ИЗОПРОЕКТ" увоз-извоз 
д.о.о., ул. „Лазо Трпков" бр. 11 Велес. 

Се бришат: Стојанов Ванчо - без ограничување 
Стојанова Благородна - без ограничување, Тасевски 
Зоран - без ограничување. 

Се запишува: Стојанова Нада - директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5342Ј 
97. (15713) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 3944/97, на регистарска влошка бр. 1-61828-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив, се-
диште основач и лице овластено за застапување во вна-
тешен и ИТП на Производно-трговско и услужно прет-
пријатие „БИРО-ТРИМ 1" Д.О.О. експорт-импорт, ул. 
„180" бр. 3 Тетово. 

Кон претпријатието пристапува Тримчески Миле, а 
истапува Михајлоски Владимир. 

Се брише Михајлоски Владимир а се запишува 
Тримчески Миле како директор со неограничено овал-
стување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3944/ 
97. (15714) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5871/97, на регистарска влошка бр. 2-60260-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив на 

Шпедитерска транспортно услужна задруга „ШПЕД -
ТРАНС Ч" Ц.О. - Гевгелија, ̂ л. „Јанко Урдинов" број 
18. -

Се брише досегашниот.н&зод: Шпедитерска тран-
спортно услужна задруга „ДАНД" Ц.О. - Гевгелија, а 
се запишува новиот назив кој гласи: Шпедитерска тран-
спортно услужна задруга „ЦјЏЈЕД - ТРАНС Ч",Ц.О. 
Гевгелија. 

Од Основниот суд Скопје | - Скопје, ;Срег. бр. 5871/ 
97. " (15715) 

'•у.-о.-̂ иич ' ' 
Основниот суд Скопје ' I - Скопје , , со решението 

Срег. бр. 5726/97 на регистарска влошка бр. 1-5484-0-
0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
основач на ПретприЈ атиетУ за теизам* ti угостителски 
услуги „ВАРДАР - ТУРС" експорт-и&порт ц.о. 
ул.„Горче Петров" бр.46 Скопје. 

Се брише Колеќевска Мз^а,Ј а се запнува Коле-
ќевски Спасе. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје'̂  Срег. бр. 
5726/97. (14998) 

Основниот суд Скопје f - Скопје, ^решението 
Срег. бр. 5690/97 на р е г и с т а р а 1 - 4 6 2 6 9 - 0 -
0-0, го запиша во судскиот ̂ регистар помирувањето 
на дејност на „ПРИМАТЕ^" дДо . ј&(^одство , 
трговија, услуги експорт Шѓѓ&рт „Бул; Јаде.Сандан-
ски" бр.52/2/7 Скопје. " ^ 

Дејности: 020201, 02020$^СјЗрф?;;130112? 070227. 
Од Основниот суд Скрије Д Скопје** Срег. бр. 

5690/97. (14999) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5183/97 на регистара^ влоЛаќабр. .1-64771-0-
0-0, ја запиша во судскиот perfrtf^p промената на'седи-
ште, основач и директор на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги „ЕЛКОН ТРЕНД" д.о.о. 
експорт импорт ул.„Антон ГОпсУб- бр.172/6 Скопје. 
• Се брише досегашното седиште ул: „Скупи -5а" 
бр.20-а, а се запишува ул.„Антон Попов" бр.172/6, 
Скопје. 

Се брише досегашниот основач Марјан Тодевски, 
а се запишува новиот основач И&аноћски Милисав. 

Се брише досегашниот директор во внатрешниот и 
надворешниот промет Тодевски, Марјан - директоре*) 
неограничени овластува^;, се з^ишува. Ивановски 
Милисав - директор со неорга^^едн ббластувања. 
. Од Основниот суд Скопје I т ,Скопје, Срег. бр. 
5183/97. ' (15000) 

Од Основниот 
5366/97. 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 5366/97 на регистарска влошка бр. 1-2396-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ос-
новач на „СТОПАНСКИ ПЕЧАТ44*'Скопје д.о.о. 
ул.„3-та Македонска бригада" бГб Скопје. 

Се брише Стојановски Ст^јад^ % се запишува Сте-
фановска Даница. , ^ vAi ^ . 

суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
-—vmcrjuqu г^л*^., • (15001) 

Основниот суд Скопје'I — Скопје^ со решението 
Срег. бр. 5565/97 на регистарска влопшабр. 1-15907-0-
0-0, ја запиша во судскиот«р^г^су^р премешта на седи-
ште, основач и лице на Претпријатието за приватна 
сопственост за произвоство и трговија на големо и ма-
ло ,ДЕГА - ТРАДЕ" увозтозвго ц.о. Скопје ул.„Вла-
димир Комаров" бр.23/29. 

Претпријатие за прива-pja. |опоте#ОСт.за производ-
ство и трговија на големо и м^р ^ЛФЃАЈ - ТРЕЈД" 
уврз-изврз ц.о. ул.^Прил^ск^"; ^i^g^ie^fe^ 

Кон претпријатието пристапува^Миддоквски/ Вои-
слав, а истапува Милошевска Габриела. 
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* Се брише Милошевска Габриела, а се запишува 
Милошевски Воислав како директор со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5565/97. (15002) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 51/97 на регистарска влошка бр. 3-02000124-
0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
седиште, зголемување на основна правнима и промена 
на управител на Трговското друштво за промет и по-
средување „МАККАР - БАЛФИНКО - МАКФИН" 
доо Скопје бул.„Србија" бб. 

Трговско друштво за промет и посредување „МАК-
КАР - БАЛВИНКО - МАКФИН" доо Скопје, 
бул.,Јане Сандански" бр.ИЗ. 

Се брише Симеон Станковски, а се запишува Си-
меон Станковски како управител со ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 51/ 
97. (15003) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 43111/97 на регистарска влошка бр. 1-35089-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за внатрешна 
и надворешна тровија „ПАЛАС" доо Скопје, ул.„Кра-
товска" бр. 14-6. 

Претпријатието за внатрешна и надворешна трго-
вија „ПАЛАС" доо СкопЈе, ул.„Кратовска" бр. 14-6 
врши промена на основач и директор на претпријатие-
то. Истапува Љупчо Прешевски од Скопје, а приста-
пува како нов основач Милошевска Даница од Скопје, 
ул.„Варшавска" бр.5-2/8. 

Се брише досегашниот директор Љупчо Прешев-
ски од Скопје, а се наименува за нов директор Мило-
шевска Даница од Скопје, директор без ограничување 
во рамките на регистарските дејности во внатрешниот 
и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4311/97. (15004) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 4461/97 на регистарска влошка бр. 1-50741-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на седиште 
оснивач и директор на Претпријатие за трговија на 
големо и мало и услуги „НИКАН 94" експорт импорт 
ц.о. Скопје ул. Иван Козаров бр. 64. 

Кон претпријатието пристапува: Кочовски Дими-
тар од Скопје, а истапува Блажевски Бане. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4461/97. (14715) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5803/97 на регистарска влошка бр. 1-5544-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на Претпријатие 
за промет и посредување „АГАМ" увоз извоз Скопје 
ц.о. ул.114 Дебарска бр.7. 

Претпријатие за производство, трговија услуги, по-
средување и превоз на патници и стоки „АГАМ" увоз-
извоз ц.о. Скопје ул. 114 Дебарска бр.7. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5803/97. (14716) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 3809/97 на регистарска влошка бр. 1-5083-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на Претпријатие 
за внатрешна трговија на големо и мало и услуги во 
прометот „СУВА ПЛАНИНА" ц.о. е. Батинци Скоп-
ско ул. „7* бр. 168. 

Претпријатие за сточарско поледелско производ-
ство и трговија на големо и мало „СУВА ПЛАНИ-
НА" Ц.О. е. Батинци, Скопско. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3809/97. (14717) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5402/97 на регистарска влошка бр. 1-14256-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на директор на 
Претпријатието за производство и промет со мешови-
ти стоки „Пласман" ц.о. Скопје Бул. „Јане Смилан-
ски" бр.116-П-13. 

Се брише Слободан Костовски се запишува Билја-
на Петковска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5402/ 
97. (14718) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5611/97 на регистарска влошка бр. 1-42484-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар проширување на деј-
ност на Услужно трговско претпријатие „Ино стар" 
експорт импорт П.О. Скопје ул. Орце Николов бр.29/ 
13 Скопје. 

Дејности: 011313, 011315, 011320, 011390, 012511, 
0122513, 012515, 012516, 012521, 012522, 012524, 012611, 
012612, 012615, 012621, 012623, 012624, 012691, 013021, 
013022, 013030, 013041, 013041, 013043, 013050, 013071, 
013073, 020110, 020121, 020140, 050100, 050201, 050202, 
050209, 050301, 050302, 090171, 090181, 090189. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5611/97. (14719) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5428/97 на регистарска влошка бр. 1-14056-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена назив и основач 
на Претпријатие за монтажа и сервисирање на елек-
тронски производи и апарати „Мак Аларм-1" ц.о. из-
воз-увоз Скопје ул. Партизански одреди бр.64-б/2-3 
Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. Јане Сатан-
ски бр.7/2-8 мезанин СкопЈе. 

Кон претпријатието пристапува лицето Коцевски 
Марјанчо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5428/97. (14720) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5510/97, на регистарска влошка бр. 1-65388-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Производното трговско услужно претприја-
тие „НК-95" д.о.о. експорт-импорт е. Селце, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5510/97. (15497) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5760/9/, на регистарска влошка бр. 1-24193-
(ММ), ја запиша во судскиот регистар промената на 
името на Трговското претпријатие „ПРПАРИМИ" 
ц.о. експорт-импорт е. Копачиндол, Тетово, во Прет-
пријатие за трговија, транспорт, промет со возила и 
нелови и одржување и поправка на друмски моторни 
возила „ПРПАРИМИ" ц.о. експорт-импорт е. К о с -
тандо л, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5760/97. (15498) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5747/97, на регистарска влошка бр. 1-17523-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување во внатрешен и ИТП на 
Приватното трговско угостителско претпријатие „Е-
МРО-КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „ЈНА" бр. 78, Тетово. 
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Се брише Емилија Јовановска, а се запишува Ана 
Јованоска, како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5747/97. (15499) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5554/97, на регистарска влошка бр. 1-65167-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ГАЛИЈА-С" д.о.о. увоз-извоз ул. „Илинденска" бр. 
43/22, Тетово. 

Се брише Сашо Стефановски, а се запишува Иси-
дора Стефановска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5554/97. (15500) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5389/97, на регистарска влошка бр. 1-40363-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Производното трговско прет-
пријатие „ИБАЈ1-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт 
ул. „Штипска" бр. 151, Тетово. 

Пристапуваат основачите Рецепи Неџада и Рецепи 
Џавдет, а истапуваат Ибрахим Ислами и Сабајдин Ис-
лами. 

Се брише Ибрахим Ислами, а се запишува Рецепи 
Неџади. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5389/97. (15501) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4028/97, на регистарска влошка бр. 1-60554-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Производното трговско угостителско прет-
пријатие на големо и мало „ТРГО-МАР" увоз-извоз 
д.о.о. ул. „Благој Ѓорев" бр. 104-Б, Велес. 

Се брише Димче Петров, а се запишува Гоце Алек-
овски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4028/97. (15502) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1577/97, на регистарска влошка бр. 6-
0200056^000-06, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец „ФИНАНС-ШПЕД" автопрево-
зник Ванчо Илија Тилев ТП ул. „Првомајска" бр. 20, 
Демир Капија. 

Основач: Ванчо Илија Тилев од Демир Капија. 
Дејности: 060502, 060502, 060602. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

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

Лице овластено за застапување е Ванчо Тилев, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1577/ 
97. (15503) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4517/97 на регистарска влошка бр. 1-27920-0-0-0, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на основач 
и лице овластено за застапување во внарешен и ИТП 
на Претпријатието за производство, трговија, услуги 
и посредување и застапување увоз-извоз „АДЦ - 2010" 
ц.о. Скопје ул.„Орце Николов" бр.83а. 

Кон претпријатието пристапува Стојан Пулејков-
ски, Ивица Крстевски и Борис Давидов, а истапува 
Нинослав Марковиќ. 

Се брише Нинослав Марковиќ, а се запишува 
Ивица Крстевски како директор без ограничување. 
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4517/ 
97. (14989) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5388/97 на регистарска влошка бр. 1-157-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на Новинско из-
давачката работна организација „ПРОСВЕТЕНА ЖЕ-
НА" Скопје ул.„булевар ЈНА" бб. Скопје. 

Се брише Лилјана Дирјан вд директор и главен 
уредник, а се запишува Лилјана Дарјан директор и 
главен и одговорен уредник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5388/97. (14992) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 3863/97 на регистарска влошка бр. 1-7^8-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач и 
проширување на дејност на Претпријатието за прои-
зводство и промет со безалкохолни пијалоци и промет 
со алкохолни пијалоци и други животни продукти 
„СВЕЖИНА" ц.о. Скопје, ул.„31« бр.35 с.Волково -
Скопје. f , , 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070112, 070113, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 
070222, 070214, 070221, 070227, 070229, 070250, 070260, 
090121, 070122, 090131, 070132, 090139, 110109, 110309, 
110909. 

Кон претпријатието пристапува Точева Маргарита, 
а истапува Анчева Николина и Јовановски Илија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3863/97. (14993) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со'решението Срег. 
бр. 5371/97 на регистарска влошка бр. 1-32947-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на опис на 
Приватното претпријатие за трговија на големо и ма-
ло „ЕДИС КОМЕРЦ АФ" експорт импорт п.о. Скопје 
ул.„Варшавска" бр.5/2-3. 

Претпријатие за транспорт, премет и услуги „Е-
ДИС КОМЕРЦ АФ" експорт импорт п.о. Скопје 
ул.„Варшавска" бр.5/2-3. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5371/97. _ _ _ (14994) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 4018/97 на регистарска влошка бр. 1-3157-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на деј-
ност на Претпријатие за трговија на големо и мало 
„ТИМ АУТОМАТИК" увоз извоз д.о.о. Скопје. 

Дејности: 011390, 012310, 080111, 090121, 060501, 
060502, 060503, 060601, 0606062. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4018/97. (14995) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5438/97 на регистарска влошка бр. 1-36772-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на седиште и 
директор на Претпријатие за производство, трговија 
на големо и мало „КОМАКО" д.о.о. увоз-извоз 
ул.„Вангел Дину" бр.б-а Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул.„Вангел Дину" 
бр.ба Скопје. F ^ 

Се брише Екатерина Насуличева, а сб запишува 
Весна Бошкова како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје/Срег. бр. 
5348/97. (14996) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 5620/97 на регистарска влошка бр. 1^7974-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
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основач на Производното трговско претпријатие „АР-
ГИРА - РАПАР" д.о.о. Скопје, ул.„Коста Веселинов" 
бр.8 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува лицето Африм Га-
ши од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5620/97. (14997) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4827/97, на регистарска влошка бр. 1-64161-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар Промена на лице на 
претпријатието за трговија на големо мало „ОРБИС" 
увоз-извоз ДОО ул. Трифун Хаџи Јанев 2/2-9 Скопје. 

Да се брише: Данчевски Димитрија за да се запише: 
Данчевски ррце како Директор без ограничување. 

Од Осн(Ѕ&ниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4827/ 
97. * (15740) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5751/97, на регистарска влошка бр. 1-26823-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар Промена на прет-
пријатието^ за промет; „Фиесга-Комерце-ЈО" ДОО ек-
спорт-импорт е. Кадино Скопје. 

Да се брише: Јордан Ангеловски, да се запиште: 
Радица Ангеловска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр.5751/ 
97. (15741) 

t ~ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5938/97, на регистарска влошка бр. 1-67906-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар промена на се-
диште, и лице на Претпријатието за производство, 
трговија и увоз-извоз „Конструкционс Биро А. Ф." 
ДОО ул. „Палмиро Тољага" бб. Скопје. 

Се брише досегашниот директор на претпријатието 
Нуредин Исејновски од Скопје. 

Се назначува Ферит Алимовски директор со неогра-
ничени овластувања на претпријатието. 

Се врши промена на седиште на Претпријатието 
„Конструкционс Биро А. Ф." на ул. 171 бр. 24-а Скопје. 
Новото седиште пЦ Претпријатието гласи ул. „Пал-
миро Тољага". бб Скопје 

Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5938/97 
(15742) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5979/97, на регистарска влошка бр. 1-57786-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар промена на лице на 
Претпријатието за производство, промет и услуги „И-
CMAJJI - КОМЕРЦ" увоз-извоз Ц. О. е. Ласкарци 
Скопје. 

Се брише Метуш Исамли а се запишува: Фатмир 
Адеми како директор со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5979/ 
97. (15743) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5921/97, на регистарска влошка бр. 1-2-12-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширување на 
дејност на Земјоделска задруга „Братство единство" ц. 
о. Горно Лисиче ул. 12 Ударна бригада бб Скопје 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
110304. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5921/ 
97 (15744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. &83/97, на регистарска влошка бр. 1-65978-0-
0-0, го загВ&ша во судскиот регистар промена на назив 

основач и директор Трговско услужно претпријатие 
„ЕЛМАК" д. о. о. експорт импорт ул. „Димо Хаџиди-
мов" бр. 27 Скопје. 

Новиот назив на фирма е „Елмак" д.о.о. експорт 
импорт ул. Димо Хаџидимов бр. 27 Скопје. 

Од претпријатието истапуваат лицата Здравевски 
Зоран и Здравевска Весна. 

Се брише Здравевска Весна се запишува Сребренов-
ска Љубица како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5983/ 
97 (15745) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5640/97, на регистарска влошка бр. 1-43299-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар промена на се-
диште основач и директор на Претпријатието за произ-
водство промет и услуги на големо и мало „Петра 
Трејд" експорт импорт д. о. о. Костурски херои бр. 42/ 
2/13 Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. Костурски Хе-
рои бр. 42/2-3 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува лицето Зоран Зафи-
ровски од Скопје. 

Се брише Љубомир Атанасовски се запишува Зоран 
Зафировски коко нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5640/ 
97. (15746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4605/97, на регистарска влошка бр. 1-51617-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојување на 
претпријатие на „Скада" д.о. о. Агенција за маркетнг 
ул. „Народен фронт" бр. 33 Скопје. 

Припојување на „Меморекс" д.о.о. Претпријатие за 
транспорт и маркетинг ул. Народен фронт бр. 33 кон 
„Скада" д.о.о. Агенција за маркетинг ул. „Народен 
фронт" бр. 33 рег. бр. 1-51617-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4605/ 
97. (15747) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4604/97, на регистарска влошка бр. 1-3119-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар бришење на претпри-
јатие „Меморекс" д. о. о. Претпрјатие за транспорт и 
маркетинг ул. Народен фронт" бр. 33,Скопје. 

Бришење на „Меморекс" д. о. о. Претпријатие за 
транспорт и маркетинг ул. Народен фронт бр. 33 
Скопје поради припојување кон „Скада" д.о.о. Аген-
ција за маркетинг Скопје ул. „Народен фронд" бр. 33 
рег. в. 1-51617-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4604/ 
97. (15748) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението го 
запиша во судскиот регистар Претпријатието за произ-
водство и промет „БИТ-Д" д.о.о. увоз-извоз ул. „Ра-
душка" бр. 5 Скопје. 

Се брише: Дејановски Игор директор со ограничени 
овластувања. 

Се запишува: Попова Елизабета директор со огра-
ничени овластувања. 

Прочистен текст: Попова Елизабета директор со 
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15750) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1646/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000582-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
Трговец поединец Славко Митре Кироски колонијал 
„МАРТИНА" ТП е. Лешок, општина Теарце. 

Основча е Славко Митре Кироски од е. Лешок. 
Дејност: 070114 - Разни животни намирници, алко-

холни пијалоци и производи за дом. потреби. 
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Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства. 

Управител, Славко Митре Кироски, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1646/ 
97. (15684) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2096/97, на регистарска влошка бр. 3-
02000610-000-09, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Приватната здравствена организација -
ординација по општа медицина „Д-р Смилева" Благоја 
и други д.о.о. Велес, ул. „Крсте Мисирков" бр. 2. 

Дејности: 130120, ординација по општа медицина. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој 
промет одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Благоја Јованов-
ски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2096/ 
97. (15685) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1983/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000597-000-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговец-поединец Такси „Х.Ф.В." Фијуља-
нин Насуф Ханифија „ТП" с. Водоврати - Градско. 

Дејност: 060602 - Превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Во правниот промет со трети лица трговец-поединец 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
во тој промет одговара со целокупниот свој имот. 

Овластен потписник е Фијуљанин Ханифија, упра-
вител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1983/ 
97. (15686) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1865/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000595-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
Авто такси ТП „МИКИ" на Каракачанов Атанас 
Митко, ул. „Ленинова" бр. 25, Велес. 

Основач е Митко Каракачанов од Велес. 
Дејност: 060602. - Превоз на патници со такси авто-

мобил. 
Во правниот промет со трети лица трговец-поединец 

настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
во тој промет одговара со целокупниот свој имот. 

Управител Митко Каракачанов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1865/ 

97. (15689) 
( 

Основниот суд Скопје I - Скопје, (^решението 
Трег. бр. 1699/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000448-000-01, го запиша во трговскиот |Јегистар ТП 
„ЦЕНИ - ПРОМ" трговија ^прехрамбени производи 
Трајков Крсте Ѓорѓи е. Ваташа, Кавадарци^ ул. „Блажо 
Алексов" бр. 1. 

Основач е Ѓорѓи Трајков од е. Ваташа,' Кавадарци. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070№» - леб, пе-

чива, млеко и млечни производи, зеленчук, овошје и 
преработка, месо, живина и преработка, разни жи-
вотни продукти и производи за домашни потреби. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, одговара со сиот свој јшчен имот. 

Ѓорѓи Трајков, управител со неограничени одговор-
ности. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1699/ 
97. (15690) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2144/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000617-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
трговец-поединец, Колонијал „СОКОЛ - 97" - Јосева 
Симеон Силвана „ТП", ул. „Благој Ѓорев" бр. 5, Велес. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114 - леб, пе-
чиво, млеко и млечни производи; зеленчук, овошје и 
преработка; месо, живина, риба и месни преработки; 
разни животни продукти, алкохолни пијалоци и произ-
води за домашни потреби. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските во тој промет одговара со целокупниот свој 
имот. 

Овластен потписник е Јосева Симеон Силвана, упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2144/ 
97. (15687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2095/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000635-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговец-поединец Бутик „М.С. - 1" -
Славковски Мирко Горанчо „ТП", ул. „Благој Ѓорев" 
бр. 159, Велес. 

Дејности: 070121, 070132, 070122 - Текстил и кон-
фекција; друга трговца со мешовити стоки-бижутерија 
и галантерија; обувки, кожа-бутик. 

Во правниот промет со трети лица трговец-поединец 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
во тој промет одговара со целокупниот свој имот. 

Овластен потписник е Горанчо Славковски, управи-
тел без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2095/ 
97. (15688) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5656/97, на регистарска влошка бр. 1-34601-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректорот на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ДИЗЕЛ - КАМП" извоз-увоз п.о. Неготино, е. 
Тремник. 

Се брише Марика Пецова, а се запишува Драги Пе-
цов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5656/ 
97. (15691) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3761/97, на регистарска влошка бр. 1-24646-0-
0-0, го запиша go судскиот регистар проширувањето на 
дејностите на Претпријатието за трговца на големо и 
мало увоз-извоз „ДЕНИ - ФИЛКОМ" д.о.ог. Гостивар, 
ул. „Млаки" бр. 45. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 
050302, 090123, 090124, 090131, 090133, 090139. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3761/ 
97. (15692) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5740/97, на регистарска влошка бр. 1-34200-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на опис, 
седиште, основач, дејност, и директор на Претпријати-
ето за транспорт, промет на големо и мало, производ-
ство и услуги „ЕМОМ М.А." д.о.о. експорт-импорт 
Гостивар, ул. „Седек Костоски" бр. 6. 

Пристапува основачот Митхат Зековиќ, а истапува 
Радмило Јовановиќ. _ . , 

Дејности: меѓународен превоз на стоки а патинци во 
друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт и шпеди-
ција. . .. А 

Се брише Данко Лазески, а се запишува Митхат 
Зековиќ. jq 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5740/ 
97. £Ј (15693) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 5775/97, на регистарска влошка бр. 1-45720-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач, проширување на дејност и 
промена на лице овластено за застапување на Тргов-
ското и услужно претпријатие „ОБЕРОН" увоз-извоз 
п.о. Скопје, бул. »Јане Сандански" бр. 104/14. 

Се менува фирмата и седиштето кое во иднина ќе 
гласи: „ЃОВАНИ-ТЕХ" п.о. Претпријатие за произ-
водство и промет експорт-импорт Скопје, ул. »Лондон-
ска ламелба" Б Тафталиџе П. 

Од претпријатието истапува основачот Дејан Стоја-
новски од Скопје, а пристапува Александар Цониќ од 
Делчево со одлука од 30.09.1997 година. 

Се прошируваат следните дејности: 012511, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 
012691,0Ј2699,110109, превоз на патници во меѓунаро-
ден друмски сообраќај, реекспорт и меѓународна шпе-
диција и застапување на странски фирми. 

Се запишува новиот застапник Кепевски Илија ди-
ректор без ограничување, а се брише Дејан Стојанов-
ски, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 5775/ 
97. (15866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 5009/97, на регистарска влошка бр. 1-43198-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и директор на Претпријатието за производство, 
услуги и трговија на големо и мало ,.МАК-АНАЈ1ИТ" 
д.о.о. Скопје, бул. „Јане Сатански" 35/5-9. 

Од претпријатието истапува основачот Цицаровски 
Илија од Скопје. 

Се брише Цингаровски Илија, а се запишува Цица-
ровски Димитар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 5009/ 
97. (15867) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 5982/97, на регистарска влошка бр. 1-12225-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар деноминацијата на 
основачкиот влог, промената на адреса на еден основач 
и проширувањето на дејност во внатрешен промет и 
ИТП на Трговското претпријатие „СЕТКОМ" д.о.о. 
експорт-импорт Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 59-
2А (палата „Унија"). 

Основачот Младеновски Драган од Скопје, Бул. 
„Јане Сатански" бр. 83/2-23 ја менува адресата, така 
што новата адреса гласи: ул. „Славејко Арсов" бр. 3-а. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 
050201, 050202, 050203, 050209, 070227, 110402, 110403, 
110404,110611,120311. 

Дејноста во НПТ се проширува со: туристички аген-
ции, сервисни услуги за одржување на увезена опрема и 
трајни блага за лична потрошувачка, работи за облаго-
родување на стоки (преработка, доработка и обра-
ботка), прибавување и отстапување право на индустри-
ска сопственост и знаење и искуство „НОУ-ХАУ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 5982/ 
97. (15868) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 5745/97, на регистарска влошка бр. 1-28389-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и проширувана на дејност на Приватното трговско 
претпријатие „БИМ" увоз-извоз доо Скопје ул. „Шид-
ски бр. 24-1/19, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Китановиќ Илија, 
а истапува: Панчевска Јагода. Дејноста се проширува 
со: 011412, 011413, 011419, 011420, 011430, 011512, 

011741, 011791, 011940, 12613, 013022, 013133, 013050, 
013060, 01309, 013099, 013111, 013121, 013122, 013400, 
013500, 01390, 013909, 02012, 020302, 05030, 050302, 
060501, 060502, 060503, 080119, 090123, 090129, 090132, 
090140, 090150, 090179, 090182, 090201, 110401, 110403, 
110601,110612,1106020. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 5745/ 
97. (15869) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 5793/97, на регистарска влошка бр. 1-51493-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на 
основач и промената на директор на Акционерското 
друштво за производство, трговија и услуги „ИНДУ-
СТРИЈАЛ СТРУМА" Скопје, ул. „Максим Горки" бр. 
6. 

Од претпријатието истапуваат основачите Герасим 
Гавраналиев, Васил Поп Пецев, Никола Лазаров, 
ППТУ „МТГ" д.о.о. Скопје. 

Се брише Кирил Јанев а се запишува Стојка Гаш-
тарска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 5793/ 
97. (15870) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 5658/97, на регистарска влошка бр. 1-34606-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
основач на Претпријатието за трговија на големо и 
мало и транспорт „ШПЕДПРОМЕТ" доо Скопје, бул. 
„Јане Сандански" бр. 118/2-1. 

Кон претпријатието пристапува: Претпријатие за 
трговија на големо и мало и транспорт „ПШЕДПРОМ" 
п.о. Кавадарци ул. „Ресавска" бр. 5. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 5658/ 
97. (15871) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 475/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-552-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец, 
Милутинови^ Драган Гордана тп - Кочани, ул. „Бел 
камен" бр. 120. 

Основач е лицето Милутинови^ Драган Гордана од 
Кочани. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013. 

Управител ќе биде Милутиновиќ Драган Гордана од 
Кочани. 

Во правниот промет со трети лица тц истапува во 
свое име и за своја сметка. Во правниот промет со 
трети лица тп одговара со сиот свој имот и средства. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 475/97. (16061) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 458/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-535-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поецинец 
Венцо Радивој Додевски тп, ул. „Рајко Жинзифов" бр. 
25, Кочани. 

Дејности: 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129. 

За остварениот профит и чиста добивка од работе-
њето и нивната распределба одлучува трговецот-поеди-
нец. Во правниот промет со трети лица трговецот-по-
единец истапува во свое име и за своја сметка. Во прав-
ниот промет со трети лица трговецот-поединец одго-
вара со целиот свој имот лично. Овластен потписник ќе 
биде Венцо Радивој Додевски. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 458/97. (16062) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 425/ 
97, на регистарска влошка бр. 1-502-000-01, го запиша 
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во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
трговија и услуги Лулковски, Никола Лулковски и др., 
јтд - ул. „Скопска" бр. 3/4, Кочани. 

" Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070218, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 110309. 
Надворешнотрговски промет: 070310, 070320; посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги; 
малограничен промет со Бугарка; превоз на стоки и 
патници; меѓународна шпедиција и реекспорт. Друш-
твото настапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските одговара со целиот свој имот. Содружниците од-
говараат лично и солидарно со сиот свој имто. Управи-
тел и застапник во внатрешно и надворешнотрговски 
промет е Лулковска Софија - управител без ограничу-
вања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 425/97. (16063) 

QCHOBHHOT суд во Штип, со решението Трег.бр. 457/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-534-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот-поединец Азим Сали 
Сали - тп, Плоштад „Маршал Тито", Виница. 

Дејност: 070114 - Разни животни намирници, алко-
холни пијалаци и производи за куќни потреби. 

Тршвецот-поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за сметка на фирмата. За 
обврските направени во правниот промет со трети лица 
тп одговара лично со целиот свој имот. Лице овластено 
за застапување (овластен потписник) на тп во правниот 
промет со трети лица е Азим Сали. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 457/97. (16064) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 44&/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-525-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на трговец-поединец 
Благој Лазар Стојковски, трговец-поединец на трговија 
на мало со прехранбени производи, тп е. Градец - Ви-
ница. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114. 
Овластен потписник на фирмата е Благој Лазар 

Стојковски од е. Градец - Виница. 
Во правниот промет со трети лица работи во свое 

име и за сметка на фирмата. 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 448/97. (16065) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 5736/97, на регистарска влошка бр. 1-45528-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив, се-
диште, основач и лице на Претпријатието за трговија 
на големо и мало „АТАМАР" ДОО увоз извоз Скопје 
ул. „4 Јули" бр. 1/1-17 Скопје. 

Трговско услужно претпријатие „БИБИ - Б" ДОО 
експорт импорт Скопје, ул. „Рафајло Батино" бр. 72 
Скопје. Кон претпријатието пристапува: Билјана Бого-
јеска а истапува Атанасија Костадиноска. 

Дејноста се проширува со: 090201. 
Се брише Атанас Костадиновски а се запишува Би-

лјана Богојеска како директор без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 5736/ 

97. (15894) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 4061/97, на регистарска влошка бр. 1-23868-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на седиште, 
истапување и пристапување на основач, промена на 
лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет на Претпријтието за услуги, трго-
вија на големо и мало „КЛЕА-СЕРВИС-ПРОМЕТ", 

увоз-извоз, Д.О.О. ул. „Македонска преродба" бр. 2/3-
2 Ѓорче Петров, Скопје. 

Претпријатие за услуги, трговија на големо и мало 
„КЛЕА - СЕРВИС - ПРОМЕТ" увоз извоз ДОО ул. 
„Сава Ковачевиќ" бр. 66/2-10 Скопје, Општина Кисела 
Вода. 

Кон претпријатието пристапува Ќимов Драган а 
истапува Стамевска Јагода. 

-Да се брише Јагода Стамевска а да се запише Драган 
Ќимов како директор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 4061/ 
97. ^ (15895) 

Основниот суд Скопје I Скоцје, со решението Срег. 
бр. 5815/97, на регистарска влошка бр. 1-43772-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на Претприја-
тието за трговија и услуги „АЦЕ ТРЕЈД" експорт им-
порт ДОО Скопје ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 158. 

ПретприаЈтието за трговија и услуги „ЕЛИЈАС" ек-
спорт-импорт ДОО Скопје Бранко Коловски од Скопје 
истапува. 

Се брише Менче Колевска 
Се запишува Јелица Белковска. 
Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 5815/ 

97. (15896) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 5551/97, на регистарска влошка бр. 1-23071-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на Градежно 
прометно претпријатие „ДЕКОРДОМ - 1" Ц.О. ек-
спорт-импорт Скопје ул. „Бул. АСНОМ" бр. 38/1-11. 

Истапува Ангелески Методи од Скопје. 
Дејноста се проширува: 050100, ПОЗО, 110302, 

110301, 110303, 110309, 11090, 110902, 110903, 123, 
012322,110402,110403,110404. 

Се брише Ангелески Методи. 
Се запишува Василев Ристо. 
Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 5551/ 

97. (15898) 
Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 

бр. 5974/97, на регистарска влошка бр. 1-23288-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив, се-
диште и основач на Трговско услужно претпријатие 
„ГИМИ - 4" увоз извоз Ц.О. ул. „Питу Гули" бр. 55 
Скопје. 

Новиот назив на седиштето на претпријатието 
гласи: Трговско, услужно претпријатие „АРИС ТРА-
ДЕ" увоз извоз Ц.О. ул. „Љуботенска" бр. 39 Тетово. 

Кон претпријатието пристапува Емурли Фадил а 
истапува Алми Агим. 

Од Основниот суд Скоцје I Скопје, Срег. бр. 5974/ 
97. (15899) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 5676/97 на регистарска влошка 1-54063-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на фирма и лице 
на Претпријатието за производство, промет и услуги 
„ПРИНТИ" експорт-импорт, ц.о. Т.Ц. Карпош Ш сек. 
I лок. За Скопје. 

Се брише: Михајлове^ Валентина а се запишува 
Михајловски Борислав како директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр.5676/97 
(15861) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 5771/97 на регистарска влошка 1-60118-0^0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на Претпријатие за 
туризам, трговија „МАГНА ИНТЕРНЕШЕНЕЛ" 95 
ДОО увоз-извоз ул. Крсте Асенов бр. 1/4-14 Скопје. 

Претору*атието за внатрешна и надворешна трго-
вија „ЏИАННИ Б. ВЕРСАЧЕ" ДОО ул. Марко Крале 
бр. 10 Скопје. 
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Рушитов Радосав истапува а се запишува Бајрам Ша-
бан 

Се брише Рувинов Радосав. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр.5771/97 

(15862) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението 
Срег.бр. 5082/97 на регистарска влошка 1-61392-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар проширување и преци-
зирање на Претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија и деловни услуги „САРА-КОМ ТРЕЈД" извоз 
увоз Д.О.О. ул. Московска бр.7 блок 1 Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
110304, 070229, 070129. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 5082/ 
97 (15863) 

Основниот суд Скопје I Скоцје, со решението Срег. 
бр. 5739/97 на регистарска влошка 1-6512-0-0-0, јо за-
пиша во судскиот регистар промена на фирма седиште 
правен облик и основа и лице на Претпријатието за 
производство и промет „МИКИ-ТРЕЈД 97" д.о.о. ул. 
„Гоце Делчев" бр. 2 е. Стајковци Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Спасовска Вален-
тина а истапува: Димче Николов. Се брише: Димче 
Николов а се запишува: Спасовска Валентина како ди-
ректор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр.5739/97 
(15864) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 5818/97 на регистарска влошка 1-16867-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на седиште на фир-
мата „САНЕКС" д.о.о. Претпријатие за надворешна и 
внатрешна трговија, ул. Никола Парапунов, бр. 5/62 
Скопје. 

„САНЕКС" доо Претпријатие за надворешна и вна-
трешна трговија ул. Перо Наков бр. 43-а Скоцје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр.5818/97 
• (15865) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5566/97, на регистарска влошка бр. 1-65337-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на При-
ватно здравствена организација ординација по општа 
медицина „ПРИМА МЕДИКА" ПО е. Отља Куманово. 

Анита Зеќири Куманово нов основач. Да се брише: 
Ридван Бакија. Да се запише: Исани Арбен директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5566/ 
97. (15941) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4322/97, на регистарска влошка бр. 1-30901-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице 
овластено за застапување во Претпрадатието за произ-
водство, трговија и услуги „КОЦЕ" д.о.о. експорт им-
порт, е. Карпош, Куманово., 

Се брише: ДиМитријевски Цветко а се запишува: 
Димитријевски Тони како директор со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4322/ 
97. (15942) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5790/97, на регистарска влошка бр. 1-22178-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапување на 
основач во Претпријатието за производство и трговија 
на големо и мало „АРБЕРША ТУРС" ц.о. увоз извоз, 
е. Слупчане, Куманово. 

Кон претпријатието пристапува основачот Претпри-
јатие „Брела транс" е. Лојане. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5790/ 
97. (15944) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5638/97, на регистарска влошка бр. 1-17093-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на Прет-
пријатието за производство, услуги и промет „ПУРКА" 
увоз-извоз ЦО Куманово. 

Атанасовски Драган од Куманово истапува. 
Дејноста се проширува со: 013050. 
Се брише: Ѓуревска Лепосава. 
Се запишува: Атанасова® Драган директор, нео-

граничено. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5638/ 

97. (15945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6023/97, на регистарска влошка бр. 1-18970-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена во Прет-
пријатието „АРИАТА-ШПЕД" ДОО експорт-импорт 
е. Черкези, Куманово. 

Нефаил Јакупи е. Черкези, Куманово пристапува. 
Претпријатие за транспорт и транспорт и трговија 

„Атланса-Шпед" ДОО увоз-извоз, Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6023/ 

97. (15946) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег.бр. 
494/97, на регистарска влошка бр. 6-571-000-01, ја за-
пиша во трговскиот регистар упис на Трговец-поединец 
Снежана Стаменко Анастасова т.п. ул. „Сутјеска" бб, 
Штип. 

Оснивач - овластен потписник Снежана Стаменко 
Анастасова — Штип 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070132, 
070129, 070140. 

Истапува во свое име и за своја сметка. Одговара со 
целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 494/97. 
(16056) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег.бр. 
485/97, на регистарска влошка бр. 6-562-000-01, ја за-
пиша во трговскиот регистар упис на Трговец-поединец 
Митко Стојан Максимов ул. „Цветан Димов" бр. 80, 
Штип. 

Оснивач е лицето Митко Стојан Максимов. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 

070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013. 

Управител ќе биде: Митко Стојан Максимов. 
Во правниот промет со трети лица тп истапува во 

свое име и за своја сметка. Во правниот промет со 
трети лица тп одговара со сиот свој имот и средства. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 485/97. 
(16057) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег.бр. 
466/97, на регистарска влошка бр. 8-543-000-01, ја за-
пиша во трговскиот регистар основање на Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги Трајче 
Вини - инжењеринг дооел увоз-извоз, ул. „Сутјеска" 
бр. 13, Штип. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 060501, 060502, 
080201, 070310, 070320, 012130, 012142, 050100, 050301, 
050302, 110402, 110403,110404, 110903, реекспорт, кон-
сигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки 
и патници. 
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Одговорност, во свое име и за своја сметка, дооел 
одговара со сиот свој имот - неограничено. Трајче Ми-
тевски - управител на дооел без ограничување. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 466/97. 
(16058) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег.бр. 
476/97, на регистарска влошка бр. 6-553-000-01, ја за-
пиша во трговскиот регистар упис на Трговец-поединец 
Дарко Чедомир Васевски т.п. ул. „Маршал Тито" бр. 
87, Кочани. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070123, 
070129, 070132 и Забавни игри. 

Овластувања во правниот промет на ТП: Истапува 
во свое име и за сметка на фирмата. 

Одговорност за обврските: Трговецот поединец за 
превземените обврски одговара лично со целиот свој 
имот. 

Во правниот промет со трети лица, лице овластено 
за застапување е Дарко Васевски - управител како 
овластен потписник. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 476/97. 
(16059) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег.бр. 
483/97, на регистарска влошка бр. 6-560-000-01, ја за-
пиша во трговскиот регистар упис на судскиот регистар 
на Трговец-поединец Душанка Ване Сгојмиловска - тп, 
ул. „Никола Вапцаров" бр. 8-2-3/3, Кочани. 

Дејности: Област 07-070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150. 

Овластувања во правниот промет. Во правниот про-
мет со трети лица трговецот-поединец настапува во 
свое име, а за сметка на фирмата. 

Одговорност за обврските: Трговецот-поединец за 
превземените обврски одговара лично со целиот свој 
имот. 

Потписник на фирмата: Во правниот промет со 
трети лица како овластен потписник фирмата ќе ја пот-
пишува трговецот-поединец Душанка Ване Стојмилов-
ска. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 483/97. 
Ѓ16060) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5941/97, на регистарска влошка бр. 1-43196-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за производство промет и услуги „ПРЕСПА 
ФРИГО" експорт-импорт ДОО Скопје 

Се запишува Таневска Валентина а се брише Танев-
ски Сашо. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5941/ 
97. (15906) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3483/97, на регистарска влошка бр. 1-45569-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на се: 
дигате, основач и директор на Претпријатието за трго1 

вија и транспорт - информативен систем НИП „МАК-
ТИН" д.о.о. експорт импорт Скопје ул. „Даме Груев" 
бр. 16 Скопје. 

Претпријатието за трговца и транспорт - Информа-
тивен систем НИП „МАК-ТЕЛ" д.о.о. експорт импорт 
Скопје ул. „Даме Груев" бр. 11 Скопје. 

Се брише Виолета Ќато, се запишува Дејан Ѓорѓе-
виќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3483/ 
97. (15907) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5954/97, на регистарска влошка бр. 1-65518-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице 

на Претпријатие за производство занаетчиство и про-
мет „ДРАМА" - АС - Д.О.О. експорт-импорт Скопје 
ул. „Мариовска" бр. 28. 

Се брише Величковска Снежана а се запишува 
Дарко Величковски како директор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5954/ 
97. (15908) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5812/97, на регистарска влошка бр. 1-56859-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и промена на лице на Претпријатие за меѓународна 
шпедиција и транспорт „МАК-ШПЕД" ДОО Скопје ул. 
„Иво Рибар Лола" бјр. 35/3-17. 

Се врши истапување на основачот Аврамовски 
Бошко, влогот во износ 8000,00 денари го останува на 
основачот Стојчевски Сашо. Се брише од регистар до-
сегашниот директор Аврамове™ Бошко. 

Се запишува: Сгојчевски Сашо, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5812/ 
97. (15909) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5773/97, на регистарска влошка бр. 1-64525-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за трговија „ЕС-ПИН" ДОО 
експорт импорт Скопје, бул. АВНОЈ бр. 4/3-23. 

Промената на седиштето гласи: Претпријатие за 
трговца „ЕС-ПИН" Д.О.О. експорт импорт Скопје, 
бул. „Јане Сатански" бр. 11/1-29. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5773/ 
97. 1 (15910) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 5823/97, на регистарска влошка бр. 1-67415-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Услужно трговско претпријатие „МАРКЕТ - БОБИ -
23" извоз увоз ДОО Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 
23 Скопје. 

Се брише Димче Василевски а се запишува Оливера 
Павловска како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5823/ 
97. (15911) 

Основниот суд Штип во Штип со решението 
Срег.бр. 961/97, на регистарска влошка 2-110-0, го за-
пиша во судскиот регистар упис на овластено лице и 
задругари на Земјоделска Задруга „Слога" е. Софилари 
ц.о. Штип. 

Се врши упис на овластено лице и задругари. 
Се упишува Санде Џамбазовски - директор и застап-

ник со неограничени овластувања. 
Се упишуваат задругарите: Санде Џамбазовски од 

Штип, Катица Штерјова од Штип, Лазо Тодоров од 
Штип, Весна Милева од Штип, Ј1азо Богатинов од 
Штип, Вангел Николов од Штип, Костадин Рогожаров 
од Штип, Фиданчо Димитров од е. Стар Караорман, 
Бети Михајлова од е. Таринци, Штерјо Костов од Штип 
и Ѓорги Димов од Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 961/97. 
(16038) 

Основниот суд Штип во Штип со решението 
Срег.бр. 955/97, на регистарска влошка 1-14128-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на лице овла-
стено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет на Претпријатието за производство, градежниш-
тво, транспорт, шпедиција и туризам „МАДА-АС" ц.о. 
експорт-импорт ул. „V-ти Конгрес" бр. 13. Штип. 

Претпријатие за производство, градежништво, 
трговија и услуги „МАЦА-АС" ц.о. експорт-импорт 
Штип се врши промена на лице овластено за застапу-
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вање во внатрешн и надворешен промет на стоки и 
услуги. 

Наместо досегашното лице овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
на стоки и услуги Стојан Маноило^ директор на Прет-
пријатието со неограничени овластувања се запишува 
Стојан Петковски, директор на Претпријатието со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 955/97. 
(16039) 

Основниот суд Штип во Штип со решението 
Срег.бр. 944/97, на регистарска влошка 1-4411-0, го за-
пиша во судскиот регистар истапување и пристапување 
на основач, промена на фирма, седиште, промена на 
овластено лице, проширување на дејност на Претприја-
тие во приватна сопственост за производство и трговија 
увоз-извоз „СТАКЈ10ПАН" со п.о! Штип ул. „Иво 
Лола Рибар" бр. 20 Штип. 

Претпријатие во приватна сопственост за производ-
ство и трговија увоз-извоз „ГАМОН" - Штип со пот-
полна одговорност ул. „Димо Хаџидимов 100" се ме-
нува и гласи: 

Претпријатие во приватна сопственост производ-
ство и трговија увоз-извоз „СТАКЛОПАН" со п.о. 
Штип ул. „Иво Лола Рибар" бр. 20 Штип. Истапува 
основачот Трајчев Душан од Штип, пристапува основач 
Патраклиева Елизабета од Штип. 

Дејности: 050301, 050302, 050100, 011219, 060502, 
110309, 090110, 090209, 090189. 

Основачкиот влог од 20,00 денари се пренесува на 
новиот основач; се бришеа Трајчев Душан директор и 
застапник во надворено-трговскиот промет без ограни-
чувања, се впишува Патраклиева Елизабетка директор 
и застапник во надворешно-трговскиот промет без 
ограничувања. 

Патраклиева Елизабета - директор и застапник во 
надворешно-трговскиот промет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 944/97. 
(16040) 

Основниот суд Штип во Штип со решението 
Срег.бр. 1003/97, на регистарска влошка 1-12296-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на име и про-
ширување на дејност на Модна Конфекција ,ДЕА" п.о. 
Штип улица „Ванчо Прке" бб Штип. 

Се брише: Претпријатие за трговца на мало и 
услуги „ДЕА" п.о. Штип. 

Се запишува Модна Конфекција „ДЕА" п.о. Штип. 
Дејности: 012622, 012621, 012699, 012623, 090150, 

090202, 013010, 013021, 013023, 013073, 013074, 013121, 
013122, 013050, 090183, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 
070250. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 1003/97. 
(16041) 

Основниот суд Штип во Штип со решението 
Срег.бр. 982/97, на регистарска влошка 1-12225-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на лице овла-
стено за застапување на Услужно, трговско претприја-
тие на големо и мало увоз-извоз „ОСКАР-ИН" п.о. 
Штип ул. „Коле Неделков" бр. 16. 

Со одлука на претпријатието од 20.10.1997 година се 
врши промена на лице овластено за застапување. 

Весна Соколова од Штип досегашен директор на 
претпријатието се разрешува, за нов директор се име-
нува Гордана Станисавовска од Штип со неограничени 
овластувања при застапувањето. 

Досегашниот застапник во надворешно-трговскиот 
промет Весна Соколова од Штип се разрешува. За нов 
застапник во надворешно-трговскиот промет се име-

нува Гордана Станисавовска од Штип со Неограничени 
овластувања при застапувањето на претпријатието. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 982/97. 
(16042) 

Основниот суд Штип во Штип со решението 
Срег.бр. 1006/97, на регистарска влошка 1-8846-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач на 
Интернационална музичка агенција „Сонг - 93" д.о.о. 
Штип ул. „Сутјеска" бр. А 1/15. 

Пристапува Слободан Јовановски. 
Истапува Борис Јовановски. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 1006/97. 

(16043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5359/97, на регистарска влошка бр. 1-29988-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и про-
мена на основач и лице овластено на Претпријатието за 
деловни и консалтинг услуги и трговија „СЕВЕН 
СТАРС" експорт импорт д.о.о. Скопје ул. Иво Рибар 
Лола бр. 72/3-14. 

Пристапува основачот Јана Ашкапова, а истапуваат 
основачите Марија Ашкапова и Васко Ашкапов. Се 
брише Mapiqa Ашкапова, се запишува Јана Ашкапова. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5359/ 
97. (15961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5716/97, на регистарска влошка бр. 1-59345-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и про-
мена на Претпријатието за производство услуги и трго-
вија „МЕЏИК СПОРТ ИНТЕРНЕЈШНЕЛ ЦО 
СКОПЈЕ. 

Да се брише: Бранко Трифуновски. 
Да се запише: Сузана Тасеска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5716/ 

97. , (15963) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.5689/97, на регистарска влошка бр. 1-7789-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар основањето и проши-
рување на дејност на Претпријатието за производство, 
внатрешен и надворешен промет „БЕС КОМ" д.о.о. 
Скопје ул. »Јајце" бр.207. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5689/ 
97. (15964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.5878/97, на регистарска влошка бр.1-54413-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар основањето и пор-
мена на назив на претпријатието за трговија и услуги 
„ВЕКТОР" д.о.о. експорт-импорт Скопје Кеј 13 Ноем-
ври. бр.18/23. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за трго-
вија и услуга „ДУНА КОМПЈУТЕРИ" д.о.о. експорт-
импорт Скопје, Кеј 13 Ноември бр. 18/23. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5878/ 
97. (15965) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.1487/97, на регистарска влошка бр.1-26204-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар основањето промена 
на назив на Претпријатието за производство и промет 
на големо и мало „ЖОПЕКС" увоз-извоз Д.О.О. 
Скопје. Методи Митевски бр. 7/1-12 Скопје. Досегаш-
ниот назив на претпријатие за производство и промет 
на големо и мало „ЖОПЕКС" увоз-извоз ДОО Скопје 
Методи Митевски бр. 7/1-12 во иднина се менува и ќе 
гласи: Претпријатие за производство и промет на го-
лемо и мало „ФАУВЕ" увоз-извоз ДОО Скопје, Ме-
тоди Митевски бр. 7/1-12 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.1487/ 
97. (15967) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.5236/97, на регистарска влошка бр.1-38384-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар основањето и про-
мена на фирма, седиште, основач и промена на лице 
овл. за заст. на Претпријатието за производство трго-
вија и услуга „Ј1УЦЕРН-КОМПАНИ" увоз-извоз д.о.о. 
с.Арачиново Скопје, ул.10 бр.29. 

А се менува досегашниот назив на претпријатието и 
седиште и во иднина ќе гласи: 

Претпрадатие за производство трговија и услуга 
„ЛЕВЕРКУСЕН" увоз-извоз ДОО Скоцје, ул. Ѓорѓи 
Томовски бр. 35. 

Од претпријатието истапува основачот Даши Садат 
од е. Арачиново а пристапува Мусли Неджет од Скопје 
со одлука од 2.09.1997 година. 

Се брише досегашниот застапник Бекир Џељаљ ди-
ректор без ограничување, а се запишува Авдиевски Му-
сли директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5236/ 
97. (15969) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 941/97, 
на регистарска влошка бр. 1-3140-0, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на овластеното лице на 
Трговското претпријатие во приватна сопственост 
„САН - КОМЕРЦ" увоз-извоз п.о. Струмица. 

Се врши промена на овластеното лице за застапу-
вање на претпријатието, досегашниот директор и за-
стапник во надворешно трговскиот промет Александар 
Попов, а се запишува за директор и застапник во надво-
решно трговскиот промет со неограничени овласту-
вања. 

Пречистен текст: Александар Попов, директор и 
застапник во надворешно трговскиот промет со неогра-
ничени овластувања во правниот промет со трети лица. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 941/97. (16033) 

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 946/97, 
на регистарска влошка бр. 1-7437-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на основачот на Производ-
ното и трговско претпријатие на големо и мало увоз-
извоз „САВА" п.о. Струмица. 

Од претпријатието на 6.10.1997 год., истапува Ванчо 
Манолев, ул. „Ѓорѓи Трајков" бр. 2 од Струмица, а 
пристапува Ванчо Граматиков, ул. „Стив Наумов" бр. 
37, Струмица. 

Се брише Ванчо Манолев, ул. „Ѓорѓи Трајков" бр. 2 
Струмица, директор со неограничени права, во вна-
трешно и надворешно трговскиот промет. Се запишува 
Ванчо Граматиков, ул. „Стив Наумов" бр. 37 Стру-
мица, директор на претпријатието со неограничени 
права на застапување и претставување на претпр|ц'атл-
ете во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 946/97. (16034) 

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 5/97, 
на регистарска влошка бр. 2-195-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице на ЈП 
„ИСАР" - Штип. 

Се брише Тоше Ристов, а се запишува Станиша 
Станков, директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 5/97. (16035) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 954/97, 
на регистарска влошка бр. 1-7675-0, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на називот и седиштето, 
истапувањето и пристапување на основач, проширува-
њето и промена на овластеното лице на Производното, 
услужно и трговско претпријатие „ФЕНИКС" п.о. ек-
спорт-импорт, Штип. 

Досегашниот назив и седиште на претпријатието 
Претпријатие во приватна сопственост за производство 
и трговија на големо и мало „СТЕКОМ" п.о. Кочани, 

се менува и гласи: ул. „Раде Кратовче" бр. 58 Произ-
водно, услужно и трговско претпријатие „ФЕНИКС" 
п.о. експорт-импорт Штип, ул. „Стојан Милевски" бр. 
1/3. 

Од претпријатието истапува Зоран Стефанов сред-
ства во износ од 7.020,00 ден. ги преотстанува без надо-
мест на Даниел Иванов кој пристапува како основач. 

Досегашниот директор и застапник Александар 
Иванов, Зоран Стефанов се брише, за нов директор и 
застапник се запишува Александар Стефанов со нео-
граничени овластувања. 

Дејности: 012429, 012421, 013121, 013400, 060602, 
090183. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 954/97. (16036) 

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 962/97, 
на регистарска влошка бр. 1-5336-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на друштвото на 
Претпријатието за услуги и промет „АСТИБИЛАНС" 
д.о.о. Штип, населба 28-ми Ноември" бб Штип. 

Се врши промена на фирмата на Претпријатието за 
услуги и туризам „АСТИБИЈ1АНС - ТУРС" д.о.о. на-
селба „8-ми Ноември" бб Штип. Фирмата се менува и 
гласи: Претпр^атие за услуги и промет „АСТИБИ-
ЛАНС" д.о.о. Штип, населба „8-ми Ноември" бб Штип. 

Скратен назив: „АСТИБИЛАНС" д.о.о. Штип. 
Се брише Претпријатие за услуги и туризам „А-

СТИБИЛАНС - ТУРС" д.о.о. Штип. Скратен назив: 
„АСТИБИЛАНС - ТУРС" д.о.о. Штип. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 962/97. (16037) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2117/97, на регистарска влошка бр. 1-7024, ја запиша во 
судскиот регистар промената на фирма, седиште и ос-
новач на Претпријатието во приватна сопственост за 
производство, трговија на големо и мало, на увоз-извоз 
„КОКОС - КОМПАНИ" Битола п.о. Битола, ул. „Кр-
сте Нале" бр. 132. 

Промена на фирма на претпријатие во приватна соп-
ственост за производство, трговија на големо и мало 
увоз-извоз „ВАЈАБЕЛ" п.о. Битола, и новата фирма 
гласи: 

Претпријатие во приватна сопственост на производ-
ство на трговија на големо и мало, увоз-извоз „КОКОС 
КОМПАНИ Б" п.о. Битола. 

Промена на седиштето на претпријатието од ул. 
„Стрмашево" бр. 11-а, на ул. „Крсте Нале" бр. 132. 

Од претпријатието истапува основачот Васко Ко-
стовски и му престанува овластувањето за застапување 
ново надворешно-трговско работење и се брише во суд-
скиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговското работење е Сашо Николовски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2171/97. 
(16213) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2101/97, на регистарска влошка бр. 1-651, го запиша во 
судскиот регистар истапувањето на иматели на удели на 
Друштво со ограничена одговорност за трговија на 
мало и големо „УНИВЕРЗАЛ" со п.о. Крушево, ул. 
„Шула Мина" бр. 19, Крушево. 

Промена - истапување на содружници - иматели на 
удели од Друштвото со ограничена одговорност за 
трговија на мало и големо „УНИВЕРЗАЛ" со п.о. Кру-
шево. 

Од Друштвото истапуваат: Мандил Димитар, Данев-
ска Фаница, Иваноска Василикија, Атанасоска Парас-
кева, Нонеска Калиопа, Костоски К. Димитар и Оџа-
клиеска Флоре. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2101/97. 
(16218) 
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Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2153/97, на регистарска влошка бр. 1-3482, го запиша во 
судскиот регистар проширувањето на дејноста на Прет-
пријатието за производство, трговија на големо и мало 
„НЕШКО" увоз-извоз п.о. Битола, ул. „Епинал" бр. 18 
Битола. 

Изврши проширување на дејностите за кои беше 
регистрирано ова претпријатие со следните дејности: 
050301, 050302,060602. 

Борис Пешковски - директор со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2153/97. 
(16212) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2219/97, на регистарска влошка бр. 1-5644, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице за застапување на 
Основното училиште „Славко Лумбарковски" с. Но-
ваци. 

Промена на лице овластено за застапување на Ос-
новното училиште „Славко Лумбарковски" с. Новаци. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Методја Стојановски и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е Ванчо (доклевски 
в.д. директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2119/97. 
(16214) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег., бр. 
2162/97, на регистарска влошка бр. 1-16878, ја запиша 
во судскиот регистар промената на назив на Претприја-
тие за превоз и шпедиција, за производство, услуги, 
трговија на големо и мало, увоз-извоз „СМИН - 95" 
п.о. Битола, ул. „Романија" бр. 6, Битола. 

Се брише стариот назив: Претпријатие за превоз и 
шпедиција, за производство, услуги, трговија на големо 
и мало, увоз-извоз „СМИН 95" п.о. Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2162/97. 
(16215) 

Основниот суд во ̂ Битола, со решението Срег. бр. 
1997/97, на регистарска влошка бр. 1-10309, ја запиша 
во судскиот регистар промената на назив и лице овла-
стено за застапување на Претпријатието за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало „ФИНА -
ПРОМЕТ" увоз-извоз п.о. Демир Хисар, ул. „29-ти Но-
ември" бр. 13 т Демир Хисар. 

Промена на фирма од Претпријатие за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало „ФИНА -
КОМЕРЦ" увоз-извоз Д.Х. на Претпријатието за про-
изводство, услуги и трговца на големо и мало „ФИНА 
- ПРОМЕТ' увоз-извоз п.о. Демир Хисар. 

Истапува: Надежда Миленовска. 
Пристапува: Љупчо Миленовски, директор. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1997/97. 

(16216) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 
15/97, на регистарска влошка бр. 000410, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на основач на Тргов-
ското друштво за трговија Христо Велески Милица 
„ЏОКЕРЕ" д.о.о.е.л. Крушево, ул. „Таќа Бербер" бр. 
29. 

Промена на основачот на друштвото, на местото на 
Христо Велески од Крушево, се назначува Милица Ве-
леска од Крушево, ул. „Таќа Бербер" бр. 29 - Крушево. 

Промена на фирма на Трговско друштво за трговија 
Велески Шула Христо „ЏОКЕРЕ" Д.О.О.Е.Л. - Кру-
шево и новата фирма гласи: 

Трговско друштво за трговца Велеска Христо Ми-
лица „ЏОКЕРЕ" Д.О.О.Е.Л. - Крушево. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр, 15/97. 
(16217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2227/97, на регистарска влошка бр. 3-
02000745, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за трговца, туризам, услуги на 
големо и мало увоз извоз „БАМКА " Хади Хилми и 
Сузана д.о.о. Скопје ул. „7 Албанска бригада" бр. 10 
Скопје. 

Дејност: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070124, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 110303, 
110302, 110304, 110309, 080190, 080201, 080202, 090209, 
120190,060501, 060502, 070320, 070310. 

Од ОСНОВНИОТ суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2227/ 
97. (16594) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2080/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000543, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на фирма на Авто такси„ЛЕ-ЕР" ТП Јусуф Иљаз 
Зејниловиќ ул. „Антон Попов" бр. 6-1/3 Скопје. 

Дејности: 060602., 
Во правниот промет со трети лица, претпријатието 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет одговара 

лично со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во правниот промет 

е Јусуф Иљаз Зејниловиќ - управител, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2080/ 
97. (16595) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег/ бр. 1277/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000057-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
трговец-поединец ТП таксист „БАНЕ" Бранко Гера-
сим Петковски бул. „АСНОМ" 34/2-5 Скопје. 

Дејности: 060602. 
Трговец поединец во правниот промет со трети лица 

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

трговецот-поединец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Бранко Петковски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1277/ 

97, (16596) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2207/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000713-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговец поединец ТП на Лазиќ Тодор Сло-
бодан „БОБИ-Колонијал" Скопје ул. „Козара" бр. 9 
Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Управител: Лазиќ Слободан од Скопје со живе-

алиште на ул. ,Јован Кукузел" бр. 2. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2207/ 
97. (16597) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2131/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000692-000-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Таксист H I Ерол Шаип Исени „ШАПЧЕ-
КОМЕРЦ" бул. „Видое Смилевски Бато" бр. 77/3-45 
Скопје. 

Дејности: 060602. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. 
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За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со сиот свој имот и средства. 

Ерол Исени управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2131/ 

97. (16598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2132/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000613-000-06, го запиша во трговскиот регистар упи-
сот на трговец поединец на Авто такси ТП „ВИКИ" 
Мисевски Михајло Томислав ул. „Ленинова" бр. 21/1-1 
Центар Скопје. 

Дејност: 060602. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со сиот имот и средства. 

Мисевски Томислав - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2132/ 

97. (16599) 

Основниот суд ^Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2202/97, на регистарска влошка бр. 3-
02000699-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Мешовитото трговско друштво „ВАРДАР 
ТРГОВИЈА" Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АД 
Београд д.о.о. Скопје,ул. „Никола Вапцаров" 2-4. 

Основачи: Комшија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АД 
Београд ул. „Македонска" бр. 4; 

Компанија „ДУНАВ" Предузеќе „ДУНАВ ТРГО-
ВИНА" д.о.о. Београд ул. „?9 Ноември" 62; 

„АБРОЛОС ТРАДИНГ" ц.о. ЛТД-Кипрус 48 Завос 
Критис цоурт, Лимасол Кипрус; 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110203, 110303,110309, 070310, 070320. 

Друштвото одговара со сиот свој имот. 
Се запишува Бранко Живковиќ - управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2202/ 

97. (16600) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2168/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000638-000-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП „АЛФА" АВТО ТАКСИ Зулкифли 
Даљип Рецепи ул. „Црногорска" бр. 2/52 Скопје. 

Дејности: 060602. 
Управител и основач на ТП Зулкифли Рецепи ул. 

„Црногорска" бр. 2/52 Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2168.97. (16601) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2184/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000752-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштво за услуги и трговца на големо и 
мало, ЕМИЛИЈА И ОЛГИЦА „ТЕКОМА" д.о.о. увоз 
извоз - Скопје ул. „Партизански одреди" бр. 18-4/30. 

Кон претпријатието пристапува Емилија Ѓурковиќ 
од Скопје. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070126, 070129, 07013, 070131, 0702, 07021, 070211, 
070212, 070310, 070320. 

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

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

Емилија Ѓурковиќ - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2184/ 

97. (16602) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2263/97, на решсгарска влошка бр. 6-
02000764-000-06, го запиша во трговскиот регистар упи-
сот на ТП АВТО ТАКСИ „БЛАГЕ" Благе Димитрија 
Павловски ул. „Антон Попов" бр. 161/2-1 Скопје. 

Основач е Благе Павловски од Скопје, ул. „Антон 
Попов" бр. 161/2-1 Скопје. 

Дејности: 060602. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

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

лица, трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Одговорно лице е Благе Павловски - управител со 
неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2263/ 
97. (16603) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2193/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000706-000-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Авто такси ТП „БАНЕ" Трајчевски Славе 
Бранко ул. „Ордан Пиперката" бр. 42 Скопје. 

Дејности: 060602, 060501. 
III во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара Слично со целиот свој имот.' 

Управител е Трајчевски Бранко, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2193/ 

97. (16604) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2147/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000589-000-09, го запиша во трговскиот регистар упи-
сот на трговец поединец на ТП „БЕТИ" Елизабета Раде 
Симоновска, бурекчилница, ул. „Раштански пат" бб 
ТЦ „Радишани" објект 4, локал 13 - Скопје. 

Дејност на фирмата: 080190 - Други угостителски 
услуги - бурекчилница,, бели печива и бурек. 

Во вршењето на дејности спрема трети лица, тргове-
цот поединец истапува во свое име и за сметка на фир-
мата. 

За своите обврски спрема трети лица, одговара 
трговецот поединец лично со целиот свој имот. 

Управител на фирмата ќе биде Елизабета Раде Си-
моновска од Скопје, ул. „Крсте Асенов" бр. 18-1/17. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2147/ 
97. (16605) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1405/97, на регистарска влошка бр. 6-020000-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП авто такси „АХМЕТ", Ахмет Мухамед Љмалари 
т.п. ул. „Дижонска" бр. 23/2, Скопје. 

Дејност: 060602 - Превоз на патници со такси авто-
мобили. 

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

За своите обврски во правниот промет со трети лица 
одговара лично, со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Ахмет Мухамед Љамалари, 
неограничено, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1405/ 
97. (16606) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5634/97, на регистарска влошка бр. 1-15315-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, проширување на дејност и ограничу-
вања на лице за застапување на Претпријатието за 
услуги и промет „ТЛ" извоз-увоз д.о.о. Скопје, Бул. 
„Јане Сандански" бр. 11/3-23. 

Се менува називот на претпријатието и седиштето и 
во иднина ќе гласи: „НИРВАНА" Интернационална 
филмска група д.о.о. Скопје, Бул. „Партизански одре-
ди" бр. 18-а/13 - Скопје. 

Кон досегашното претпријатие пристапува „КОН-
ТИНЕНТАЛ ФИЛМ" д.о.о. увоз-извоз, дистрибуција и 
прикажување на филмови, Загреб, Медвешкак, со од-
лука од 27.09.1997 година. 

Во внатрешен промет се прошируваат следните деј-
ност: 120311,120341,120361,120362,120363,120364. 

Во внатрешен и ИТП се брише досегашниот застап-
ник Љиљана Треневска, директор без ограничување, а 
се запишува Љиљана Треневска, директор со ограничу-
вале над износ од 165.000,00 ден. потребна е согласност 
на основачите - писмена по телефакс или телеграм. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5634/ 
97. (16607) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6232/97, на регистарска влошка бр. 1-25586-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и лице овластено за застапување во ВТР и НТР на 
Претпријатието за производство на алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, опрема во винарството и трговија 
„БИ-ТРАДЕ" п.о. ул. „11-ти Октомври" бр. 86 - Него-
тино. 

Од претпријатието истапува основачот Роса Бојаџи-
ева од Неготино, а пристапува Наташа Бојаџиева од 
Неготино, ул. „11-ти Октомври" бр. 86. 

Се брише досегашниот застапник во ВТР и НТР 
Роса Бојаџиева директор - без ограничување. 

Се запишува новиот застапник во ВТР и HTTP На-
таша Бојаџиева директор - без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6232/ 
97. (16608) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1609/97, на регистарска влошка бр. 1-19438-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач, проширување на дејност и промена на 
директор на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „АВИС ПРОМ" д.о.о. извоз-увоз е. Прдејци -
Гевгелија. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Орце Нико-
лов" бр. 64 - Валандово. Кон претпријатието приста-
пува лицето Димче Мучеников. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
013021, 060501, 060502, 060503, 070602. 

Се брише Ангов Борис, се запишува Димчо Мусте-
ников, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1609/ 
97. (16609) 

Основниот суд Скопје I - Скоцје, со решението 
Срег. бр. 3488/97, на регистарска влошка бр. 1-42165-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ЃОКИ - КОМЕРЦ" увоз-извоз п.о. Валандово. 

Се брише Ани Илиевска, се запишува Грозде Или-
евски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3488/ 
97. : Ј ] (16610) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1847/97, на регистарска влошка бр. 4-
02000714-000-03, го запиша во трговскиот регистар за-
пишувањето на податоци и усогласување на Приват-
ното претпријатие за гипс и гипсени префабрикати 
„КНАУФ - РАДИКА" а.д. - Дебар, ул. „8-ми Септем-

. ври" бб. 
Организирање на Акционерското друштво 

„КНАУФ - РАДИКА" а.д. - Дебар, ул. „8-ми Септем-
ври" бб., според ЗТПОК и усогласување со Законот за 
Трговските друштва. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Трег. бр. 1847/ 
97. (16611) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5925/97, на регистарска влошка бр. 1-29953-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „ИМИ-
-КОМЕРЦ" експорт-импорт д.о.о. Дебар, ул. „Брат-
ство Единство" бр. 39. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
013010, 013021, 013022, 013072, 01373, 090171, 090172, 
090179. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5925/ 
97. (16612) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5537/97, на регистарска влошка бр. 1-13914-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Про-
изводно-трговско и услужно претпрЈдатие во приватна 
сопственост „ЖЉ ДИЗАЈН" ц.о. Скопје, ул. „Димче 
Мирчев" бр. 4. 

Производно трговско услужно претпријатие „БАЦ 
БИРО" ц.о. увоз-извоз Скопје. 

Се запишува: 011521, 011522, 011527, 012310, 050301, 
050302, 060502, 060503, 070126, 070310; Надворешна 
трговија со прехранбени производи, 070320 - Надво-
решна трговија со ^прехранбени производи. 

Малограничен промет, застапување и посредување 
во НТП, комисиони работи, шпедиција, продажба од 
консигнациони складишта. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5537/ 
97. (16613) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6081/97, на регистарска влошка бр. 1-21608-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност на Претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија на големо и мало „ЛИ - МА" д.о.о. Скопје, 
Бул. „Јане Сандански" бр. 90-2/2, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 090201. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6081/ 

97. (16614) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6083/97, на регистарска влошка бр. 1-65534-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „БИСГРАКОМ" експорт-импорт ул. „Довќен-
ска" 1 бр. 8 Скопје. 

Се брише Снежана Дојчиновска, се запишува Сашо 
Гроздановски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6083/ 
97. (16626) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6183/97, на регистарска влошка бр. 1-55925-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач, проширување на дејност во внатре-
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шен промет и промена на лице на Претпријатието за 
транспорт и трговија „ДУЦ-5" д.о.о. експорт-импорт 
Скопје, ул. „Крсто Асенов", 20/1-8. 

Претпријатие за промет, услуги и трговија на го-
лемо и мало „АЛВЕС" експорт импорт д.о.о. ул. „Коце 
Металец" бр. 2-6/37, Скопје. Кон претпријатието при-
стапува: Стојко Митаноски и истапува: Татијана Куз-
мановска. 

Дејноста се проширува со: 080121, 080122, 080123, 
080129. 

Се брише: Татијана Кузмановска, а се запишува: 
Стојко Митаноски како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6183/ 
97. (16627) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5851/97, на регистарска влошка бр. 1-15522-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и директор на Претпријатието за трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз „БАРБА" ц.о. Скопје, Градски 
трговски центар II кат, локал 11, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува основачот Јелица 
Билиќ и Исмет Каевиќ од Скопје. 

Се брише Божидар Мацовски, се запишува Исмет 
Каевиќ како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5851/ 
97. (16628) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4511/97, на регистарска влошка бр. 1-66043-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и промената на директор на Интернационален фе-
стивал на забавни мелодии „ЕВРО-ФЕСТ" д.о.о. -
Скопје, „Ѓорѓи Поп Христов" бр. 13/1-14. 

Интернационален фестивал на забавни мелодии „Е-
ВРО-ФЕСГ" д.о.о. - Скопје, со седиште на ул. „Ѓорѓи 
Поп Христов" бр. 13/1-14, има промена со пристапу-
вање нов основач со Одлука од 16.06.1997 год. 

Пристапува ВЕСНА БИБОСКА од Гостивар, ул. 
„Бранко Становиќ" бр. 6А. 

Се менува, односно се брише досегашниот директор 
Тони Цветановски од Скопје, а за нов директор се запи-
шува Костадиновски Перо од Скопје, директор без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4511/ 
97. (16629) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 71/97, на регистарска влошка бр. 3-02000564-
000-01, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Пецо и 
Стерули „АСИБА-ИНЖЕНЕРИНГ" д.о.о. експорт-
импорт, ул. „Лондонска" бр. 2-а, Скопје. 

Друштво за производство, трговија и услуги 
„АСИБА-ИНЖЕНЕРИНГ" Пецо и Јадранка ДОО ек-
спорт-импорт, ул. „Лондонска" бр. 2-а Скопје. 

Пристапуваат кон претпријатието: Дамески Пецо од 
Скопје. 

Се разрешува: Бараку Стерули 
Се именува Јадранка Дамеска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 71/97. 

(16630) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5764/97, на регистарска влошка бр. 1-22247-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност и бришење на П.Т.У.П. „ФИАТ" Ц.О. Скопје, 
ул. „Благој Паровиќ" бр. 58/1-7. 

Се брише следното: 070310, 070320. 
Дејноста се проширува со: 080201, 080202, 080129, 

080190, 070129, 110302, 110902, 11909, 070121, 070122, 
070124, 070132, 013400, 012321, 012323, 011320, 0121142, 

012322, 050302, 110402, 110611, 080129, 080190, 110302, 
110909, 070121, 070124, 070128, 070132, 070221, 013400, 
012310, 012321, 012323. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5764/ 
97 (16631) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5876/97, на регистарска влошка бр. 1-60179-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач, проширување на дејност во 
внатрешен трговски промет и промена на лице на Прет-
пријатието за производство, трговија, услуги и туризам 
„ВИКТОРИ-13" експорт-импорт, д.о.о. од Скопје, ул. 
„Коце Металец" бр. 11/3, Скопје. 

Претпријатие за производство, градежно застапу-
вање, трговија и услуги „ВЕКТОР-ТРЕЈД" друштво со 
ограничена одговорност, увоз-извоз од Скопје, ул. „11 
Октомври", бр. 10/14. 

Кон претпријатието пристапува Јовановски Мето-
дија, а истапува Димитров Зоран и Димитрова Биљана. 

Дејноста се проширува со: 050100, 050201, 050301, 
050302. 

Се брише Димтров Зоран, а се запишува Јованов-
ски Методја како директор со неограничено овласту-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5876/ 
97. (16633) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4405/97, на регистарска влошка бр. 1-56942-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
основач на Претпријатието за трговија на големо и 
мало, туризам и услуги во прометот „БАД-КОМ" увоз-
извоз д.о.о. Скопје, ул. „Ѓорѓи Капчев" бр. 1/18. 

Кон претпријатието пристапува основачот, односно 
претпријатието „Ротела Транс". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4405/ 
97. (16634) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 32/97, на регистарска влошка 000527, го запиша во 
судскиот регистар уписот на Управител на ОТЕКС-
МЕНС Друштво со ограничена одговорност за произ-
водство на текстилна конфекција основано од едно 
правно лице - ОХРИД, Ул. „7 Ноември" бр. 181. 

Лице овластено за застапување на ОТЕКС-МЕНС 
Друштво со ограничена одговорност за производство 
на текстилна конфекција основано од едно правно лице 
Охрид. 

ВД - управителот Љупчо Бандилов продолжува да 
го застапува друштвото како управител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 32/97. 
(16234) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Срег. бр. 2136/97, на регистарска влошка 1-17951, ја 
запиша во судскиот регистар промената на фирма на 
Услужно претпријатие „Н.И.К." - Охрид, П.О. Охрид, 
ул. „Железничка" бр. 85. 

Промена на фирма на услужното прометно претпри-
јатие „НИКОЛА и МИЛЕ", Охрид п.о. 

Новата фирма гласи: Услужно прометно претприја-
тие „Н.И.К." Охрид, п.о. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 2136/ 
97. (16235) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Срег. бр. 2096/97, на регистарска влошка 1-9340, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лицето овла-
стено за застапување на Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги, увоз-извоз, „ЃУФИ", Охрид, 
п.о. Охрид, ул. „Моша Пијаде" бр. 18. 
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Во претпријатието за производство, промет и 
услуги, увоз-извоз Ох „ЃУФИ", Охрид п.о, со седиште 
во Охрид, ул. „Моша Пијаде" бр. 18, регистрирано при 
надлежниот Окружен стопански суд Битола, извршена 
е промена на лицето овластено за застапување. 

Ново лице за застапување на претор^'атието во рам-
ките на запишаните дејности и во надворешно тргов-
скиот промет е Ибраим Нијат - директор со неограни-
чени овластувања. 

Престануваат сите овластувања на досегашниот ди-
ректор на претпријатието Исмаил Хурејде, и се брише 
од судскиот регистар. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 2096/ 
97. (16296) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Срег. бр. 2140/97, на регистарска влошка 1-1187, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на дејно-
сти на Претпријатието во приватна сопственост за 
трговија на големо и мало, увоз-извоз „ТРАНСВЕР-
АГЕНТ" со П.О. Охрид, Охрид, ул. „Кирил и Методиј" 
бр. 22. 

Претпријатието во приватна сопственост за трговца 
на големо и мало, увоз-извоз „ТРАНСВЕР-АГЕНТ" со 
П.О, Охрид, со седиште во Охрид, ул. „Кирил и Мето-
диј" бр. 22, регистрирано при надлежниот Окружен 
стопански суд Битола. 

Дејности: 011212, 011314, 011941, 012321, 012421, 
013010, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 
013121, 013122, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 
013080, 013030, 020140, 020201', 020202, 020302, 050301, 
050302, 060501, 050502, 060503, 060602, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
080131, 070132, 070140, 070150, 090171, 090179, 090181, 
090183, 090189, 080240, 090121, 090123, 110109, 110309, 
090201,110909, откуп на лековити билки и шумски пло-
дови, откуп на земјоделски производи, откуп на сурова 
кожа, волна и ел. 

Во надворешно трговскиот промет со: застапување 
и посредување во надворешно трговскиот промет, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, туристички услуги и продажба 
на стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 2140/ 
97. (16237) 

Основниот суд Битола - Битола, to решението 
Срег. бр. 7440/93, на регистарска влошка 1-37484-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на прет-
пријатие на Трговското претпријатие за трговија на 
големо и мало извоз-увоз „Дарели" - Куманово, улица 
„Васил Драгомански" број 4 - Куманово. 

ФИРМА: Трговско претпријатие за трговија на го-
лемо и мало извоз-увоз „Дарели" ул. „Васил Драгоман-
ски" број 4 - Куманово. 

ОСНОВАЧ: Голубовца Светлана ул. „Васил Дра-
гомански" бр. 4 - Куманово. 

ДЕЈНОСТИ: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070211, 070212, 070214, 070213, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070250, 070260, 070310, 
370320, 110302, 110303, 110304, 110309, 11090, 110903, 
110905, 110909. 

Неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување: Голубовца Свет-

лана - директор без ограничување. 
Потполна одговорност. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 7440/ 

93. (16516) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1413/97, на регистарска влошка 8-02000356-
000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на 

Трговско друштво за производство, внатрешна и надво-
решна трговија „НОР-ИН-ЗАСТАПСТВО" „НОР-
ДЕКС ИНВЕСТ" ДООЕЈ1 увоз-извоз Кавадарци, ул. 
„Браќа Миладинови" бр. 8 Кавадарци. 

Трговско друштво за производство, внатрешна и 
надворешна трговија „НОРД-ИН-ЗАСТАПСТВО" -
„НОРДЕКС ИНВЕСТ4 ДООЕЈ1 увоз-извоз Кавадарци, 
ул. „Браќа Миладинови" бр. 8, Кавадарци. 

ОСНОВАЧ: „НОРДЕКС ИНВЕСТ" Д.О.О. Кава-
дарци, ул. „Браќа Миладинови" бр. 8, Кавадарци. 

ДЕЈНОСТИ: 012201, 012202, 012203, 012310, 1232, 
012321, 012322, 012323, 012324, 011315, 090121, 060502, 
060503, 110909, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 
070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 07021, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110309, 110404, 090130, 080201, 080202, 
070260, 110404, 090130, 080201, 080202. 

Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 
обавува следните дејности: 070300, 070301, 070320. 

Услуги на меѓународна шпедиција и транспорт, по-
средништво, вршење на комисиони работи во областа 
на прометот со стоки и сообраќајот и ел. 

Посредување во надворешнотрговскиот промет, за-
стапување на странски фирми, промет со странски 
стоки на констатација, малограничен промет со Грција, 
Бугарија,' Албанија и СР Југославија. 

ОВЛАСТУВАЊА: Во правниот промет со трети 
лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во поранешниот промет со 
трети лица, Друштвото одговара со целокупниот свој 
имот. * 

ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ: Мил-
ков Димитар - управител на Друштвото, кој е овластен 
да го застапува и претставува Друштвото пред сите 
надлежни органи и институции во земјата и странаство 
и да ги превзема сите потребни дејства во рамките на 
упишаната дејност на Друштвото без ограничување. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1413/ 
97. (16517) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 2154/97, на регистарска, влошка 3-02000778-
000-09, го запиша во судскиот регистар основањето на 
друштво на Трговското друштво за услуги од информа-
тика „ИРС ИНЖЕНЕРИНГ" Сашко и др. д.о.о. увоз-
извоз, Кавадарци, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин", бр. 
7. 

Основачи на трговското друштво како д.о.о. се: 
Сашко Мукаетов од Кавадарци, Илија Стојанов од Ка-
вадарци и Ристо Јованов од Кавадарци. 

ДЕЈНОСТИ: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125* 070126, 070127, 070128, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070250, 110903, 110303, 
110905, 110612, 110620, 110909, 120190, 090132, 07031, 
070320, - превоз на патници во меѓународнот друмски 
сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, услуги во меѓународнит друмски сообраќај, 
меѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот на стоки, продажба на стоки од консигнаци-
они складови на странски стоки, реекспорт, малограни-
чен промет со СР Југославија, Бугарка и Албанија. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2154/ 
97. (16518) 
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Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1784/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000474-000-09, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на трговец поединец. 

ТП „ЛАВ" НОЌЕН БАР Јаневски Трајче Зоран ул. 
„Финска" бб - Скопје. 

Дејност: 080190 - Други угостителски услуга - ноќен 
бар Управител и основач на ТП е Јаневски Зоран од 
Скопје ул. Финска бр. 3/15 Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 1784/ 
97. (15849) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5503/97, на регистарска влошка бр. 1-69515-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
фондот. 

Фонд за локални пантита на Општината Чаир ул. 
„Босна и Херцеговина" бб - барака 18 Скопје. 

Основач: Совет на Општината Чаир Скопје. 
Дејности: 100102, планира изградба, реконструк-

ција, одржување и заштита на патишта, ја извршува 
годишната програма за изградба; ги следи и анализира 
состојбите во врска со изградбата, реконструкцијата, 
одржување на патиштата; ја предлага висината на надо-
местоците; врши инвеститоре!® работи; врши отстапу-
вање на работа на соодветни претпријатија во врска со 
проектирањето; предлага форми за одржување и заш-
тита на јавните патишта утврдува мислење и ставови по 
начелни прашања од областа на јавните патишта; одре-
дува методологија за утврдување на вредноста на ло-
калните патишта; донесува статут на фондот; донесува 
општи акти на фондот, донесува финансиски план на 
фондот; врши и други работи утврдени со акти на Опш-
тината и со Закон. 

Се запишува: Ацо Насковски-директор. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 5503/ 

97. (15850) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2053/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000518-000-09, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на трговец поединец ТП. 

HI „КРИСТИ Д.К.Б." - менувачница Филиповски 
Дончо Димитрије Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Ја-
смин" бр. 40. 

Дејности: 110109 - други финансиски организации 8 
менувачници Управител Филиповски Дончо Димитрије 
од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 40/44. 

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

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 2053/ 
97. (15851) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5691/97, на регистарска влошка бр. 3-69713-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето. 

Фонд за локални патишта на Општина Кисела Вода 
ул. „Првомајска" бб. 

Оснивач: Совет на Општина Кисела Вода; Одлука 
за основање на Фонд за локални патишта на Општина 
Кисела Вода - Скопје бр. 08-299/2 од 22.09.1997 година; 
20.000,00 денари; не одговара. 

Дејност: 140213; планира, изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локални патишта. 

Неограничено овластување 
Целосна одговорност 
Марјан Ѓорчев в.д. директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 5691/ 

97. * (15852) 

Окружен Стопански суд Скопје, со решението Срег. 
бр. 10484/94, на регистарска влошка бр. 1-52876-000, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претприја-
тието во приватна сопственост, запишување право на 
работење во надворешно-трговски промет. 

Претпријатие за консалтинг, услуги, трговија „СР-
НА" ц.о., експорт-импорт, Скопје ул. „Пелистерска" 
бр. 4 1/8 Скопје, основано со акт за основање бр: 01/93 
од 13.12.1993 год. 

Основач: Весна Ветеровска од Скопје, ул. „Пели-
стерска" бр. 4 1/8 Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260,110303* 110309, 110909, 110903. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320. Застапување и посредување, малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарка и СР Југославија, 
реекспорт и шпедиција и царински продавници. Во 
правниот промет со трети лица настапува во свое име и 
за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Ветеровска Весна, 
директор, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 
10484/97. (15853) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2065/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000563-000-06, го запиша во судскиот регистар упис 
на ТП. 

Трговец поединец ЈАНУШЕВСКИ МИРОСЛАВ 
ИВАН ТП „ИБМ":Скопје-таксисг ул. „Ордан Чопела" 
бр. 6 Скопје, општата „Центар". 

060602 - Превоз на патници со такси автомобили, 
Одговара во свое име и за своја сметка, 
Лична одговорност со сиот свој имот. 
Иван Јавашевски, Управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 2065/ 

97. < (15854) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 480/ 

97, на регистарска влошка бр. 6-557-000-06, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на трговец-поеди-
нец, Глигоров Томе Игор ТП, Струмица, ул. „Ристо 
Курчиев" 3-1/7. 

Дејности: 0605-06050, 060501, 060502, 060503, 0606-
06060, 060601, 060602, 060609. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, за 
обврските сторени во тој промет одговара лично со 
целиот свој имот. 

Овластен потписник со неограничени овластувања е 
Игор Томе Глигоров кој одговара за преземените обвр-
ски, лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 480/97. (16066) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 492/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-569-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец 
Васе Ѓорѓи Стојанов тп, е. Бањица бр. 155, Струмица. 

Дејност: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 70123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150. 

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

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица одговара лично, со целиот свој имот.5 " " 

Васе Ѓорѓи Стојанов - овластев потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 492/97. (16067) 
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г Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 503/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-580-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговец-поеди-
нец, Ацо Стојан Георгиев т.п. ул. „Младинска" бр. 3, 
Струмица. 

Дејност: 070113 - трговија на мало со месо, живина, 
риба и месни преработки. 

Овластен потписник Ацо Стојан Георгиев, од Стру-
мица. ул. „Братство-Единство" бр. 45/17. 

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

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 503/97. (16068) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 484/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-561-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец, 
Ѓорге Ристо Наков тп, ул. »Димитар Цветинов" 25, 
Струмица. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 
07014-070140, 07015-070150. 

4 Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично, 
со целиот свој имот. 

Горге Ристо Наков - овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 484/97. (16069) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 461/ 
97, на регистарска влошка бр. 3-538-000-03, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство, услуги и шпеди-
ција „ГРАНТС" Мариа и Јани д.о.о. увоз-извоз, ул. 
„Маршал Тито" бр. 134 бр. 2, Струмица. 

Основачи: Василиаду Мариа од Солун, ул. „Парак-
сителус" бр. 1, и Бојаџи Јани од Струмица. 

Дејноста: 060501, 060502, 070121, 070122, 070124, 
070132, 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 012515, 
012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 
012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 
012691, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 
012830, 070221, 070222, 070224, 070230, 070250, 080112, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090150, 010301, 
010302,110909,110902,110302,110309. 

Дејности во надворешно трговското работење се: 
070320 - надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води; посредување, реекспорт, продажба на стоки од 
консигнациони складови, превоз на стока во меѓунаро-
ден сообраќај, застапување на странски фирми, мало-
граничен промет со СР Југославија, Албанија, Бугарија 
и Грција. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За сторените обврски друштвото одговара со сиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во над-
ворешниот и внатрешниот промет е Јани Бојаџи, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 461/97. (16070) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 493/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-570-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец 
Маја Ване Јовановска тп, Пробиштип. 

Основач: Маја Јовановска. 
Дејности: 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 

070114. 
Одговорност: во свое име и за своја сметка лично со 

целиот свој имот. 
Маја Јовановска - овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 493/97. (16071) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 446/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-523-000-09, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец-по единец 
Миле Јован Пармачки тп, е. Будинарци - Беровско. 

Дејност: 080190. 
Во правниот промет со трети лица работи во свое 

име и за сметка на фирмата. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 446/97. (16072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Трег.бр. 2097/97, на регистарска влошка бр. 6-0200581-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Т.П. за такси превоз „ДАН-ДУЦИ" Коле Душан 
Сиљановски, ул. „Божин Николов" бр. 2/3 Скопје. 

Основач: Коле Душан Синановски од Скопје. 
Дејности: 060602, 060601. 
Bio правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување Коле Синановски, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2097/ 

97. (15843) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Трег.бр. 1933/97, на регистарска влошка бр. 3-02000569-
000-03, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство, промет, 
услуги, консигнација и застапување „ЕУРО-ТОБА-
КО", Михаил, увоз-извоз, д.о.о. - Скопје, бул. „АС-
НОМ" бр. 6/1-2. 

Седиште: Булевар „АСНОМ" бр. 6/1-2 - Скопје. 
- Основачи: Михаил Каранфилоски од Скопје, и 

Претпријатието за производство, промет на големо и 
мало и услуги „МИРАЖ МС", експорт-импорт, д.о.о. -
Скопје. 

Основна главнина: 12.300 - ДМ (381.300,00 денари). 
Управител Михаил Каранфилоски, без ограничу-

вања. 
Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 

050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 0701, 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 07024, 070225, 070226, 
070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 
07025, 070250, 07026, 070260, 0801, 080111, 080112, 
080119, 080129, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 
080202, 0901, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 
090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 
090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183, 
090189, 090202, 090209, 10010, 100101, 100102, 100103, 
100200, 100310, 100320, 100330, 100340, 100399, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 
110404, 110405, 110406, 110500, 110611, 110612, 110620, 
110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 0703, 070310, 
070320. 

Основна дејност: 050100 - високоградба. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1933/ 

97. (15844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Срег.бр. 18418/92, на регистарска влошка бр. 1-31979-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „РАФЕ" 
експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. »Јуриј Гагарин" бр. 30/ 
1-6. 

Основач: Чемкова Равијојла ул. „Јуриј Гагарин" бр. 
30/1-6 Скопје. 

Дејноста: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
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070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110303, 110309, 110909; надворешно-
трговски дејности: 070310, 070320, меѓународна шпеди-
ција, транспорт на стоки во меѓународниот патен соо-
браќај, реекспорт, посредување и застапување во обла-
ста на прометот со стоки и услуги, малограничен про-
мет со соседните земји Грција, Албанија, Бугарија. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност 
Чемкова Равијојла - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 18418/ 
92. (15845) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Трег.бр. 1627/97, на регистарска влошка бр. 6-02000548-
000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
Трговец-поединец „ТЕСКО" Скопје ул. „Гоце Делчев" 
бр. 11 ДТД „Мавровка" Скопје. 

Фирма: Трговец-поединец „ТЕСКО" Скопје ул. 
„Гоце Делчев" бр. 11 ДТЦ „Мавровка" Скопје. 

Дејности: Трговија на мало со метални и електро-
технички стоки 070123; аудио, видео опрема, козметика 
и парфимерија 070129. 

Одговара со целиот свој имот. 
Основач Виктор Дементиенко ул. „Пржино" бр. 9., 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1627/ 

97. (15846) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Трег.бр. 2005/97, на регистарска влошка бр. 6-
020005553-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Трговец-поединец ТП Аслан Фазли Емини -
Такси превозник „АС-Ф-ЕМ", Скопје, Општина Ѓорче 
Петров, ул. „Антон Чехов", бр. 4. 

Основач: Аслан Фазли Емини, од Скопје, ул. „Ан-
тон Чехов", број 4. 

Дејност: 060602. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот-по-

единец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските створени во правниот промет со трети 

лица, трговецот-поединец одговара лично со сиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е Аслан Ф. Емини - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2005/ 
97. (15847) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Трег.бр. 2148/97, на регистарска влошка бр. 6-02000587-
000-09, го запиша во трговскиот регистар Зоран Љубо-
мир Стојаноски „ЏЕЗБУРГЕР" ТП Сендвичара Бул. 
„Климент Охридски" бр. 52-а Скопје. 

Основач на ТП „Џезбургер" ТП Сендвичара е Сто-
јаноски Зоран од Скопје. 

Дејност: 080190 - ќебапчилница со припремање и 
служење ладни и топли сендвичи, пијалаци и напивки. 

Во правниот промет со трети лица е со неограни-
чени овластувања, а за обврските во правниот промет 
со трети лица одговара со целиот свој имот. Во внатре-
шен промет се запишува Стојаноски Зоран - управител 
на ТП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2148/ 
97. (15848) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 984/ 
97, на регистарска влошка бр. 1-7280-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице и про-
ширување на дејностите на „ЏОРЏ - КОМПАНИ" -
Производно-трговско претпријатие на големо и мало 
увоз-извоз п.о. Штип, ул. „Ѓорче Петров" бр. 6, Штип. 

Се брише досегашниот директор и застапник во вна-

трешниот и надворешниот правен промет Нако Ѓор-
ѓиев од Штип, ул. „Ѓорче Петров" бр. 6. 

За директор и застапник на претпријатието во вна-
трешниот и надворешниот правен промет се именува 
Ленче Ѓорѓиева од Штип, ул. „Ѓорче Петров" бр. 6, со 
неограничени овластувања во застапувањето. 

Пречистен текст: Ленче Ѓорѓиева, директор и за-
стапник без ограничување. 

Дејности: 012512, 012513, 012521, 012522, 012524, 
012612, 012611, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 
012624, 012691, 012699, 013121, 013200, 060501, 060503, 
110109, 110302, 110303, 110309, 110901, 110902, 110903, 
110909; надворешен промет: комисиона продажба, за-
стапување на странски фирми, посредување и реек-
спорт, меѓународен транспорт на патници и стоки и 
малограничен промет. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 984/97. (16044) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.901/ 
97, на регистарска влошка бр. 1-828-0, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на називот на Тргов-
ското претпријатие во приватна сопственост „МАККО-
ОП" ц.о. Штип, ул. „25-ти Мај" бр. 18 Штип. 

Досегашниот назив Трговско претпријатие во при-
ватна сопственост на големо и мало „МАККООП" ц.о. 
Штип се менува и гласи: „Претпријатие за трговија, 
маркетинг и информации „МАККООП" ц.о. Штип." 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 901/97. (16045) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 957/ 
97, на регистарска влошка бр. 1-5086-0, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
Трговското претпријатија „ЕДА - ИНВЕСТ" увоз-из-
воз п.о. Штип, ул. „Христијан Карпош" бр. 72 Штип. 

Промената на овластено лице се брише: Владимир 
Тулиев од застапник и директор со неограничени овла-
стувања, а се запишува Лидија Дрангова за застапник и 
директор во надворђшно-трговскиот промет со неогра-
ничени овластувања. 

Пречистен текст: 
Лидија Др ангова, застапник во надворешно-тргов-

скиот промет со неограничени овластувања при заста-
пувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 957/97. (16046) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1009/97, на регистарска влошка бр. 1-12228-0, го запиша 
во судскиот регистар дополнувањето на дејностите на 
„ГУДО - КОМЕРЦ" - Претпријатие за транспорт, 
услуги и трговија на големо и мало, експорт-импорт 
п.о. Штип, ул. „Енгелсова" бр. 8/34 Штип. 

Дејност: 013021. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1009/97. 

(16047) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр.428/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-505-000-09, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот-поединец Невенка 
Божин Тарбук Т.П. Делчево, ул. „Орце Николов" бб. 

Основач на фирмата е Невенка Божин Тарбук од 
Делчево. 

Дејности: 080121, 080190. 
За своите обврски према трети лица одговара лично 

со целиот свој имот, во вршењето на дејноста спрема 
трети лица истапува во свое име и за сметка на фир-
мата. 

Овластен потписник е Невенка Божин Тарбук од 
Делчево. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 428/97. (16048) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр.420/ 
97, на регистарвска влошка бр. 6-497-000-09, го запиша 
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во трговскиот регистар Трговецот-поединец Јордан 
Мијалчо Ефтимовски Т.П. Свети Николе, ул. „Јанко 
Глигоров" бр. 1. 

Основач е Јордан Ефтимовски од Свети Николе. 
Дејности: 08019, 080190. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени во тој промет одговара со сиот свој имот 
лично. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 420/97. (16049) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 598/97, на регистарска влошка бр. 000703, го 
запиша во трговскиот регистар основање на Друштво 
за геолошки истражувања на Илија Крстевски 
„ЕКО-Ј1" ДООЕЛ Охрид, ул. „Партизански Бригади" 
бр. 4. 

Основач: Илија Крстевски од Охрид. 
Управител: Тони Коцаре од Охрид со неограничени 

овластувања во рамките на запишаната дејност. 
Дејност: 110500 - Геолошки истражувања. 
Скратен назив: „ЕКО-Л" ДООЕЛ Охрид. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 598/ 

97. (16191) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2163/97, на регистарска влошка бр. 1-9570, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапувате на Приватното претпријатие за 
трговија на големо и мало, производство и услужни 
дејности „ЗО-ГО-ПРОМ" п.о. Битола, ул. „Илинден-
ска" бр. 80 - Битола. 

Му престанува овластувањсето за застапување на 
Горан Дарковски и се брише од судскиот регистар како 
директор. 

За ново лице овластено за застапување во Приват-
ното претпријатие за трговија на големо и мало, произ-
водство и услужни дејности „ЗО-Г0-ПРОМ" п.о. Би-
тола, се наименува Зоран Дарковски кој ќе го застапува 
претпријатието во внатрешниот и надворешно-тргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2163/ 
97. (16192) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2166/97, на регистарска влошка бр. 1-18745, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на При-
ватното претпријатие за угостителство, туризам и трго-
вија „КИРЕ" п.о. Битола, на ул. „Јадранска" бр, 9/5. 

Дејноста на Приватното претпријатие за угостител-
ство, туризам и трговија „КИРЕ" п.о. Битола. 

Деј носу: 080190. 
Основач е: Киро Симонов од Битола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2166/ 

97. (16194) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2173/97, на регистарска влошка бр. 1-3530, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на При-
ватното претпријатие за меѓународен транспорт, шпе-
диција, увоз-извоз „ДАРКШПЕД" - п.о. Битола, ул. 
„Охридска" бр. 99 - Битола. 

Проширувањето на дејност на Приватното претпри-
јатие за меѓународен транспорт, шпедиција, увоз-извоз 
„ДАРКШПЕД" - п.о. Битола, упггѓ со дејностите наве-
дени во прилог образец бр. 3. 

030003; 080129; 110109; откуп на рано градинарски 
култури, земјоделски производи, сточарски производи, 
стока, лековити билки, шумски плодови, печурки, мед, 
чаеви, жаби и други водоземци; 011810; 011831; 011820; 
011832; 011910; 011920; 011930, 011941: 011990: 012611; 

012612; 012613; 012614; 012622; 012623, 012691; 013050; 
013071. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2173/ 
97. (16195) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2113/97, на регистарска влошка бр. 1-1466, го 
запиша во судскиот регистар зголемувањето на влог на 
Приватното претпријатие за сервис, трговија на големо 
и мало „АВТОТРГОВИЈА" извоз-увоз ц.о. Битола, ул. 
„Довлеџик" бр. 42, Битола. 

Се зголемува основачкиот влог во Приватното прет-
пријатие за сервис, трговија на големо и мало „АВ-
ТОТРГОВИЈА" извоз-увоз ц.о. Битола, и тоа за изно-
сот од 230.000,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2113/ 
97. (16196) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2234/97, на регистарска влошка бр. 5296, ја 
запиша во судскиот регистар промената на фирма на 
Приватното претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз „ХИДРО-ТЕК" 
п.о. Битола, ул. „1-ва" бр. 36. 

Се менува називот на фирмата: Наместо досегаш-
ниот назив приватното, претпријатие за производство, 
услуги и трговија на големо и мало „ДИСТЕВ" увоз-
извоз п.о. Битола. 

Новиот назив гласи: Приватно претпријатие за про-
изводство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-
извоз „ХИДРО-ТЕК" п.о. Битола, ул. „1-ва" бр. 26. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2234/ 
97 (16198) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2279/97, на регистарска влошка бр. 1-18467, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на деј-
ност на Претпријатието за трговија, производство и 
услуги на големо и мало „БАМБИ АЗРА" увоз-извоз 
п.о. Битола, ул. „Ж. Ј. Шпанац" бр. 86. 

Седиште: ул. „Ж. Ј. Шпанац" бр. 86. 
Основач е: Буран Зејнелов. 
Врши проширување на дејноста уште со следните 

дејности: 080120,080121,080122,080201,080202,080190, 
080129. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2279/ 
97. (16199) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5811/97 на регистарска влошка 1-64767-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Произодно-трговското и услужно претпријатие „ВИЗА 
^ С" д.о.о. експорт-импорт ул. „Октомвриска Револу-
ција" бр. 8/П-1 Скопје. 

Да се брише Зоран Илиовски, а се запишува Сил-
вана Стоева, како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5811/ 
97. (15883) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5678/97 на регистарска влошка 1-24583-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на Претпри-
јатието за производство , услуги и промет „ВИКИ -
КОМЕРЦ", д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Јане Сатан-
ски" бр. 36-2-25. 

Се брише: Зиков Александар. 
Се запишува: Зиков Косто, директор без ограничу-

вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5678/ 

97. (15884) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5278/97 на регистарска влошка 1-67977-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување во внатрешен трговски промет на 
Државното средно училиште за железнички и ПТТ соо-
браќај „ВЛАДО ТАСЕВСКИ" - Скопје, ул. „Трета 
Македонска бригада" б.б. Скоцје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет: 

Да се брише досегашниот застапник Крнинов Хри-
сто, в.д.директор, а да се запише Крнинов Христо, ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5287/ 
97. (15885) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5285/97 на регистарска влошка 1-36304-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на Претпри-
јатието за промет и услуги „ИНСА - КОМЕРЦ", д.о.о. 
увоз^извоз Скопје, ул. „Мите Богоевски" бр. 4/5. 

Се запишува: Илија Станковски, директор без огра-
ничување. 

Се брише: Ѓорѓи Ристиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5285/ 

97. (15886) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5502/97 на регистарска влошка 1-37358-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување во внатрешен трговски промет и 
НТР, Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „СТАМПЕДО", д.о.о. експорт-импорт Скопје, 
ул. „Сава Ковачевиќ 24" бр. 81. 

Да се брише: Јулија Чавкароска, а да се запише: 
Томислав Чавкароски, како директор без ограничу-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5502/ 
97. (15887) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5927/97 на регистарска влошка 1-52359-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на основач и 
лице на Претпр1датието за производство, промет и 
услуги „ФЛОРА ТРЕЈД", ц.о. експорт-импорт, Скопје, 
ул. „Антон Чехов" бр. 20. 

Кон претпријатието пристапува: Анета Брајанов-
ска, а истапува Богомир Брајанова®. Се брише: Бого-
мир Брајанова^!, а се запишува: Анета трајановска, 
како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5927/ 
97. в (15888) 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 477/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-554-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на трговец-поеди-
нец Ванчо Васил Манев тп. е. Сулдурци, општину Радо-
виш. 

Дејности: 070111 - леб, печиво, млеко и млечни про-
изводи; 070112 - зеленчук, овоштие и преработки; 
070113 - месо, живина, риба и месни преработки; 
070114 - разни животни продукти, алкохолни пијалаци 
и производи за домашни потреби; 070121 - текстил и 
конфекција; 070122 - обувки, кожа, гума и пластика; 
070123 - метални и електротехнички стоки; 070124 -
огрев и градежен материјал; 070125 - мебел; 070126 -
керамика, стакло и порцелан; 070127 - бои, лакови и 
хемикалии; 070128 - книги, канцелариски материјал и 
прибери; 070129 - тутун и други ^прехранбени произ-
води; 070132 - друга трговија со мешовити стоки; 

070140 - трговца на мало со возила, делови и прибор; 
070150 - трговија на мало со нафтени деривати. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка и за сметка на фирмата. 

За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица одговара лично и со целокупниот свој имот. 

Управител - без ограничување е Ванчо Васил Манев 
од е. Сулдурци, Општина Радовиш. 

С)д Основниот суд во Штип, Трег.бр. 477/97. (16050) 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 470/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-547-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на трговец - поеди-
нец Ташкова Веселин Ленче тп Радовиш ул. „Мирче 
Ацев" бр. 17. 

Дејности: 070111, 070112, 070123, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150. 

Управител Ташкова Ленче од Радовиш, ул. „Мирче 
Ацев" бр. 17, Радовиш. 

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

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 470/97. (16051) 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 490/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-567-000-06, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на трговец - поединец 
Мемедов Рушид Асан т.п. е. Тополница, Радовиш. 

Дејноста: 060501, 060502, 060503, 060601,060602. 
Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 490/97. (16052) 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 399/ 
97, на регистарска влошка бр: 6-476-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на трговец - поединец 
Стојан Шида Кацарски е. Злеово - Подареш. 

Основач - овластен потписник Стојан Илија Кацар-
ски од е. Злеово - Подареш. 

Дејности: 07011, 07012, 07013, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, Q70132, 070140, 070150. 

Истапува во свое име и за своја сметка. Одговара со 
целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 399/97. (16053) 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 488/ 
97, на регистарска влошка бр. 6-565-000-01, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на трговецот поединец 
Киро Коне Пановски тп ул. „Гоце Делчев" бр. 51 
Штип. 

Основач Киро Пановски. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично со 

целиот свој имот. 
Овластен потписник Киро Пановски. 
Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 488/97. (16054) 

Основниот суд во Штип со решението Трег.бр. 500/ 
97, на регистарска влошка бр. 8-577-000-11, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
вршење на графички услуги и трговија „Туртел принт" 
дооел Железничка бб - Штип. 

Основач: АД Туртел ул. „Тошо Арсов" 36 - 2Џтип. 
Влог во износ од 1.349.833,00 денари. 

Дејности: 013400, 070111, 110909, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка одгс вара 
со сиот свој имот. 
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Никола Поптрајков - управител и застапник со 
ограничени овластувања. 

За заклучување на договори чија вредност е над 
5.000 ДЕМ., потребна е согласност од содружникот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 500/97. (16055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5504/97, на регистарска влошка бр. 1-53009-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност на Претпријатието за услуги и трговца на го-
лемо и мало „ИНФО СПОРТ" д.о.о. Скопје ул. „Доси-
теј Обрадовић" бр. 17/20. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
110620,120420, организирање на спортско рекреативни 
активности, давање стручна помош на спортски друш-
тва и клубови, давање физиотерапевтски услуги, аку-
шерска гимнастика, тренирање на спортисти за конди-
циони подготовки, обука на пливачи и спасители, 
спортски школи, подготовка на кандидати за полагање 
приемен испит, организирање конгреси, симпозиуми и 
семинари, изработка на планови и програми за развој 
на спортот и физичката култура, давање стручни со-
вети за подобрување на здравјето со телесно вежбање, 
сервисирање на спортска опрема. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5504/ 
97. (15970) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.5396/97, на регистарска влошка бр. 1-19172-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за трговија и услужи „АКИМО" извоз увоз 
Скопје бул. „Партизански одреди" бр. 47-2/8. 

Истапува: Андоновски Кирил 
Се брише: Андоноски Кирил 
Се запишува: Андоновски Иван. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5396/ 

97. (15972) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр.5450/97, на регистарска влошка бр. 1-37432-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и про-
ширувањето на дејност на Претпријатието за производ-
ство и промет „ПРИНТА-СБС" увоз-извоз д.о.о. 
Скопје ул. „Иван Цанкар" бр. 89а. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
012421, 012429, 080190, 080201, 080202, 090183, 090189, 
120312. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5450/ 
97. (15973) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5324/97, на регистарска влошка бр. 1-11224-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Трговското претпрЈдатие на големо и мало „ШЕТАРА" 
увоз-извоз ЦО Скопје ул. „392" бр.1 Скопје. 

Таип Шерифов од Скопје истапува. Се брише: Таип 
Шерифов. Се запишува: Рамадан Шерифови« од Скопје 
за директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5324/ 
97. (15975) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.4846/97, на регистарска влошка бр. 1-46568-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, промената на лице овластено за застапување во 
внатрешен трговски промет на Претпријатието за трго-
вија со возила и делови „ФАРАОН" ДОО. 

Претпријатие за трговија со возила и делови „ФА-
РАОН" увоз-извоз Скопје е ДОО. Се брише: Цветко 
Кузмановски. Се запишува: Добри Петровиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.4648/ 
97. (15974) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5246/97, на регистарска влошка бр. 1-7666-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за промет на големо и мало, увоз-извоз 
„МЕТО-ПРОМ" ц.о. Скопје ул. „68" бр. 3 нас. Кисела 
Јабука. 

Претпријатието за промет на големо и мало увоз-
извоз „МЕТО-ПРОМ" цо Скопје ул. „Македонска пре-
родба" бр. 24. 

Основач е Антон Паковски од Скопје. 
Да се брише Паковска Димитринка. 
Да се запише нов директор Паковски Методија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 5246/ 

97. (15977) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ОП за про-
изводство на расветни тела „ПРОЛУКС" - ПРИЛЕП 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на Претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно со Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието и претворана на побарува-
њата на доверителите во траен влог, што се смета за 
дополнителен модел. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Крушевски пат" 
бб., во време од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „АГРО-
ПРОМЕТ" Струга 

ОБЈАВУВА 
f 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на ден 24.12.1997 
год. донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. ,*Мороишки мост" 
бб Струга, во време од 9 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ТОПОЛА" 
АД - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на Претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 
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Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката ситс заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Негоричанска" бб. 
н. Драчево, Скопје во време од 08 до 14 часот. 

(151) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Пчеларска 
задруга „ПЧЕЛА КОМЕРЦ" - Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал и Законот за транс-
формација на претпријатијата и задругите кои стопани-
суваат со земјоделско земјиште. 

Пчеларска задруга „ПЧЕЛА КОМЕРЦ" - Прилеп, 
не подлежи на трансформација според Законот за 
трансформација на претпријатијата и задругите со опш-
тествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско зем-
јиште, бидејќи во Задругата нема вложено, ниту е да-
ден на управување општествен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Крушевско џаде" 
бб - Прилеп, во време од 9 до 14 часот. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 42/93), 
Заводот за статистика ги утврдува и* објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1997 

ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на цените на производи-
телите на индустриски производи во декември 1997 го-
дина во однос, на ноември 1997 година е 0,001. 

2. Коефициентот на цените на производителите на 
индустриски производи од почетокот на годината до 
крајот на декември 1997 година е 0,086. 

3. Коефициентот на цените на производителите на 
индустриски производи од секој месец во годината до 
крајот на годината е: 

По месеци 1997 година 

Јану- Фбвру- Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп- Октом- Ноем- Декем-
ври ари тем- ври ври ври 

ври 
0,067 0,059 0,057 0,075 0,077 0,079 0,076 0,033 0,019 -0,001 0,001 0,000 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци"во Република Македонка во периодот од 
почетокот на годината до крајот на декември 1997 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1996 година е 0,026. 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

_ 1. Указ за отповикувана од должноста вонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Репу-
блика Македонија во Република Бугарија. . . 1 

2. Указ за отповикувана од должноста вонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Репу-
блика Македонија во Република Албанија . . 1 

3. Указ за поставување вонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Македонија во 
Република Бугарија 1 

4. Одлука за определуваа на вредноста на 
константата „А" за утврдување на висината 
на надоместокот за користење на радио 
фреквенции 1 

5. Одлука за прибирање и користење на сред-
ства од економската помош од странство за 
развој на земјоделството во Република Ма-
кедонија 2 

6. Одлука за отстапување на користење на нед-
вижност 2 

7. Одлука за отстапување на користење на нед-
вижност 3 

8. Одлука за определување на услови за градба 
за објектот 35 КВ далновод „Косел - Песо-
чани" што треба да се гради во општините 
Белчишта, Мешеишта и Косел 3 

9. Одлука за определување на услови за градба 
за објектот „Столарска и лимарска работил-
ница со фарбара" што треба да се гради во 
општината Кичево 3 

10. Одлука за определување на услови за градба 
за објектот „Бензинска пумпа со придружни 
објекти", што треба да се гради во с. Ради-
чево, општина Васил ево 3 

И. Решение за утврдување на опрема која може 
да се увезе без плаќање царина 4 

12. Решение за утврдување на опрема која може 
да се увезе без плаќана царина 4 

13. Одлука за изменување и дополнување на Од-
4 луката за определување на коефициентите 

за утврдување на личните доходи на функци-
онерите кои ги избира и именува Собрани-
ето на Република Македонија и на раковод-
ните ̂ работници кои ги именува Собранието 
или кои ги назначува надлежното тело на 
Собранието на Република Македонија 5 

14. Одлука за престанување на важење на Одлу-
ката за условите и критериумите за кори-
стење на средства од Компензациониот фонд 
Phare - проекти за микро бизниси 5 

15. Упатство за изменување и дополнувани на 
Упатството за формата, содржината и упо-
требата на единствени инструменти -
обрасци за вршење на работите на платниот 
промет во Република Македонија 5 
Објава за запишување во Регистарот на до-
работувачи на семенски материјал 7 
Исправка на Решението на Републичката ге-
одетска управа , бр. 10-3047/1 од 10 декември 
1997 година 7 

Објава за коефициентите за порастот на це-
ните и порастот на трошоците на животот во 
Република Македонија за месец декември 
1997 година 32 
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