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280. 
Врз основа на член 45 став 6 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на РМ" број 8/92 и 30/95), претседа-
телот на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗНАМИЊАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА 

АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

' I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат знамињата на едини-

ците на Армијата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: воени знамиња). 

Воени знамиња имаат единиците на Армијата iia Ре-
публика Македонија во ранг на полк и бригада. 

Член 2 
Воените знамиња се состојат од платно, лента, гај-

тан и копје. 
Воените знамиња имаат навлака, 

Член 3 
На воените знамиња се става и посебна лента на која 

се прицврстуваат одликувањата на единиците на Арми-
јата на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Армијата). 

II ИЗГЛЕД НА ВОЕНИТЕ ЗНАМИЊА 

Член 4 
Платното на воените знамиња има форма на право-

аголник со должина 1600 мм и ширина 800 мм., 
Платното на воените знамиња е изработено од ду-

пла свилена ткаенина, од сите четири страни е обра-
бено со ширит во златно жолта боја широк 10 мм, а на 
крајот на рабовите на трите слободни страни се наши-
ени реси во златно жолта боја долги 50 мм. 

Член 5 
Платното на воените знамиња на единиците на коп-

нената војска е црвено. 
Платното на воените знамиња на единиците на во-

еното воздухопловство и противвоздушната одбрана е 
светло сино. 

Член 6 
На платното на воените знамиња се претставени 

грбот на Република Македонија, знакот и називот на 
единицата на Армијата. 

Грбот на Република Македонија е извезен во гор-
ниот агол на двете страни од платното, на 200 мм од 
горниот раб и работ до копјето, со конец во златно 
жолта боја, со ширина од 200 мм и должина од 250 мм. 

Знакот на единицата на Армијата е извезен на дру-
гиот горен агол од двете страни од платното, на 200 мм 
од горниот и страничниот раб на платното со конец во 
златно жолта боја, со ширина од 200 мм и должина од 
250 мм. 

Називот на единицата на Армијата е извезен на дол-
ната страна на двете страни на платното, во'средината, 
со конец во златно жолта боја, на македонски јазик и 
кирилско писмо, со букви високи 80 мм. 

Член 7 
Лентата на воените знамиња е изработена од дупла 

свилена ткаенина, во боја на платното на военото 
знаме, долга е 1200 мм не сметајќи ги ресите, а широка 
100 мм. 

Лентата по должината на страните е орабена со ши-
рит во златно жолта боја широк 10 мм, а'на двата краја 
се нашиени реси во златно жолта боја долги 30 мм. 

Лентата се зацврстува на вратот од главата на коп-
ј ето под неговото јаболко со гајтан во златно жолта 
боја, правејќи два еднакви по должина краци кои паѓаат 
покрај копјето. 

На единиот крај, од двете страни од лентата, со 
конец во златно жолта боја е извезено знамето на Репу-
блика Македонија, а на другиот крај, од двете страни од 
лентата, со конец во златно жолта боја е извезен зна-
кот на единицата на Армијата. 

Член 8 . 
Гајтанот со кој е прицврстена лентата на копјето е 

изработен од конец во златно жолта боја, со пречник од 
8 мм. 

Гајтанот на краевнгге завршува со украсни топчиња 
со пречник од 50 мм и реси долги 30 мм. 

Должината на гајтанот е 2080 мм. 

Член 9 
Копјето на воените знамиња се состои од глава и 

дршка со оков. 
Должината на копјето ^ 2500 мм, со пречник од 30 

мм. 
Главата на копјето се состои од основа, врат, ја-

болко и шилец., Главата се прицврстува за дршката на 
копјето со две позлатени жолти навртки. 

Главата на копјето е изработена од месинг, обоена 
со златно жолта боја. Должината на главата е 250 мм. 

Дршката на копјето е изработена од суво дабово 
дрво, обоено и лакирано со светло кафена боја. 
Дршката е изработена од два еднакви дела кои се соста-
вуваат со метална пониклувана спојка со навртување. 

Оковот на дршката е изработен од месинг, обоен со 
златно жолта боја. Должината на оковот е 150 мм. 
Оковот се прицврстува за долниот дел на дршката, со 
две позлатени жолти навртки и завршува во форма на 
конус. 

Член 10 

Навлаката на воените знамиња е изработена од преЈ 

сувана телешка бокс кожа во темно кафена боја. 

Член 11 ' 

Лентата на која се прицврстуваат одликувањата на 
единиците на Армијата е изработена од свилена тка-
енина, со боја на платното на военото знаме, долга е 
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800 мм, а широка 100 мм, орабена со ширит во златно 
жолта боја долг 10 мм. 

Лентата се зацврстува со гајтанот за вратот од, гла-
вата на копјето, под неговото јаболко, правејќи два 
еднакви по должина краци. ј 

Член 12 
Обликот, димензиите и составните делови на плат-

ното, лентата, гајтанот и копјето на воените знамиља 
се дадени во обрасците број 1, 2, 3, 4 и 5 кои се составен 
дел на оваа уредба. 

III ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Републикка Ма-
кедонија". 

Бр. 07-163/1 Претседател 
11 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Прилог бр. 1 
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281. 
Врз основа на член 45 став 6 од Законот за одбрана 

(„Сл. весник на Република Македонија" бр. 8/92 и 30/ 
95), претседателот на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЧИНОВИТЕ И ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ 

НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат чиновите и ознаките 

на чиновите на припадниците на Армијата на Репу1 

блика Македонија (во натамошниот текст: припадници 
на Армијата). 

II. ЧИНОВИ 
Член 2 

Чинови во постојаниот состав на Армијата на Репу-
блика Македонија (во натамошниот текст: Армијата) 
се: 

- за војниците и војниците по договор: разводник, 
десетар и помлад водник; 

- за воените старешини - подофицери: водник, вод-
ник I класа, постар водник, постар водник I класа, за-
ставник и заставник I класа, и 

- за воените старешини - офицери: потпоручник, 
поручник, капетан, капетан I класа, мајор, потполков-
ник, полковник, бригаден генерал, генерал - мајор, 
генерал - потполковник и генерал. \ 

Член 3 
Чинови за време на образование на кадри за потре-

бите на Армијата односно за време на стручно оспосо-
бување и усовршување се: 

- за питмоците на Воената академија: разводник, 
десетар, водник и водник I класа; 

- за лицата на стручно оспособување и усовршување 
за офицери во постојаниот состав на Армијата: водник, 
и водник I класа; 

- за лицата на стручно оспособување и усовршување 
за подофицери во постојаниот состав на Армијата: раз-
водник и десетар; 

- за лицата на стручно оспособување и усовршување 
за офицери во резервниот состав на Армијата: водник и 
водник I класа. 

Член 4 
Чинови во резервниот состав на Армијата се 
- за воените старешени - подофицери: водник, вод-

ник I класа, постар водник и постар водник I класа, и 
- за воените старешини - офицери: потпоручник, 

поручник, капетан, капетан I класа, мајор, потполков-
ник и полковник. 

III. ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ 

Член 5 
Припадниците на Армијата на униформата носат оз-

наки на чиновите. 

а) Ознаките на чиновите на службена и свечена 
уинформа 

Член 6 
Ознаките на чиновите на припадниците на Армијата 

што се носат на службена и свечена униформа се состо-
јат од ѕвезди со осум крака со пречник од 20 мм израбо-
тени ојј метал или извезени, плетени прави ленти ши- „ 
роки 15 мм, а долги 50 мм, везени ленти во полукруг 
широки 7 мм, а долги 50 мм, гранчиња од тутунови 
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лисја извезени од срмен конец во златно жолта боја во 
полукруг и везена лента од срмен конец во златно 
жо.лта боја широка 3 мм со која се обрабува еполетЗта 
кај генерал ските чинови. 

Член 7 
Припадниците на Армијата ги имаат следните оз-

наки на чиновите кои ги носат на.службена и свечена 
униформа: 

1. ознаката на чинот водник е со една ѕвезда во 
оловно сребрена боја поставена во средината на полето 
на еполетата, оддалечена 25 мм од надворешниот раб 
на еполетата; 

2. ознаката на чинот водник I класа е со две ѕвезди 
во оловно сребрена боја поставени во средината на по-
лето на еполетата на меѓусебно растојание од 25 мм од 
кои првата ѕвезда е оддалечена 25 мм од надворешниот 
раб на еполетата; 

3. ознаката на чинот постар водник е со три ѕвезди 
во оловно сребрена боја поставени во полето на еполе-
тата во форма на рамностран триаголник на меѓусебно 
растојание од 25 мм од кои првите две ѕвезди се верти-
кално поставени во полето на еполетата, оддалечени 25 
мм од надворешниот раб на еполетата, а третата ѕвезда 
е по средината на еполетата; 

,4. ознаката на чинот постар водник I класа е со 
четири ѕвезди во оловно сребрена боја поставени во 
полето на еполетата од кои три ѕвезди имаат форма на 
рамностран триаголник со меѓусебно растојание од 25 
мм, од кои првите две ѕвезди се вертикално поставени 
во полето на еполетата, оддалечени 25 мм од надвореш-
ниот раб на еполетата, третата ѕвезда е по средината на 
еполетата, а четвртата ѕвезда е во продолжение на тре-
тата ѕвезда на растојание од 25 мм; 
. 5. ознаката на чинот заставник е со една плетена 

права лента широка 15 мм во оловно сребрена боја 
пришиена на двата раба на еполетата оддалечена 10 мм 
од надворешниот раб на еполетата и една ѕвезда во 
оловно сребрена боја поставена во средината на полето 
на еполетата оддалечена 18 мм од плетената лента; 

6. ^ознаката на чинот заставник I класа е со една 
плетена права лента широка 15 мм во оловно сребрена 
боја пришиена на двата раба на еполетата оддалечена 
10 мм од надворешниот раб на еполетата и две ѕвезди во 
оловна сребрена боја вертикално поставени во полето 
на еполетата на меѓусебно растојание од 25 мм оддале-
чени 18 мм од плетената лента; 

7. ознаката на чинот потпоручник е со една ѕвезда во 
златно-жолта боја поставена во средината на еполетата 
оддалечена 25 мм од надворешниот раб на еполетата; 

8. ознаката на чинот поручник е со две ѕвезди во 
златно-жолта боја поставени во средината на полето на 
еполетата на меѓусебно растојание од 25 мм од кои 
првата ѕвезда е оддалечена 25 мм од надворешниот раб 
на еполетата; 

9. ознаката на чинот ,капетан е со три ѕвезди во 
златно-жолта боја поставени во полето на еполетата во 
форма на рамностран триаголник на меѓусебно растоја-
ние од 25 мм од кои првите две ѕвезди се вертикално 
поставени во полето на еполетата, оддалечени 25 мм од 
надворешниот раб на еполетата, а третата ѕвезда е по 
средината на еполетата; 

10. ознаката на чинот капетан I класа е со четири 
ѕвезди во златно-жолта боја поставени во полето на 
еполетата од кои три ѕвезди имаат форма на, рамно-
стран триаголник со меѓусебно растојание од 25 мм, од 
кои првите две ѕвезди се вертикално поставени во по-
лето на еполетата, оддалечени 25 мм од надворешниот 
раб на еполетата,' третата ѕвезда е по средината на 
еполетата, а четвртата ѕвезда е во продолжение на тре-
тата ѕвезда на растојание од 25 мм; 

11. ознаката на чинот мајор е со една плетена пр,ава, 
лetfra1 широка 15 мм во златно )^олта боја припиена на 

двата раба на еполетата оддалечена 10 мм од надвореш-
ниот раб на еполетата и една ѕвезда во златно жолта 
боја поставена во полето на еполетата оддалечена 18 
мм од плетената лента; 

12. ознаката на чинот потполковник е со една пле-
тена права лента широка 15 мм во златно жолта боја 
пришиена на двата раба на еполетата оддалечена 10 мм 
од надворешниот раб "на еполетата и две ѕвезди во 
златно жолта боја вертикално поставени во полето на 
еполетата на меѓусебно растојание од 25 мм оддалечени 
18 мм од плетената лента; 

13. ознаката на чинот полковник е со една плетена 
права лента широка 15 мм со златно жолта боја приши-
ена на двата раба на еполетата оддалечена 10 мм од 
надворешниот раб на еполетата и три ѕвезди во златно 
жолта боја поставени во полето на еполетата во форма 
на рамностран триаголник на меѓусебно растојание од 
25 мм од кои првите две ѕвезди се вертикално поставени 
во полето на еполетата, оддалечени 18 мм од плетената 
лента, а третата ѕвезда е по средината на еполетата; 

14. ознаката на чинот бригаден-генерал е со гран-
чиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполе-
тата со срмен конец во златно жолта боја, една ѕвезда 
во златно жолта боја извезена во средината на полето 
на еполетата оддалечена 50 мм од надворешниот раб на 
еполетата и лента извезена од срмен конец во златно 
жолта боја широка 3 мм со која е обрабена еполетата; 

15. ознаката на чинот генерал-мајор е со гранчиња 
од тутунови лисја во полукруг извезени на еполетата со 
срмен конец во златно жолта боја, две ѕвезди со златно 
жолта боја извезени во средината на полето на еполе-
тата на меѓусебно растојание од 25 мм од кои првата 
ѕвезда е оддалечена 50 мм од надворешниот раб на 
еполетата и лента извезена од срмен конец во златно 
жолта боја широка 3 мм со која е обрабена еполетата; 

16. ознаката на чинот генерал-потполковник е со 
гранчиња од тутунови лисја во полукруг извезени на 
еполетата со срмен конец во златно жолта боја, три 
ѕвезди во златно' жолта боја извезени во полето на епо-
летата во форма на рамностран триаголник на меѓу-
себно растојание од 25 мм од кои првите две ѕвезди се 
вертикално поставени во полето на еполетата, оддале-
чени 50 мм од надворешниот раб на еполетата, а тре-
тата ѕвезда е во средината на еполетата и лецта изве-
зена од срмен конец од златно жолта боја широка 3 мм 
со која е ограбена еполетата; 

17. ознаката на чинот генерал е со гранчиња од 
тутунови лисја во полукруг извезени на еполетата со 
срмен конец во златно жолта боја, четири ѕвезди со 
златно жолта боја извезени во полето на еполетата, од 
кои три ѕвезди имаат форма нa рамностран триаголник 
на меѓусебно растојание од 25 мм од кои првите две 

. ѕвезди се вертикално поставени во полето на еполе-
тата, оддалечени 50 мм од надворешниот раб-на еполе-
тата, третата ѕвезда е по средината на еполетата, а 
четвртата ѕвезда е продолжение на третата ѕвезда, од-
далечена од третата ѕвезда на растојание од 25 мм и 
лента извезена од срмен конец со златно жолта боја 
широка З мм со која е обрабена еполетата. 

б) Ознаки на чиновите на воено-теренска униформа 

Член 8 
- Ознаките на чиновите на припадниците на Армијата 
што се носат на воено-теренска униформа се состојат 
од прави ленти широки 6,8 и 14 мм, а долги 40 мм и 
ленти во форма на полукруг чин краеви се свртени 
нагоре широки 4,6,7 и 14 мм, а долги 40 и 45 мм. 

Член 9 v 

Припадниците на Армијата ги имаат следните оз-
н а т на чиновите што ги носат нa воено-теренска уни-

' ф о р м а 
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1. ознаката на чинот разводник е со една извезена 
лента во форма на полукруг во црвена боја широка 7 
мм, а долга 45 мм; 

2. ознаката на ^инот десетар е со две извезени ленти 
во форма на полукруг во црвена боја широки 7 мм, а 
долги 45 мм, на меѓусебно растојание од 5 мм; 

3. ознаката на чинот помлад водник е со три изве-
зени ленти во форма на полукруг во црвена боја ши-
роки 7 мм, а долги 45 мм, на меѓусебно растојание од 5 
мм; 

4. ознаката на чинот водник е со една права лента -
широка 14 мм и долга 40 мм и една лента во форма на 
полукруг широка 4 мм и долга 40 мм оддалечена 3 мм од 
средината на правата лента, извезени од конец во 
оловно сребрена боја или изработени од метал во 
оловно сребрена боја; 

5. ознаката на чинот водник I класа е со една права 
лента широка 14 мм и долга 40 мм и две ленти во форма 
на полукруг широки 4 мм и долги 40 мм на меѓусебно 
растојание до 2 мм, оддалечени 3 мм од средината на 
правата лента, извезени од конец во оловно сребрена 
боја или изработени од метал во оловно сребрена боја; 

6. ознаката на чинот постар водник е со една права 
лента широка 14 мм и долга 40 мм и три ленти во форма 
на полукруг широки 4 мм и долги 40 мм на меѓусебно 
растојание од 2 мм, оддалечени 3 мм од средината на 
правата лента, извезени од конец во оловно сребрена 
боја или изработени од метал во оловно сребрена боја; 

7.,ознаката на чинот постар водник I класа е со една 
права лента широка 14 Мм и долга 40 мм и четири ленти 
во форма на полукруг широки 4 мм и долги 40 мм на 
меѓусебно растојание од 2 мм., оддалечени 3 мм од 
средината на правата лента, извезени од конец во 
оловно сребрена боја или изработени од метал во 
оловно сребрена боја; 

8. ознаката на чинот заставник е со две прави ленти 
од кои првата права лента е широка 14 мм и долга 40 
мм, а втората права лента е широка 6 мм и долга 40 мм 
на меѓусебно растојание од 2 мм и една лента во полу-
круг широка 4 мм и долга 40 мм, оддалечена З.мм од 
средината на втората права лента, извезени од конец во 
оловно сребрена боја или изработени од метал во 
оловно сребрена боја; 

9. ознаката на чинот заставник I класа е со две прави 
ленти од кои првата лента е широка 14 мм и долга 40 
мм, а втората лента е широка 6 мм и долга 40 мм на 
меѓусебно растојание од 2 мм и две ленти во полукруг 
широки 4 мм и долги 40 мм, на меѓусебно растојание од 
2 мм, оддалечени 3 мм од средината на втората права 
лента, извезени од конец во оловно сребрена боја или 
изработени од метал во оловно сребрена боја; 

10. ознаката на чинот потпоручник с со една права 
лента широка 14 мм и долга 40 мм и една лента во 
форма на полукруг широка 4 ,мм и долга 40 мм оддале- -
чена 3 мм од средината на правата лента извезени од 
конец do златно жолта боја или изработени од метал во 
златно жолта боја; 

И. ознаката на чинот поручник с со една права 
лента широка 14 мм и долга 40 мм и две ленти во форма 
на полукруг широки 4 мм и долги 40 мм на меѓусебно 
растојание од 2 мм, оддалечени 3 мм од средината на 
правата лента, извезени од конец во златно жолта боја 
или изработени од метал во златно жолта боја; 

12. ознаката на чинот капетан е со една права лента 
широка 14 мм и долга 40 мм и три ленти во форма на 
полукруг широки 4 мм и долги 40 мм на меѓусебно 
растојание од 2 мм оддалечени 3 мм од средината на 
правата лента, извезни од конец во златно жолта боја 
или изработени од метал во златно жолта боја; 

13. ознаката на чинот капетан I класа е со една права 
лента широка 14 мм и долга 40 мм и четири ленти во 
форма на полукруг широки 4 мм и долги 40 мм на 

меѓусебно растојание од 2 мм., оддалечени 3 мм од 
средината на правата лента, извезени од конец во 
златно жолта боја или изработени од метал во златно 
жолта боја; 

14. ознаката на чинот мајор е со две прави ленти од 
кои првата лента е широка 14 мм и долга 40 мм, а 
втората лента е широка 6 мм и долга 40 мм на меѓу-
себно растојание од 2 мм и една лента во полукруг 
широка 4 мм и долга 40 мм оддалечена 3 мм од среди-
ната на втората права лента, извезени од конец во 
златно жолта боја или изработени од метал во златно 
жолта боја; 

15. ознаката на чинот потполковник е со две прави 
ленти од кои првата лента е широка 14 мм и долга 40 
мм, а втората лента е широка 6 мм и долга 40 мм на 
меѓусебно растојание од 2 мм и две ленти во полукруг 
широки 4 мм и долги 40 мм на меѓусебно растојание од 2 
мм, оддалечени 3 мм од средината на втората права 
лента, извезени од конец во златно жолта боја или 
изработени од метал во златно жолта боја; 

16. ознаката на чинот полковник е со две прави 
ленти од кои првата лента 6 широка, 14 мм и долга 40 
мм, а втората лента е широка 6 мм и долга 40 мм, на 
меѓусебно растојание од 2 мм, и три ленти во полукруг 
широки 4 мм и долги 40 мм на меѓусебно растојание од 2 
мм, оддалечени 3 мм од средината на втората права 
лента, извезени од конец во златно жолта боја или 
изработени од метал во златно жолта боја; ' 

17. ознаката на чинот бригаден генерал е со една 
права лента Широка 8 мм и долга 40 мм над која се 
поставени две гранчиња од тутунови лисја во полукруг 
извезени со конец од срма во златно жолта боја или 
изработени од метал во златно жолта боја; 

18. ознаката на чинот генерал-мајор е со две прави 
ленти широки 8 мм и цолги 40 мм на меѓусебно растоја-
ние од 2 мм од кои над втората права лента се поставени 
две гранчиња од тутунови лисја во полукруг извезени со 
конец од срма во златно жолта 6oja или изработени до 
метал во златно жолта боја; 

19. ознаката на чинот генералпотполковник е со 
три прави ленти широки 8 мм и долги 40 мм на меѓу-
себно растојание од 2 мм од ќои над третата права 
лента се поставени две гранчиња од тутунови лисја во 
полукруг извезени со конец од срма во златно жолта 
боја или изработени од метал во златно жолта боја; 

20. ознаката ца чинот генерал е со четири прави 
ленти широки 8 мм и долги 40 мм на меѓусебно растоја-
ние од 2 мм од кои над четвртата права лента се поста-
вени две гранчиња од тутунови лисја во полукруг изве-

/ зени со конец од срма во златно жолта боја или израбо-
тени од метал во златно жолта боја. 

Член 10 
Ознаките на чиновите се дадени во Прилог број 1, 

кој е составен дел на оваа уредба. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 
Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува 

да важи Уредбата за чиновите во Армијата на Репу-
блика Македонија („Сл. весник на Република Македо-
нија-Посебен службен весник" број 13/96). 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 07-163 „ Претседател 
12 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
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282. У К А З БР. 1 286. У К А З БР. 5 

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
-бр. 8/92) ; 

Се унапредува 
во чин генерал-потполковник 
генерал-мајор Андревски Мине Јован 
'ЕМБГ: 1401942450042, до сега: командант на 1. Ар-

миски корпус. 
Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр 07-175 Претседател 
10 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Б о Р и с Трајковски, с.р. 

У К А З БР. 2 283. 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/92) 

Се разрешува 
генерал-полковник Крстевски Јован Трајче 
ЕМБГ: 0312938450066, од должноста: началник на 

Генералштабот на АРМ. 
Разрешувањето од должноста да сс изврши на 11. 2. 

2000 година, со што му престанува и службата во по-
стојниот состав на Армијата на Република Македонија 
поради навршени 40 години стаж на осигурување и сте-
кнување со право за лична пензија. 

Овој указ да сс изврши веднаш. 

Бр. 07-178 Претседател 
11 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

С к о п ј е Борис Трајковски, с.р. 

У К А З БР. 3 
284. 

Вр,з основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/92) 

Се поставува по мирновремена и воена формација 
/ За началник на генералштабот на АРМ 

генерал-потполковник Андревски Мине Јован 
ФЧ: генерал-потполковник, по формација генерал, 

лична ВЕС: 31740, ЕМБГ: 1401942450042 
до сега: Командант на 1. Армиски корпус. 
Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр 07-179 Претседател 
11 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

У К А З БР. 4 

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/92) 

Се поставува по мирновремена и воена формација 
За командант на 1. Армиски корпус 
бригаден-генерал Каракутовски Лазар Ѓорѓи 
ФЧ: бригаден-генерал, по формација: генерал-мајор 

лична ВЕС: 31280, ЕМБГ: 2104947440001 
до сега: Началник на штаб во 1. Армиски корпус. 
Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр. 07-181 Претседател 
11 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

У К А З БР. 6 287. 
Врз о с н о в н а член 15, став 1, точка 16 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/92) 

Се поставува по мирновремена и воена формација 
За командант на 2. Армиски корпус 
бригаден-генерал Николовски Димитар Илија 
ФЧ: бригаден-генерал, по формација: генерал-мајор 

лична БЕС: 31180, ЕМБГ: 0607948710236 
до сега: началник на штаб во 2. Армиски корпус. 
Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр. 07-182 Претседател 
И февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

288. У К А З БР. 7 

285. 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/92) 

Се поставува по мирновремена и воена формација 
За заменик на началникот на генералштабот на 

АРМ 
бригаден-генерал Јанев Јордан Саве 
ФЧ: бригаден-генерал, по формација: генерал-пот-

полковник лична БЕС: 32440, ЕМБГ: 0312948450129 
до сега: потсекретар на Министерството за одбрана 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр. 07-180 Претседател 
11 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски,с.р. 

Брз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/92) 

Се поставува по мирновремена и воена формација 
За командант на 8. гранична бригада 
бригаден-генерал Стамболиски Јован Методи 
ФЧ: бригаден-генерал, по формација: бригаден ге-

нерал, лична БЕС: 31280, ЕМБГ: 1004947780815 
до сега: командант на 2.Армиски корпус. 
Овој указ да се врши веднаш. 

Бр. 07-183 Претседател 
11 февруари 2000 година,, на Р е п л и к а Македонија, 

Скопје Борис Трајковски,с.р. 

289. У К А З БР. 8 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/92) 
Се разрешува 

гснерал-мајор Стојаноски Бошко Борис 
ЕМБГ: 2712941450072, од должноста: помошник на 

началникот на Генералштабот на АРМ за меѓуармиска 
соработка и културни традиции. 

Разрешувањето од должноста да се изврши на 
21.04.2000 година со што му престанува и службата во 
постојниот шетав на Армијата на Република Македо-
нија поради навршени 40 години стаж на осигурување и 
стекнување со право за лична пензија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр.07-184 
11 февруари 2000 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Б о р и с Т р а ј к о в с к и , с . р . 
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290. У К А З БР. 9 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 8/92) 

Се разрешува 
генерал-потполковник Петровски Алексо Панде 
ЕМБГ: 2612943480012, од должноста: помошник на 

началникот на Генералштабот на АРМ за борбена го-
товност. 

Разрешувањето од должноста да се изврши на 
8.04.2000 година со што му престанува и службата во 
постојниот состав на Армијата на Република Македо-
нија поради навршени 40 години стаж на осигурување и 
стекнување со право за лична пензија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Бр.07-185 
11 февруари 2000 година 

Скопје 
291. 

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-
низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет^ 
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 57/91), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НАДВО-
РЕШНО-ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА И ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 
I 

Александар Тавчиовски, се именува за советник на 
Претседателот на Република Македонија за надво-
решно-политички прашања, и односи со странство. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.07-140 . 
31 јануари 2000 година 

Скопје' 
292. — 

,Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

293. 
Врз основа на член 24 од Законов за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/05, 43/95 и 43/ 
99), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 15.02.2000 година, донесе " 

О Д Л У К А ' 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО 

МЕТОДОЛОГИЈАТА 

1. Во точката 1, од Одлуката за определување најви-
соки цени на одделни нафтени деривати утврдени со-
гласно Методологијата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 78/99), потточка г) бројот: 
„9.10" се заменува со бројот: „10.50". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 16.02.2000 
година. 

Врз основа на член 158, став 3 од Законот за орга-
ните на управата, а во врска со точка 1, дел III од 
Одлуката за организација и делокруг на работата на 
Кабинетот на Претседателот на Република Македо-
нија, ја донесувам следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОД-
НОСИ СО ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ, ЗДРУЖЕНИЈА 

НА ГРАЃАНИ И ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ 

I 
Елеонора Каранфиловска, се разрешува од функци-

јата советник на , Претседателот на Република Македо-
нија за односи со политички партии, здруженија на гра-
ѓани и верски заедници на нејзино барање. 

II 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр.07-153 . Претседател , 
2 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Бр. 23-501/1 
15 февруари 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

294. 
Врз основа на член 24-а од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр.23/95, 30/95, 40/95 и 43/99), 
член 10, став 4 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 5/97, 36/97, 7/ 
98, 63/98, 39/99 и 43/99) и Одлуката за формирање на 
Комисија за формирање највисоки цени на одделни 
нафтени деривати („Службен весник на РМ" бр. 47/99) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.02.2000 година, донесе 

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

ДЕРИВАТИ 

1. Претпријатијата кои произведуваат Деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

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

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 -

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

ден/лит 
до ' 17.342 
до 19.237 
до 19.328 

ден/лит 
до 18.373 
до 17.020 

ден/лит 
до 16.849 

г) Мазут до 10.187 ден/кг 
2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците 

согласно тарифниот број 1 од точките 1), 2), 3) и 7) од 
Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната ра-
финериска цена и производната рафинериска цена из-
несуваат: 
а) Моторни бензини ден/лит 
- МБ-86 . 23.008 
-МБ-98 ' . 22.613 
- БМБ-95 20.522 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

ден/лит 
8.477 
9.830 
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в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит\ 
0.001 

0,093 ден/кг. 

3.- Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен. весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 16.02.2000 
година. 

Бр. 23-500/1 . 
15 февруари 2000 година Претседател на Владата . 

Скопје н а ; Република Македонија, 
Љубчо Георгиевска, с.р. 

295. . -
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр„40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
а во врска со член 23 точка 1 од Законот за извршување 
на санкциите; („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8 февруари 2000 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
НАДЛЕЖНА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

1. За директор на Дирекцијата надлежна за извршу-
вање на санкциите во состав на Министерството за 
правда, се именува Драги Целевски, досегашен репу-
блички советник во Владата на Република Македонија, 
распореден на работа во Министерството за правда. 

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

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

Бр. 17-196/2" 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

296. 
Врз основа на член 158 став 3 и 4 од Законот за 

органите на управата („Служб.ен'весник на СРМ" бр. 
40/90 и „,Службен весник на Република Македонија'4 бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 февруари 2000 година, донесе' 

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

' ЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Драги Целевски од должноста репу-
блички советник во Владата на Република Македонија, 
распореден на работа во Министерството за правда, 
поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-196/3 
8 февруари 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевскис.р. 

2971 .. . 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8 февруари 2000 година, до-

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО 

- ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО 
1. За директор на Казнено-поправниот дом Идри-

зово се именува Александар Донев, досегашен само-
стоен советник во Дирекцијата за извршување на санк-
циите во Министерството за правда. 

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

Бр. 17-197/2 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје - Љу.бчо' Георгиевски, с.р; 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на, Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е ' 
З Д НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За помоишник на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се назначува д-р Елиза-
бета Ангелова, досегашен помошник на министерот за 
науки. 

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

Бр. 17-473/2 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година н а Република Македонија, ' 

Скопје Љубчо Георгиевска, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник ,на СРМ" бр. 40/9(3 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

Р ЕШEНИE 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ. З А НАУКА 
1. Се разрешува д-р Елизабета Ангелова од должно-

ста помошник на министерот за наука, поради замину-
вање на друга должност. 

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

Бр'. 17-575/1 ' Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски9 с.р. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните, прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), а во врска со член 2 од Одлуката за презе-
мање на-вршењето на комуналните дејности Во општи-
ните Крива Паланка и Ранковце („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 64/99), Владата на репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е ' 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈП ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
" „КОМУНАЛЕЦ" - КРИВА ПАЛАНКА ' 

, 1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за комунални услуги „Комуналец" - Крива 
Паланка се именуваат: 

f 
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- Блашко Димитров, заменик на директорот на ЈП 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, 

- Блаже Јовановски, советник во општината Ран-
ковце, ' 

- Светимир Николовски, доктор на медицина, спе-
цијалист-интернист во Медицинскиот центар во Крива 
Паланка, 

- Гоце Станковски, началник во Министерството за 
урбанизам и градежништво, 

- Горица Стефановска, раководител на Бирото за 
вработување - Крива Паланка, 
од редот на вработените на претпријатието 

- Марјан Ѓорѓиевски, водоинсталатер, 
- Грозде Јакимовски, возач. 
2. Ова решение влегува во сила со де.нот на донесу-

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

Бр 17-504/2 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година Република Македонија, 

Скопје ' Љубчо Георгиевски, с.р. 

301. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе , 

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

РОТ ЗА ОДБРАНА 
1. За помошник на министерот за одбрана во Секто-

рот за издавачка дејност се назначува Јорданчо Козај-
клисв, досегашен помошник на министерот за одбрана 
во Секторот за финансиско работење. 

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

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

Бр. 17-542/2 
8 февруари 2000 година 

Скопје 
302. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 

1. Се разрешува Јорданчо Којзаклиев од должноста 
помошник на министерот за одбрана во Секторот за 

. финансиско работење, поради заминување на друга 
должност. 

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

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

Бр. 17-542/3 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

303. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ОДБРАНА 
1. За советник на министерот за одбрана, се назна-

чува м-р Недан Јовановски, досегашен потсекретар во 
Министерството за одбрана. 

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

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

Бр. 17-542/4 
8 февруари 2000 година 

Скопје 
304. 

Врз основа на член 153 став. 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ОДБРАНА 

1. За советник на министерот за одбрана, се назна-
чува Сашо Мијалко^, досегашен помошник на министе-
рот за одбрана. 

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

Бр. 17-542/5 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

305. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ОДБРАНА 

1. За советник на министерот за одбрана, се назна-
чува Ристо Мојсов, досегашен советник на министерот 
за одбрана. 

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

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

. Бр. 17-542/6 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

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

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ОДБРАНА 

1. За советник на министерот за одбрана, се назна-
чува Кире Шошев, досегашен помошник на министерот 
за одбрана. 



Стр. 578 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2000 

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

Бр. 17-542/7 
8 февруари 2000 година 

Скопје 
307. 

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

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

1. За советник на министерот за локална самоуправа 
се назначува Бетим Бакали, дипл. правник. 

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

Бр. 17-540/2 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

308. 

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

Љубчо Георгиевски, с.р. -

309: 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 

1. Се разрешува д-р Дореана Христова, од должно-
ста советник на министерот за наука, поради замину-
вање на друга должност. 

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

Бр. 17-541/3 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

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

310. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република\ 
Македонија се именува Слободанка Манева, досегашен 
советник во Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-573/1 
8 февруари 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАУКА 

t 1. За помошник на министерот за наука, сс̂  назна-
чува д-р Дореана Христова, досегашен советник на ми-
нистерот за наука. 

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

Бр/17-541/2 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје 

311. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 фе,вруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува Соња Гркова, досегашен совет-
ник во Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-574/1 
8 февруари 2000 година 

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

312. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" ,бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТОТО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

1. Се разрешува Аце Коцевски од должноста потсе-
кретар во Министерството за локална самоуправа. 

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

Бр. 17-602/1 
8 февруари 2000 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љујбчо Георгиевски, с.р,. 
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Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 13868/99, на регистарска влошка бр. 
020215367-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за трговија, производство 
и услуги „ИВИЈА" Јасна и други ДОО експорт-импорт 
ул. „Трифун Хаџијанев" бр. -3/14, Скопје. 

Основачи на друштвото се физички лица: Јасна 
Петков-Стојановиќ од Скопје и Ивица Стојановиќ од 
Скопје. 

Дејности: 25.22, 31.30, 31.61, 31.62, 32.10, 33.20, 
45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/ 
2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51:57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.63, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 71.34, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуга 
во меѓународниот транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, агеициски услуги во транспор-
тот, застапување на странски правни и физички лица, 
консигнациона продажба, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13868/99. ; ( I 7 4 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8562/99, на регистарска влошка бр/ 
020211917-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за прои-
зводство, услуги и трговија „ЛИНЕА" Пепи Христов-
ски, ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Маршал Тито" бр. 51, 
Неготино. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 0.11/2, 01.12/1, 01.13/1, 
01.30, 17.11, 17.12, 171.4, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17,51, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 26.12, 26.21, 26.40, 
26.82/2, 51.21, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.31, 52.32, 
52.33, 52.34, 52.35, 52.36, 52.37, 52.38, 51.39/ 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52;24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 55.11^55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.1, 55.52, 60.30, 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12,. 63.21, 63.30, 63.40, 
71.40, 74.81, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедици-
ја, продажба на стоки од консигнациони складишта за 
странски стоки, реекспорт. 

Истапува основачот Мери Дамчева, а пристапува 
основачот Пепи Христовски. 

Пепи Христовски управител на друштвото со нео-
граничени овластувања во рамките на занишаните деј-
ности. / - ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег! бр. 8562/ 
99. (178) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6358/99, на регистарска влошка бр. 
0z018992r-8-03-(XX), го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за прои-
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зводство, услуги^ трговија „ЦЕКОМ" Митко Цеков, 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. „29 Ноември" бр. 4, Неготино. 

Дејности: 26.30, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.4О/1, 50.40/ 
2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3 , 52.44/4 , 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48 , 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33 , 71.34, 
71.40, 74.11, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и 
стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од 
консигнациони складишта за странска стоки, реек-
сорт. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Митко Цеков, управител на друштвото со неогра-

ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6358/ 
99. (179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7659/99, на регистарска влошка бр. 
020213047-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство и рромет на 
големо и мало „ЛОТОС 2" Сашо, ДООЕЛ ул. „145" 
бр. 2429, Тетово. 

Основач: Сашо Ристоски од Тетово со изјава за 
основање од 20.06.1999 год. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 0.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23 , 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 
02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.41/1,. 17.40/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.40, 20.51, 
21.21, 21.22, 21.23 , 21.24, 26,21, 26.25 , 36.50, 36.63, 
37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,' 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/ 
4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, ,51.23, 51.24, 51:25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51,39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51,56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2 , 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24 , 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.12, 70.20, 74.12, 74.13 , 74.14, 
74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, реек-
спорт, посредување во надворешно трговскиот про-
мет, комисиони работи, малограничен промет со со-
седните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
истапува во свое име ќ за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сиот свој имот и средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешно трговскиот промет е В ан-
гелина Ристоска, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7659/ 
99. ' ^ (180) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4609/98, на регистарска влошка бр. 
0200116077-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие на Друштво за прои-
зводство, трговија и услуги „ИЛИРИЈА-КОМЕРЦ" 
Атула, ДООЕЛ, с. Отља, СО Липково. 

Основач: Шакири Атула од с. Отља, СО Липково. 
Дејности: 50.20, 28.21, 52.82, 52.72, 17.40, 18.21, 

17.40/1, 18.21, 60.21, 60.24, 63.21, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 
52.12, 26.61, 61.21, 51.34, 51.23, 51.24, 51.41, 51.54, 
51.53, 51.55; 51.70, 51.35, 51.39, 50.10, .'51.51, 51.57, 
50.50, 63.12, 74.84, 74.30, 55.40, 55.30, 63.30, 63.40. 

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

Застапување во внатрешен и надворешен промет: 
Шакири Атула, управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4609/ 
98. (186) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8419/99, на регистарска влошка бр. 
020208237-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие на Друштво за прои-
зводство, услуги и промет на големо и мало „ДУН-
ЛОП" Димитрија, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Иван Тур-
гењев" бб., Скопје. 

Основач и управител без ограничување во внатре-
шен и надворешен промет е Кечевски Димитрија од 
Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13 , 01.21,. 01.23 , 01.24, 
15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81, 15.86, 15.93, 
15.98; 16.00, 17.40, 17.60, 18.22, 18.24, 18.30, 19.30, 
20.30, 30.51, 21.23, 22.22, 22.23, 24.63 , 26.15 , 28.40, 
28.62, 28.63 , 29.14, 29.24, 31.10, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,5 
1.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47 , 52.48, 
52.50, 52.63, 52.72, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, ,65.12/3 , 70.20, 70.31, 
71.10, 72.30, 72.60, 74.40, 74.81, 74.84, 93.03 , 93.05, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт, консигнација, посредува-
ње и застапување во прометот на стоки и услуги, ма-
лограничен промет со Албанија; Бугарија, Грција, Ју-
гославија и други земји. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8419/ 
99." (187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7020/98, на регистарска влошка бр. 
020210967-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за тран-
спорт, производство, промет и услуги „СОЛЕКС" 
Христина и др., ДОО увоз-извоз, ул. „Петре Милев-
ски" бр. 18, Велес,. 

Основачи: Петрушевска Христина и Петрушевски 
Стојан од Скопје. „ - / 

Дејности: 50.10, 50.11, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 60.24, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија ,со нећрехранбени 
производи, превоз на стоки во друмскиот сообраќај во 
земјата и странство, реекспорт, застапување странски 
фирми, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СРЈ, услуги на меѓународна шпедиција, кон-
сигнациони работи во областа на прометот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Хри-
стина Петрушевска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7020/ 
98. (188) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4915/99, на регистарска влошка бр. 
02017986?-8:01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговско претпријатие ДОО 
„НАИМ-ПРОМ" експорт-импорт, ЦО, ул. „Ѓорѓи Су-
гаре" бр. 33, Кавадарци. 

Дејности: 60.24, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84, 65.12/3, 
52.11, -52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52'.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.39, 51.41,5 1.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.21/2, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 51.18, 51.19, 20.10, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, комисиона и консигнациона продажба, 
реекспорт, малограничен промет со Албанија, Грција 
и Бугарија. 

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

Лице овластеко за застапување во внатрешниот и . 
надворешниот трговски промет е Минчорова Цвета, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4915/. 
99. (189) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13172/98, на регистарска влошка бр. 
020202З27-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
претворањето на Услужно претпријатие „НИВО" 
увоз-извоз ПО, ул. „Карл Либкнехт" бр. 62/3-9, Ско-
пје. 

Дејности: 74.84, 70.20, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/ 
2„ 50.50, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/ 
2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51, 51.57, 63.40, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна 
трговија со прехранбени производи,. надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен превоз 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, консигнација. 

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

^одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Весна Крстевска, 

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

13172/98. (190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1254/99, на регистарска влошка бр. 
020168397-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за прои-
зводство, промет и услуги „ПРЕСПА ФРИГО" Сашо, 
ДООЕЛ, ул. „Пелистерска" б.б., Скопје. 
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Основач: Сашо Таневски од Скопје, со изјава за 
основање трговско друштво од 11.1.1999 година. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 15.11, 15.12, 
15.32, 15.33, 15,51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.82/2, 15.83, 
15.84, 15.85, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.51, 17.54/1, 17.60, 17.71, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 
20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52 , 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22,. 21.23, 22.22, 24.16, 24.70, 25.24, 26.11, 
26.12, 26.13/1, 26.13/2, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.71, 
29.71, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50;30/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,, 
51.64, 51.70, 52,21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27 , 52.41, 52.42 , 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.46 , 52.47, 
52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, ,55.11, 55.12, 
55.22, 55.23 , 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60..23 , 60.24, 
63.12, 63.30 , 65.12/3, 72.30, 74.12, 74.84, 93.01, 9?.02, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во областа на промет со сто-
ки и услуги, реекспорт, малограничен промет со со-
седните земји Албанија, Бугарија, Грција и СР Југо-
славија. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото е Ва-
лентина Таневска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1254/ 
99. , (191) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11919/98, на регистарска влошка бр. 
020098737-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за меѓународен транспорт 
и шпедиција, производство, трговија и услуги, увоз-из-
воз „ДЕНИМПЕКС" Дејан, ДООЕЛ, ул. „Мирче 
Ацев" бр. 48-а, с. Трубарево, Скопје. 

Друштвото е основано со изјава за основање бр. 
01/1 од 21.12.1998 година, а основач е Спасовски Дејан 
од с. Трубарево, Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.98/2, 15.98/2, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/ 
1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.51, 
51.12, 51.15, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25; 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52'.74, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 72.50, 74.13, /4.14, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, застанување во правниот про-
мет со стоки и услуги, малограничен промет со Алба-
нија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт и услуги. 

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

Во надворешниот и внатрешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува Спасовски Дејан, управи-
тел без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11919/98. ^ (192) 

Бр. 13-Стр ...581 

'Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12274/98, на регистарска влошка бр. 
020149647-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство, трговија 
и услуги, увоз-извоз „ТРАКТОР" Петар, ДООЕЛ, ул. 
„Алексо Демниевски" бр. 21/1, Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 
01/1 од 25.12.1998,година, а основач е Петар Ќоџема-
нов од Скопје. 

Дејности: 15.98/1,. 15.98/2, 18.10, 19.20, 19.30, 25.12, 
25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.63, 31.10, 
31.40, 34.10, 34.30, 35.41, 50.10, 50.20, 50,30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.15, 51.19, 51.21, 51,22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 5L38, 
51.39, 51.41, 51:42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,5 2.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, '52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1,. 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
60:21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.34, 71.40, 74.13 , 74.14, 74.40 , 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, застапување во правниот про-
мет со стоки и услуги, малограничен промет со Алба-
нија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт и услуги. 

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

Во надворешниот и внатрешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува Петар Коџеманов, управи-
тел без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12274/98. (193) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7262/99, на регистарска влошка бр. 
020218387-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за внатрешен и 
надворешен пролет „УПА" Александар, ДООЕЛ, ул. 
„Франц Лист" бр. 25, Скопје. 

Усогласување со ЗТД. 
Основач Александар Смилевски. 
Се врши усогласување на шифрите на дејноста од 

ЕКД во НКД и тоа: 50.10/50.30, 50.30/1, 50.30/2,50.30/ 
3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51,22, 51.23, 51,24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,5 1.36, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 51.11, 52.62, 65.12/3, 
74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, консигнацона про-
дажба. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и на-

дворешен промет е Александар Смилевски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7262/ 
99. (194) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1177/99, на регистарска влошка бр. 1-68826-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
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трговец поединец Војислав Душан Павловиќ „ИГИ" 
Такси превоз, ТП, ул. „Народен фронт" бр. 9/32, Ско-
пје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1177/99. (195) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7777/99, на регистарска влошка бр. 
020198087-3-03-000, го заниша во. трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство, промет 
и услуги „БЛАГОЈЕ" Благоја и други, ДОО експорт-
импорт, ул. „Тодор Чангов" бр. 118, Скопје. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 20.10, 20.20, 20.30, 

,20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.23, 25..24, 30.02, 31.30, 33.10/1, 36.63, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23,5 1.24, 51.31, 51.34, 51.35,5 1.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, .52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.23,. 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70,20, 71Д0, 71.21, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14/74.20/3, 74.40, 
74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
застапување и посредување во прометот на стоки и 
услуги. 

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

Свето Стефановски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7777/ 

99. (196) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8219/99, на регистарска влошка бр. 
020215407-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за трговија, производство 
и услуги ,,КОНТРА" Станоја, ДООЕЛ експорт-им-
порт, ул. „Н, Револуција" бр. 118А, Куманово. 

Основач: Станоја Стојановски од Куманово. 
Дејности:-01.11, 15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.61, 

15.62, 15.81/15.82, 15.85, 21.21, 21.22, 21.23, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.24, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 50:50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, ,51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47/51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,. 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, '52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 
60.21, 60.2 , 60.23 , 60.24 , 63-.12 , 63.21, 63.30, 65,12/3, 
74.84, надвррешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во надворсшно-трговски 
промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и СР Југославија, реекспорт на стоки. 

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

Станоја Стојановски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8219/ 

99. (197) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7225/98, на регистарска влошка бр. 

02020524?-3-09-000 го запиша во трговскиот регистар организирањето на Трговското друштво за сообраќај и 

туризам ,,ИНЕКС РЕНТ А КАР" Диме и др. ДОО, 
ул. „Иво Лола Рибар" бр. 104, лок. 5, мезанин, Ско-
пје. 

Трансформација на Закон за трансформација и усо-
гласување по ЗТД на Претпријатие за сообраќај и ту-
ризам „ИНЕКС РЕНТ А КАР" ДОО, ул. „Иво Лола 
Рибар" бр. 104, лок. 5, мезанин, промена на седиште 
на фирма и промена на управител и зголемување на 
основната главнина на друштвото со проценка на 
основниот влог од овластен судски проценител по ме-
тода на корегирана книговодствена вредност. 

Новата фирма гласи: Трговско друштво за сообра-
ќај. и туризам „ИНЕКС РЕНТ А КАР" Диме и др. 
ДОО, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 104, лок. 5, мезанин, 
Скопје. 

Основач: Стефановски Диме, Тодоров Борис и 
Мирчевски Владимир, сите од Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.22, 71.10, 71.21, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40/50.20, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 51.39, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 51.70, 65.12/2, 65.12/3, 63.21, 52.50, 
52.48, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ус-
луги во надворешно трговскиот промет, посредување 
и застапништво во прометот на стоки и услуги, марке-
тинг и меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународ-
ни сообраќајни агенциски работи. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7225/ 
98. . (198) 

Основниот суд Скопје 1( - Скопје, со решениетр 
Трег. бр. 4646/99, на регистарска влошка бр. 
020210987-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство 
на предмети од метал, трговија и услуги „ФРИГОТЕР-
МИКА" Трајче, ДООЕЛ, експорт-импорт ул. „Кочо 
Рацин" бр, 14/4-7, Скопје. 

Дејности: 28.21, 28.52, 29.12, 29.13 , 29.23 , 29.24, 
29.72, 33.20, 33.30, 45.21/1, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, , 
45.33 , 51.54 , 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 

' непрехранбени производи, застапување и посредување 
во надворешниот промет, реекспорт, консигнација,^ 
малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и 
СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Трајче Чекоров, управител 
без ограничување. у 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4646/ 
99. , (199) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 13356/98, на регистарска влошка бр. 
020146367-8-03-000, го запиша во судскиот регистар 
претворањето на Друштво за производство, услуги и 
промет „НИНА-КОМЕРЦ" Зоран, ДООЕЛ увоз-из-
воз ул. „Вук Караџиќ" бр. 24, Куманово. 

Основач: Зоран Трајковски ул. „Вук Караџиќ" бр. 
24, Куманово. 

Дејности: 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52,' 
22.33, 25.21, 25.23, 25.24,-27:21, 27.42, 27.43,: 27:44 
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27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63 , 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13 , 29.14 , 29.21, 
29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, ?9.40, 29,51, 29.52, 
29.53, 29.54, 29.55 , 29.56, 31.20, 31.62, 33.10/1, 34.30, 
35.12, 35.41, 36:11, 36.12, 36.13 , 36.14 , 36.15 , 36.21, 
36.22, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 5L47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.'32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.63, 52.74, 55.12, 55.21/2,. 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.24, 63.12, 63.30 , 63.40, 74.84, 52.72, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, консигнациона 
продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет: Зоран Трајковски, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
13356/98. ' (200) 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Станојка Илиевска, 
управител со неограничено овластувања.. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10699/99. (201) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10699/99, на регистарска влошка бр. 
020209687-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ЕЛКОМ" Стојанче, ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. „Рушит Шакири" бр. St Куманово. 

Основач:, Стојанче Илиевски од Куманово. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 

01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41/3, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.84, 15.88, 15.91, 17.40/1, 17.54/1, 17.71, 17!72, 
18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20,51, 
20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 252.4, 27.51, 27.53, 27.54, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.61, 28.63 , 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.21, 29.24, 29.40, 29.56, 29.71, 
29.72, 31.10, 31.50,31.62, 33.10/1, 35.50, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.50, 36'.70, 37.10, 37.20, 45.31, 45.33, 
45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2,-51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.61, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52:26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60,21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.20/2, 
74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, закуп-лизинг, компензациони работи, по-
средување во надворешно-трговскиот промет малогра-
ничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југо-
славија, застапување на странски лица привремен увоз 
и Извоз, меѓународни сообрајно-агенциски работи, ту-
ристички работи со странство, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен превоз на стоки и патници во патен 
сообраќај. ^ , 

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

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4912/99, на регистарска влошка бр. 
020207407-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ТОМАКИ" Валентина и др. ДОО увоз-извоз, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 90, Куманово. 

Дејности: 01.30, 01.41, 01.41/2, 01.42, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 
15.81, 15.82/1, 15.81/2, 15.87, 15.89, 28.61, 28.63 , 28.73, 
28.74/28.75, 36.63, 45.11, 45.21, 45.2141, 45.21/2, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 
45.45 , 50.10,, 50.20, -50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51:32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52 .̂23; 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.40, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.52, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3 , 70.31, 
74.12,74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74,20/2, 74.20/3, 74.20/ 
4, 74.20/5, 74.83 , 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

Валентина Дамјановска, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4912/ 
99. (202) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6187/98, на регистарска влошка бр. 
020073897-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие на Друштво за прои-
зводство, трговија и услуги „ГЕНИ ПРОМ" Стојко 
Петрески, ДООЕЛ, ул. „Драчевска" бр. 146, Скопје. 

Единствен содружник на Друштвото е Стојко Пе-
трески од Скопје. 

Претпријатието „ГЕНИ-ПРОМ" ЦО Скопје со рег. 
влошка 1-28537-0-0-0 е усогласено во Друштво согла-
сно ЗТД со Изјава од 23.10.1998 година. 

Дејности: 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 01.12, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 45.25 , 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44 , 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50,30/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63 , 51.64, 74.84, 51.65 , 51.66, 51.70 , 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26 , 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 

- 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/2, 
55:40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12 , 63.30, 
63.40, 74,20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и 
шпедиција, угостителски и туристички; услуги, реек-
спорт, посредување и застапуваЉе "ft а^ftpotobr6f ЧЈФ dfоч0 
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ки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
СР Југославија и Албанија. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6187/ 
98. ' (203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 135/99, на регистарска влошка бр. 020154837-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Друштво за трговија и услуги „БИ 
РОТЕХНИКА" Душко, ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Орце 
Николов" бр. 153, Скопје. 

Дејности: 30.01, 30.02, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45,43, 45.44, 45.45,. 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4? 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25,, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47/ 51.51, 51.52, 51.53,. 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52144/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52!71,^ 52.72, 52.72/1', 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.23 , 6?.30, 63.40, 71.33 , 72.10 , 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5 , 74.30, 74.40 , 74.60, 
74.82, 74.84, 29.56, 22.22, 74.83, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за својћ сметка, а за пре-
земените обврски одговара со сите свои средства. 

Трговското друштво го застапува Душко Андонов-
ски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 135/ 
99. (204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр; 1303/99, на регистарска влошка бр. 
0200106957-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија и усл,у-
ги „ЦАДЕДЕ" Филип и др., ДОО увоз-извоз, ул. ,,Бит 
Пазар" бр. 64, Скопје. 

Содружници: Филип Хаџиманов и Јагода Славевска 
- Хаџиманова, двајцата од Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25, 52.26, 52.2?, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1 г50.30/2, 
50.30/3 , 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50 , 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.64, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.30, 63.40, 
55.30/1, 55.30/2, 74.40, 74.13; 74.84, 70.20, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 70.31, 72.30, 72.40,' 
72.50, 72.60, 92.31/1, 92.31/2, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

21 февруари 2000 

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

Зумбулов Горан, управител со неограничени овла-
стувања. 
. Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1303/ 

99. (205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1314/99, на регистарска влошка бр. 
020217537-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за трговија на големо и 
мало „КОНИС" Миодраг, ДООЕЛ.увоз-извоз, ул. „27 
Март" бр. 11, Скопје. 

Основач: Шалевски Миодраг од Скопје. 
Дејкоски: 15.51, 15.52, 21.21, 21.25, 27.42, 50.10, 

50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 50.18, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41; 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52,48, 
71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.83, 74.84 , 60.24, 
60.23 , 63.30, 63.40, 74.20/1, 74.20/2 , 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5 , 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32, 
45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 

' странски фирми и реекспорт, посредување во надворе-
шниот трговски промет, комисиони работи, консигна-
циона продажба, меѓународна шпедиција, угостител-
ско-туристички услуги, агенциски услуги во тран-
спорт, меѓународни агенциски работи, услуги во меѓу-
народен транспорт на патници, малограничен промет 
со Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ. 

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

Овластен потписник е Шалевски Миодраг, управи-
тел со неограничени овластувања. 

Застапник во надворешно трговскиот промет е Ша-
левски Миодраг, со неограничени овластувања.. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1314/ 
99. (206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7060/99, на регистарска влошка бр. 
020205657-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото 
за трговија, транспорт и услуги „ГОЛД ТРАНС" Ѓор-
ги, ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Ѓорѓи Динката" бр. 
14, Скопје. 

Основач: Горги Поповски од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 51.11, 51.12, 

51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.2?, 51.23, 51.24, 51.25 , 51.31, 51.32, 51.33 , 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38,. 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43 , 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63 , 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25 , 52.27, 52.33 , 52.41, 52.42 , 52.43, 
52.44/1, 52.44/3 , 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.63 , 52.72/ 
1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.14, 74.84, 74.83, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување во 
надворешно трговскиот промет, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија. . , 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



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

Управител на друштвото е Роберт Поповски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7060/ 

99. ^ (208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7172/99, на регистарска влошка бр. 
020215567-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на ТП Колонијал „БУРИМИ" 
Заим Аниф Вејсели, ул. „170" бр. 18, Тетово. ' 

Основач: Заим Аниф Вејсели од Тетово. 
,Дејност: 52.11. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските во правниот промет со трети лица преземени 
во текот на работењето одговара ТП лично до целиот 
свој имот. 

За управител на ТП се одредува Заим Аниф Вејсе-
ли. 

Од Основниот суд Скопје Г - Скопје, Трег. бр. 7172/ 
99. (209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7176/99, на регистарска влошка бр. 
020215557-6-09-000, го ,запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД со ЗТД на ТП Кафе бар ,,А-
РЕНА" Сами Неим Јајаи, с. Палатица, Желино. 

Основач: Сами Неим Јаји од с. Палатица, Желино. 
Дејност: 55.40 - Барови. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските во правниот промет со трети лица преземени 
во текот на работењето одговара ТП лично со целиот 
свој имот. 

За управител на ТП се одредува Сами Неим Јаји. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7176/ 

99. . (210) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13199/98, на регистарска влошка бр. 
02020254?-8-03с000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за прои-
зводство, промет и услуги „ЕВРОПАК 95" Блаже, 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Виктор Иго" бр. 5а, Скопје. 

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.41/3, 02.02, 15.32, 
15.33, 15.42, 15.62, 15.81, 15.82, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.91, 15.98/2, 21.21, 24.13, 24.14, 25.22, 50.10, 50.30, 
50.50, 50.40,. 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.57', 51.70, 52.11, 52.12; 52.21, 

- 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 70.31, 71.10, 74.40, 74.82, 74.84, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, посредување во промет со стоки и услуги, соо-
браќајно агенциски услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, шпедиција, консигнација, инвести-
циони работи во странство, туристичко угостителски 
услуги, малограничен промет со сите соседни земји: 
СР Југославија, Албанија, Грција и Бугарија. 

Истапува вo свое име и за своја сметка, а за обв-
рските створени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Блаже Наумовски, управител 
без ограничувања. 

з Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13199/98. (211) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4741/99, на регистарска влошка бр. 
020175077-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство и услуги 
„ДИКТОН ПРОМЕТ" Веле, ДООЕЛ, ул. „Душан Та-
ловиќ" бр. 46/43, Скопје. 

Се врши усогласување на Претпријатието за про-
мет и услуги „ДИКТОН ПРОМЕТ" извоз увоз, ЏО, 
ул. „Душан Тасковиќ" бр, 64/43, Скопје, во Трговско 
друштво со Изјава за основање - усогласување, од 
05.04.1999 година, со следните податоци: Фирмата на, 
друштвото гласи: Друштво за производство и услуги 
,ДИКТОН ПРОМЕТ" Веле, ДООЕЛ, ул. „Душан Та-
ловиќ" бр. 46/43, Скопје. 

Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе 
истапува под латиничниот назив: DIKTON PROMET 
Vele, DOOEL, Skopje. / 

Дејности: 26.81, 26.82/1, 26.82/2, 27.21, 27.22, 27.51, 
27.52, 27.53 , 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22 , 28.30, 
28.40, 28.52,, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28,72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 33.20, 36.63, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 5i.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 5Г.53, 51.52, 51.51, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52,72/2, 52.73, 52.74, 72.30, 74.12, 74.40, 
74.82, 74.84, 63.30, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, малограничен промет со сите соседни 
земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

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

За управител на друштвото, без ограничување на 
овластувањата во застапувањето како во внатрешниот 
така и во надворешниот промет се именува Веле Ко-
стадиноски. 

Од Основниот ,суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4741/ 
99. (216) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8813/99, на регистарска влошка бр. 
020211597-8-01-000; го запиша во трговскиот ре.гистар 
усогласувањето на Друштво за тровија, производство 
и услуги „ИНТЕР-БАГВЕМ" Благојче, експорт-им-
порт ДООЕЛ, ул. „Димитар Благоев" бр. 21-6. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2 , 01.23 , 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 
15.81, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 20.30, 20.51, 20.52, 28.-
21, 28.40, 28.52 , 28.75 , 29.53 , 29.71, 29.72, 31.10, 31.20; 
31.40, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 37.10, 31.20, 31.40, 
31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45,44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2 , 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, .51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.22, 60.24, 63.21, 63.23, 63.40, 
71.10, 71.21, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување, реекспорт, консигнација, ма-
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лограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, СР 
Југославија. 

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

Друштвото во надворешниот промет го застапува 
Благојче Георгиевски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8813/ 
99. ' (217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5442/99, на регистарска влошка бр. 
020173057-6-01-000, го запиша' во трговскиот регистар 
усогласувањето еп СТД на Трговија на мало, Трговец-
поединец, Лидија Славе Новеска „НЕРЕЗИ" ТП ул. 
„Козле 1" бр. 2, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52,24, 52.25, 
52.26. 

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

Управител е Лидија Новеска. 
Од Основниот суд. Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5442/ 

99. (218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7087/99, на регистарска влошка бр. 
020206377-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар. 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за градежништво, 
промет и услуги „СТОЛЕЦ" Стојко и други ДОО бул. 
„Св. Климент Охридски" бр. 54-3/12, Скопје. 

Усогласување согласно со ЗТД од страна на со-
дружниците. Стојко Стојкоски, Антонио Стојкоски и 
Јулио Стојкоски од Скопје. 

Дејности: 18.10, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 21.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 22.11, 22.14, 
22.-15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 25.11, 
25.12, 25.13, 26.12, 26.21, 26^40, 26.82/2, 35.12, 36.11, 
36.12, '36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1,"45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51:33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.59, 52,61,' 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.7242, 52.73, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2 , 55.40 , 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 74.13-, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
4, 74.210/5 , 74.30, 74.40, 74.82, 74.83 , 74.84, 93.05, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, изведување на инвестициони работи во 
странство, малограничен промет со соседните земји, 
консигнациона продажба на странска стока, туристич-
ко угостителски услуги. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и во надворешниот премет 
е Стојко Стојкоски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7087/ 
99. (219) 

Основниот суд Скопје I - , Скопје, со решението 
Трег. бр. 6726/99, на регистарска влошка бр. 
020206707-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за проектирање, градење 
и трговија „СИМАК-ИНЖИЊЕРИНГ" Јованка, 
ДООЕЛ, бул. „Јане Сандански" бр. 19/1-14, Скопје. 

Усогласувањето согласно со ЗТД од страна на со-
дружникот Јованка Смилева Дукиќ од Скопје. 
' Дејности: 14.11, 14.21, 22.21, 22.22, 22.23 , 22.24, 

22.25, 26.70, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42 , 45.43, 
45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16,. 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2. 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61; 51.62, 51.63, 51.64, 51.65; 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 522.3 , 52.24,. 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52Д4„ 
52.44/1, 52:44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.13, 74^40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги, изведување 
на инвестициони работи во странство, малограничен 
промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, консигна-
циона продажба"на странски стоки, комисиони работи, 
реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и во надворешниот пролет 
е Јованка Смилева Дукиш, управител без ограничува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6726/ 
99. , , (220) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5563/99, на регистарска влошка бр. 
020182357-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Градежно инсталатерско 
друштво „ИНСТАЛАТЕР" Ристо ДООЕЛ ул. „Наро-
ден фронт" 31/35, Скопје. 

Основач: Ристо Барбуловски од Скопје, Претприја-
тието е основано на 30.01.1990 год.,.а е усогласено со 
Изјава за основање на ДООЕЛ од 14.05.1999 год. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43 , 45.45 , 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 28,12; 29.71, 31.20, 31.50, 31.62, 37.10, 37.20, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.12, 
52.44/2, 52.45 , 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2,. 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60,,74.12, 
51.31, 51.32, 51.33, 5L34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
63.40, 74,84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во областа на 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, шпедиција и 
консигнација, малограничен промет со Албанија, СР 
Југославија, Бугарија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица трговското дру-
штво истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет со трети лица 
трговското друштво одговара со сите свои средства. 

Ристо Барбуловски, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5563/ 
99. (221) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6494/99, на регистарска . влошка бр. 
020189887-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за градежништво, „НО-
ВОГРАДБА" извоз-увоз, Владимир и други ДОО ул. 
„Босна и Херцеговина" бр. 5, Скопје. 

Вкупната главнина на друштвото изнесува 369.425 
ДЕМ, распоредена на следните иматели на ,удели; Вла-
димир Глигоров, Ана Дејанова, Венче Тодоровски, 
Доне Даниловски, ,Милан Николов, Борче Ангелев-
ски, Драги Тошевски, Велимир Андоновски, Сава Ва-
сев, Љубен Стојанов, Славица Емел, Зорица Андонов-
ска, Јорданка Бранковиќ, Драгомир Додиќ и Фонд 
ПИО. 

Дејности: 26.61, 26.66, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42,- 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.11, 51.17, 
51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.44/4, 52.46, 
52.48, 55.20, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.24, 63.21, 20.10, 
21.10, 71.21, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, из-
ведување сите видови градежни, градежо занатски и 
други слични разботи, изградба на комплетни објекти 
и испорака на делови на материјали за комплетна 
опрема, вршење стручно технички надзор-на изведува-
ње на инвестициони работи во странство и градба на 
инвестициони објекти, вршење превоз на стоки и пат-
ници во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка'и одговара со цело-
купниот свој имот. 

Владимир Глигоров, управител без ограничувања 
ќе го претставува и застапува друштвото во надворе-
шниот и внатрешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6494/ 
99. (222) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8314/98, на регистарска влошка бр. 
020207587-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштво за производство, трговија 
и услуги, „ПРОИНГ-ПРОМЕТ" Драган ДООЕЛ екр-
порт-импорт бул. „Јане Сандански" бр. 110/4-19, Ско-
пје. 

Фирмата е основана со акт за основање од 03.06-
1992 год., а основач е Драган Јанев од Скопје. 

Дејности: 45.21/1,45.31, 45.32, 45.45, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/ 
4, 52.47, 52.26, 52,33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 
50.10/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37 , 51.39 , 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43 , 51.64, 
51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 
51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

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

Управител на друштвото и застапник во надворе-
шно трговски промет е Драган Јанев, без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8314/ 
98. ' (223) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5296/99, на регистарска влошка бр. 
020194357-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговско друштво за промет, гра-
дежништво и услуги „ПРЕС-ИМПЕКС" Фета, 

ДООЕЛ, експорт-импорт ул. „Маршал Тито" бр. 99, 
с. Арачиново. 

Усогласувањето согласно со ЗТД од страна на со-
дружникот Јованка Смилева Дукиќ од Скопје. , 

Дејности: 01.41/2, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21, 45.23, 
45.24, 45.25 , 50.10, 50.30/1, 50.30/2 , 50.40/1, 50.40/2, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51:54, 51.55, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
60.24, 63.30, 63.40, 74.84, 90.00, превоз на товари на 
локални и подолги релации со камион, трактор и дру-
го, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
консигнација, реекспорт, застапување, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ, меѓуна-
роден транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, ра-
боти на меѓународна шпедиција, вршење на туристич-
ки работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени со трети лица друштвото ќе одговара во виси-
на на основачкиот влог. 

Управител на друштвото е Фета Кадрии, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5296/ 
99. (224) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8530/99, на регистарска влошка бр. 
020210867-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство и 
трговија на големо и мало и услуги „МАКЕМА" Дра-
ган ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Пролет" 14-1/14, Скопје. 

' Дејности: 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 24, 24.51, 24.52, 
25.22, 50,10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.40/1, 50.40/ 
2, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.40, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 
51.11, 52.12, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.40, 74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8530/ 
99." . ' (225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11948/98, на регистарска влошка, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, посредништво, трговија и услуги 
„Л ЕК С" Соња ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Бер-
т р а м Расел" бр. бб, Скопје. 

Основач: Соња Наумоска од Скопје. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 

15.85, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 18.24, 
19.20, 19.30, 20.40, 20.51, 20.52,' 25.12, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25 , 24.42 , 25.21, 25.22, 25.23 , 25.24, 28.63, 
28.75 , 36.11, 36.12, 36.1, 36.50, 36.61, 36.63 , 45.31, 
45.32, 45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19/ 51.21, 41.22, 51.23, 51.24, 51,25, 51.31, 51,32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51,64, 
51.65, 51.66, 51.67, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44," 

. 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
( 52.62, 50.30/2, 50.40/2, 50.10, 50.50, 50.30/1, 50.40/1, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 63.30, 
65.12/3, .70.31, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.02, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, консигнациона продажба, реекспорт, за-
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стапување и посредување на странски правни лица, ма-
лограничен промет CQ соседните земји: Албанија, Бу-
гарија, Грција и СР Југославија. 

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

Лице за застапување е Соња Наумоска, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11948/98. (226) 

Управител е Горанчо Мазнев со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4977/ 
99! (228) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5124/98, на регистарска влошка бр. 
020216087-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Агенцијата за реклама, пропаганда, 
издавачка дејност, печатење и производство ,МОНО-
ЛИТ" Горан Филиповски, ДООЕЛ ул. „Езерце" бр. 7 
б, Скопје. 

Основач и единствен содружник е Горан Филопов 
ски од Скопје, со основен влог 11.200 ДЕМ или 
346.900,00 денари. 

Дејности: 52Л1, 52,24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.1, 
52.12, 52.2, 52.25, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.26, 52.45, 
52,46, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 
50.20, 50.1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.2, 51.21, 51.3, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 5L42, 51.42/1, 51.42/2, 

-51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.57, 51., 51.1, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.25, 51.32,' 51.33, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.4, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.52, 
51.56, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
52.44, 50.30, 52.74, 50.30/3, 52.27, 52.32, 52.33, 52.5, 
52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63 , 745.21, 45.21/2, 45.24, 
45.11, 45.22, 45.50, 60.21, 60.23 , 60.24,. 63.21, 71.10, 
71.21, 60,22, 52.7, 52.72, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 18-.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.10, 19.20, 19.30, 
25.13, 25.24, 15.81, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 
15.9, 25.21, 25.22, 65.12/3, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 
74.20/2, 74.20/5 , 74.20/3, 74.20/4, 74.30, 72.10 , 72.20, 
72.30, 72.40, 63.30, 63.40, 55.22, 55.40, 55.51, 55.52, 
55.23, 74.121, 31.10, 32.10, 31.62, 33.30, 29.71, 29.72, 
22.11, 22:12, 22 13 , 22.14, 22.15 , 22.21, 22.22 , 22.23, 
22.24, 22.25 , 22.31, 22.32, 22.33, 70.31, 70.20, 71.10, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.11, 01.41, 01.42, надворе^ 
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 
странски правни и физички лица, посредување во на-
дворешно трговскиот пролет, увоз-извоз на стоки на 
сите видови на царинска тарифа, продажба на стока 
на консигнациони'складишта, комисиона работи, меѓу,-
народна шпедиција, малограничен промет со соседни 
земји: Албанија, Бугарија и Грција, реекспорт, при-
времен увоз, угостителство и туризам слободни царин-
ски продавници, услуги на меѓународниот транспорт 
на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, услуги на меѓународна шпедиција. 

Во управниот промет друштвото има неограничени 
овластувања и целосна одговорност. 

Управител без ограничување е Горан Филиповски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5124/ 

98. (227) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4977/99, на регистарска влошка бр. 
020197007-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со СТД во ТП на Забавни игри флипе-
ри „13 ТРИНАЕСЕТКА", Горанчо Мазнев, ул. „Ди-
митар Влахов" бб, Титов Велес. 

/ Дејност: 92.34, други забавни активности неспомна-
ти на друго место. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за преземените обврски одго-
вара со целиот свој имот. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12849/98, на регистарска влошка бр. 
02017366?-З-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за градежништво, промет 
на големо и мало и услуги „ФОПС-СТАНДАРД" Олга 
и Перо, ДОО, ул. „Славејко Арсов" бр. 26, Скопје. 

Дејност: 15.81, 15.84, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 18.22, 48.23, 20.10/1, 20.40, 20.30, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.13 , 24.14 , 24.15, 
24.16, 24.17, 24.20, 24,41, 24.42, 24.51, 24.52 , 24.30, 
27.54, 27.51, 27.52, 27.53, 24.61,. 24.62, 24.63 , 24.64, 
24.66, 25Л2, 25.21, 25.22, 25.24, 27.21/ 27.22, 27.33, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.71, 28.72, 28.74 , 28.75, 
29.11, 29.40, 29.52, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31,62, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.31, 28.61, 28.62, 
28.73, 28.63, 45.32, 45.41, 45.42, 45.34, 45.33, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/ 
2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 52.11, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52Л2, 52.25,' 52.43, 52.45, 52.44/1, 
52.46, 60.23, 52.47, 52.26, 52,48, 52.72/1, 52.72, 52.41, 
52.42, 52.72/2, 60,21, 52.74, 63.30, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3 , 74.84, 74.30, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
физички и правни лица, надворешна трговија со пре-
хранбени и непрехранбени производи, агенциски услу-
ги, меѓународна шпедиција и транспорт. 

Во правниот промет истапува во свое име и за своја 
сметка. 

Одговара со свои средства. , 
Оџаклиески Перо, управител со неограничени 

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

12849/98. , (229) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5778/98, на регистарска влошка бр. 
020205667-3-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво 
за трговија и услуги „ЖАС-КОМ" ЖАС и др. ДОО, 
ул. „Индустриска" бб, Скопје. 

Дејности: 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 60.24,.63.11, 70.20, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, посредување и застапување во надворе-
шно-трговскиот промет на стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складови, застапување 
странски фирми и реекспорт, малограничен промет. 

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

Лице за застапување во внатрешниот и надворе-
шниот трговски промет е Гуржовски Ламбе, ,управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5778/ 
98. ' (230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2621/99, на регистарска влошка бр. 
020194387-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ДИСАГОН" Весна, ДООЕЛ, екс-
порт-импорт, Градски трговски центар кат I б.б., Ско-
пје. 

Основач: Весна Ендровска од Скопје. 
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Дејноста 17.21, 17.22. 17.24, 17.60, 17.71, 17.54/1,' 
17.40/2, 15.96,.15.93, 15.91, 15,98/2, 01.11, 01.13, 45.21/ 
1, 50.10, 50.20, 5030/1, 50.30/2, 50.50, 51.19," 51.21, 
51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 5L-,41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51:55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.12, 
52 21, 52,22, 52:23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52,42Г 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 55.11, 55о23, 55.30/1, 62.10, 62.20, 60.23, 60.24, 
63.21, 71.10, 60.22, .60.21, 6З.З0/2, 63.30, 93.02, 93.01, 
93.05, 74.40, 51.19, 70.20, 63.40, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и реекспорт, ме-
ѓународна шпедиција, застапување на странски лица, 
продажба на странска стока од консигнационен склад, 
малограничен промет со СР Југославија, Бугарија," 
Грција и Албанија. 

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

Во правниот промет друштвото го застапува Весна 
Ендровска, управител без ограничување. 

Друштвото во надворешниот трговски промет го 
застапува Весна Ендровска, управител без ограничува-
ње. -

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4766/ 
(232) 

99. 
Од Основниот суд Скопје 1 -Скопје, Трег. бр. 2621/ 

'(231) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. ч 4766/99, на регистарска влошка бр. 
02015613 ? -8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги „АКВА ДЕЈОН" Евгени, ДООЕЛ, бул. „АСНОМ" 
бр. 40/1-4; Скопје. 

Со Изјава за усогласување на претпријатие во 
трговско друштво ДООЕЛ од .08.04.1999 година извр-
шено е усогласување т Претпријатие за производ-
ство, промет и услуги „ДЕЈОН ПЛУС" увоз-извоз 
ДОО, Скопје, во ДООЕЛ согласно Законот за тргов-
ските друштва. 

Називот на друштвото е променет и новиот ,назив 
гласи: Трговско друштво за производство, трг.овија и 
услуги „АКВА ДЕЈОН" Евгени, ДООЕЛ, Скопје. ' ' 1 

Како основач на друштвото истапи Претпријатие 
за производство, промет и услуги „ДЕЈОН" увоз-извоз 
ДОО Скопје, а пристапи лицето 'Евгени Вишински од 
Скопје. - ' 

--Извршено е усогласување на шифрите на дејноста 
согласно НК на дејности: 15,61, 15.6,2, 15.71, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
24.13, 24.14 , 24.15 , 24.16, 24.20, 24.30, 24.41, 24.42; 
24.51, 24.52, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24,66, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.51, 
59.53, 30.01, 30.02, 33.10, 33.40, 33.50, 41.00, 50.10, 
50.30, 52.21, 51.22, 51.23, 51,24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 5L37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42; 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 5232, 52.ЗЗ, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 55.30, 73.10/2, 
74.20/3, 74.30, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во областа 
на прометот со стоки и услуги. 

Извршено е усогласување на основната главнина на 
друштвото, таа изнесува: 198.700,00 ден. или 6.410 
ДЕМ и истата е во основни средства. 

Со друштвото управува единствениот содружник. 
Друштвото го 'претставува и застапува управите-

лот. 
За управител се именува Евгени Вишински, кој го 

застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот 
промет без ограничувања. 

Основниот" суд. Скопје I - Скопје, со решението' 
ТРег- 6 P V 6014/99, на регистарска влошка бр. 
020206537-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Бурекдилница „МАНЕ" ТП, Игор 
Маневски,, ул. „Панче Неделковски" бр. 32, Скопје. 

Дејности: 15.81, 52.11, 52.24. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. 4 

Игор Маневски, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6014/ 
99. . (2ЗЗ) 

Основниот суд. Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 927/99, на регистарска влошка бр. 0213112?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Друштво за трговија, производство и услуги 
„ЈО-МА 96" Невена и Марина, ДОО, увоз-извоз, ул. 
„Палмиро Тољати" бр. 8, Скопје. 

, Со Договорот за усогласување уа друштвото со 
ограничена1 одговорност во трговско друштво ДОО, 
бр. 01/98 од 21.12.1998 година извршено е усогласува-
ње на Претпријатие за промет, производство и услуги 
„ЈО-МА 96" ЦО Скопје, во ДОО согласно Законот за 
трговските друштва. 

Називот на друштвото гласи: Друштво за трговија, 
производство и у.слуги „ЈО-МА" 96, Невена и Марина, 
ДОО, увоз-извоз Скопје,. 

Содружници на друштвото се Невена Бојковска од 
Скопје и Марина Петровска од Тетово. -

Извршено е зголемување на основната главнина на ' 
друштвото, таа изнесува: 316.000,00 ден. или 10.200 
,ДЕМ и истата е во основни средства. 

Со друштвото, управуваат содружниците.. 
Друштвото го претставува и застапува управите-

лот. - '' 
За управител се именува Невена Бојковска, која го 

застапува друштвото во'внатрешниот и надворешниот 
промет без ограничувања. х ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 927/ 
99. ' (234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег., бр. 12734/98, на регистарска влошка бр. 
02020649?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето согласно Законот за трговски друштва 
на Друштво за трговија и спортски услуги „ЕВРО-
ГОЛ" Зоран, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Сречко Пу-
жалка" бр. 39, Скопје. 

Друштвото е усогласено со изјава од 22.12.1998 го-
дина. 

Единствен содружник: Зоран Глоговац од Скопје. 
Дејности: 01.13/1, 15.51, 15.52, 15.85, 15.88, 15.89, 

15.91, 2030, 20.40, 20.51, 25.22, 28.11," 28.62 , 34.30, 
35.41, 50.10, 50.20, 5030/1, 5030/2, 5030/3, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 5134, 5135, 51.36, 51.37, 
5138, 5139, 51.41, 51,42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 
51.55,-51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52:23, 52.24, 5235, 52.26, 52.27, 5233, 52.41, 52.42, 
52.43,-52.44/1, 52.44/2Ј 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, .52.63, 52.74, 5530/1, 5530/2, 
„60.24, 63.30,; 63.40, 71.40, 72.50, 74.40, 74.81, 92-61, 
92.62, 92.72, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
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производи, застапување и посредување во прометот со 
стоки, консигнација, реекспорт, туристички услуги. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12734/98. ' (235) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2335/99 на регистарска влошка 1 бр. 
020217687-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство, трговија 
и услуги „APTАЛ" Сундус Беџети, ДООЕЛ, експорт-
импорт, ул. „136" бр. б.б., Тетово. 

Основач: Сундус Беџети од Тетово. 
Дејности: 02.01, 01:11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 

01.13/1, 01.41/2, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/ 
1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 18.10, 
18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
26.40, 26.61, 26.62, 26.63 , 26.64, 26.66, 26.82/2 , 28.51, 
28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2 , 45.22, 45.23 , 45.24; 45.25, 45.31, 
45.32 , 45.33 , 45.34, 45.41, 45.42 , 45.43 , 45.44 , 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25., 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,- 52.32, 52.33, 52.41, 

,52.43 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3 , 52.44/4 , 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32 ; 71.33, 
71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 
72.60, 90.00/ 93.02, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи; надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки, меѓународен транспорт на патници, посредување, 
застапување, консигнација, малограничен промет со 
сите соседни земји. 

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

Во правниот промет со трети лица Друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Бурим Беџети, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2385/ 
99. (236) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10657/98, на регистарска влошка бр. 
020212227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето со ЗТД на Друштво за трговија и услу.ги 
„НАЦИОНАЛ" Драган, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. 
„Првомајска" бр. б.б., Скопје. 

Фирмата е основана со акт од 19.12.1992 год., а 
основач е Јанев Драган од Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 
52:46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 
52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 63.12, 74.40, 74.84, 
51.21, 51.31, 51.38, 5L34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 
Ѕ ^ Л Ѕ Ш п Ѕ М к , 4 1 . 4 2 / 1 „ 51.42/2 , 51.43 , 51.64 , 51.65, . 
5 0 Г f К ^ З Д 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 

50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.57, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица Друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Јаневски Славе, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10657/98. (237) -

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5856/99, на регистарска влошка бр. 
020175007-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за книговодствени 
услуги „ЦЕЕМ 2000" Цвета и Марија, ДОО, ул. „Јуриј 
Гагарин" бр. 34-а, Скопје. 

Претпријатието за книговодствени услуги „ЦЕЕМ 
2000" ДОО Скопје, се усогласува со Законот за тргов-
ските друштва, Сл. весник бр. 28/96. 

Назив на друштвото: Друштво за книговодствени 
услуги „ЦЕЕМ 2000" Цвета и Марија, ДОО, Скопје. 

Содружници: Цвета Илиевска и Марија Тодоров-
ска, двете од Скопје. 

Дејности: 22.23, 25.22, 50.10, 50.30, 50.40/1, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21; 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.44/1, 52.47, 63.12, 63.40, 70.31, 72.10, 72.20, 
72.60, 74.12, 74.20/5, 74.2, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

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

Со друштвото управува Илиевска Цвета, управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5856/ 
99. . . ч (238) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр, 8663/99, на регистарска влошка бр. 
020196457-8-03-000, го заниша во трговскиот регис,тар 
усогласувањето на Друштво за производство, трговија 
и услуги „МИЈАКО" Спасе, ДООЕЛ, експорт-импорт, 
ул. „Локов" бр. 14, Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.24, 18.30, 19.30, 28.11, 
28.12, 28.52 , 28.61, 28.62, 28.63 , 28.72, 28.73 , 28.74, 
36.22, 36.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1; 50.40/ 
2, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44,' 52.44/1, 52.44/2, 52,44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/2, 52.74, 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 
72.50, 74.12, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, комисиони рабо-
ти, агенциски услуги во транспортот, посредување на 
надворешно трговски промет, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници, консигнациони ус-
луга. 
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Во правниот промет со трети лчца Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а' за^бврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр, 8663/ 
99. / (239) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6970/99, на регистарска влошка бр. 
020188607-8-02-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија на го-
лемо и мало „ЕМСИБО" Емилија, ДООЕЛ, ул. „Дра-
чевска" бр. 108, Скопје. 

Основач: Емилија Блажевска од Скопје. 
Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 

52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.4444, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50,5 1.21, 
51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.56,. 51.26, 51.35, 
51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.52, 51.57, надворешна трговија со прехранбе-
ни и непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица Друштво-
то одговара со целокупниот свој имот. 

Емилија Блажевска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6970/ 

99. (215) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4631/99, на регистарска влошка бр. 020178547-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на Такси превозник „ФЛОРИДА" ТП Сулејмани Веџи 
Сулејман село Добарце општина Желино. 

Дејности: 60.20 - Такси превоз 
60.24 - Превоз на стока во друмски сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

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

лица одговара со целокупниот свој имот. 
Лице за застапување овластено с Сулејмани Веџи 

Сулејман управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр/ 4631/ 

99. (44214) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13790/99, на регистарска влошка бр. 
020213647-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на Трговец-поединец ТП Авто такси ТП 
РОКИ Златко Павле Јовановиќ, ул. „Жарко Зрсња-
нин" бр. 109 Скопје. 

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24, ТП во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, ја 
за сторените обврски одговара со целиот свој имот 

Основач е Златко Јовановиќ од Скопје, ул. „Жарко 
Зрењанин" бр. 109. 

Управител е Златко Јовановиќ од Скопје, ул. 
„Жарко Зрењанин" бр. 109, без ограничувана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13790/ 
99. (44217) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 

решение на овој суд Ст. бр. 249/96, 1045/95 од 27.11.96 
заклучена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за внатрешна и надворешна трговија „Елит" -

Скопје ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 21/18 и ж-сметка 
40100-601-44728. 

Во правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје , (6353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II Ст. бр. 32/99 од 2.02.2000 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот АКА Банка АД 
Скопје со седиште на ул. „Шарски Одреди" бр. 7 и жиро 
сметка број 40100-620-224. 

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 
судија при овој суд. 

За стечаен управник се определува Радослав Ки-
провски од Скопје ул. „АСНОМ" бр. 83/36. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарување кај стечајниот управник на 

. должникот. 
Се закажува рочиште на Собир на доверителите за 

^испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) за ден 15.03.2000 година во 8,30 ча-
сот во соба бр. 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски спрема должникот да ги исполнуваат кон сте-
ч а ј о т управник. 

Се повикуваат, доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јавни 
книги, катастар да ги пријават во рок од 15 дена кај 
стечајниот управник. 

Од Основниот суд во Скопје I -Скопје . (6383) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 239/97 од 17.3.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над ПТП „Дени комерц" од Го-
стивар. 

За стечаен судија се именува Катица Стојкоска су-
дија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Тасим Саити. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ" до 
стечајниот совет на овој суд со пријави во два приме-
рока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измерат долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште -за утврдување на пријавени 
побарувања на доверителите на стечајниот должник на 
ден 31.03.2000 година во 9,00 часот, сала број II на овој 
СУД. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6391) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 310/97 од 25.11.1997 година с . 
отворена стечајна постапка над ПП „Виталукс 95" од 
Гостивар. 

За стечаен судија се именува Катица Стојкоска су-
дија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Тасим Саити ди-
пломиран правник, вработен во Водостопанство „Изво-
ри" Гостивар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ" до 
стечајниот совет на овој суд со пријави во два приме-
рока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за утврдување на пријавени 
побарувачка на доверителите на стечајниот должник на 
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ден 31.03.2000 година во 8,30 часот, сала број II на овој 
суд/ 

Од Основниот суд во Гостивар (6390) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше--
ние на овој суд Ст.бр. 358/97 од 9.12.1999 година е отво-
рена стечајна постапка над ПТП „Јетон Експорт од 
Гостивар.. 

За стечаен, судија' се именува Катица Стојкоска су-
дија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Тасим Саити ди-
пломиран правник, вработен во Водостопанство „Изво-
ри" Гостивар. i - . 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите -побарувања во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ" до 
стечајниот совет на овој суд со пријави во два приме-
рока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите.-спрема стечајниот должник без одлагање. лч 

Се закажува рочиште за утврдување на пријавени 
побарувања на доверителите ма стечајниот должник на 
ден 31.03.2000 година во 8,00 часот, сала број II ма овој 
суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6392) 

- Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III 
Ст.бр. 52/99 од 25.01.200t) година објавува дека: 

Се отвора стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „Атекс", 
ц.о: експорт-импорт, со седиште на бул. „Кузман Јоси-
фовски - Питу" бр. 15/3-9 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-161485, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ПТУ 
„Атекс", ц.о. од Скопје експорт-импорт се заклучува. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар ери Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6404) 

Основниот суд во Битола со решение Ст„ бр. 17/00 
од 8.02.2000 година над-ДООЕЛ „Кутлеш-Пром" ул. . 
„Крсте Пале" -бр. 131, Р. Оризари - Битола, дејност 
производство, соѓ Ж;сметка бр. 40300-601-27632 при 
З П П Филијала Битола, отвори стечајна постапка но не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6480) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 6/00 од 
8.02.2000 година над Сгоматблошката ординација „Д-р 
„Јован Цветановски", ул. „Едвард Кардељ" бр. 2/10, од 
Битола, дејност стоматолошка, здравствен а заштита со 
ж-сметка бр. 40300-602-4800 при ЗПП Филијала Бит 
тола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. ; (6481) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1308/99 од 02.02.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие на големо и мало "ГОРЕН" увоз-
извоз д.о. од Скопје,,ул.."Трифун Хаџијанев" бр. 1/34 од 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-79269. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска' Ели-
савета'од Скопје,'ул. "Народен Фронт" бр. 27/28. 

Се: повикуваат доверителите на должникот да ги . 
пријават своите побар.увања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (7044)' 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека'со ре-. 
шение на овој суд Л.бр. 1235/99 од 16" 12.1999' година е 
отворена ликвидациона постапка над - должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ИСКРА-М",ц.о. од 
Скопје,^ бул. "АВНОЈ" бр. 68/14 од Скопје,-,со жиро 
сметка 40100-601-332582. 

За ,ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. ; (7212) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој. суд Л.бр. 1245/99 од 16.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и производство "КАН-КОПЕ-
РАТИОН" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Вир-
гино" бр. 99 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
'318387. ' 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. ""Ленинова" бр. 63-2-7. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во"Службен весник на РМ", со' 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава.4 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (7213) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1275/99 од 19.01.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско производно друштво "МЕТАЛ-СИЛ" Алексан-
дар и др. увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Народен 
фронт" бр. 17/3-3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
409205. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2=7. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1.- Скопје. (7214) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со, ре-
шение на овој суд Л.бр. 1295/99 од 18.01.2000 година е 

. отворена ликвидациона постапка над, должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "МА-
РАН-ЗЈОКЕ" експорт-импорт д.о.о од Скопје, ул. "Ни-
кола Парапунов" бр. 7/16 од Скопје, со жиро сметка 
40120-601-293280. 

За ликвидатор се определува лицето Томашевски 
Павел од Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 7/16. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (7396) 
' 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1263/99 од 25,01.2000 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "АРЏИНА-КОМЕРЦ" извоз-увоз д.о.о. од Скоп-
је, ул. "Видое Смилевски Бато" 69/8 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-193255. 

За ликвидатор се определува лицето Агрон Сулејман 
од Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 10-а и лицето Наравци 
Аргтим од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 3/3/14. 

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

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

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (7464) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
. Се врши продажба на земјоделско земјиште-нива, 

построена во Скопје на КО Мирковци, на КП 827/2 на 
место викано "Над село", нива 5 класа, во површина Од 
825 м2, заведено во имотен лист бр. 2080, сопственост 
на Јосифовска Трајанка. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул."Антон 
Попов" бр. 77 б. ' (7166) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП број 
35, план 1, скица 4, место викано „Нерезини", култура 
пасиште, класа 5 површина 19ЗЗ м2 во К.О. Орешани, 
сопственост на Бајрами Абдула, Бајрами Муарем и Са-
фети Имер сите до Студеничани / Скопје, по цена 15 
германски марки м2, во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од ,30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-

блика Македонија"„писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ ул. „Јани Лукровски" бб-
Тршвски центар, Автокоманда, општина Гази Баба 
Скопје. (6301) 

Се продава земјоделско земјиште нива, к.п. 251/1 
план 2, скица 8, во м,в. „Чешма", класа 5, - во повр-
шина од 2967 м заведена во Поседовен лист бр. 34 за 
КО Агино село, на име Лазаревски Никола од с. Агино 
Село, за вкупна купопродажна цена од 70.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вање на огласот во „Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски од Куманово, ул.,,и Ок-
томври" бр. 4. (6378) 

Се продава земјоделско земјиште нива, к.п. 2299/2 
план 9, скица 19, во м.е. „Кшла", класаЧЗ, 3252 м2, 
шума, к.п. 2302 план 9, скица 19, во м.в. „Книга", класа 
З, 445 м2, нива, к.п. 2З0З план 9, скица 19, во м.в. 
„Кита", класа З, 5883 м2, сите заведени во Поседовен 
лист бр. 648 за ЌО Д. Којнаре, на име на продавачот, за 
вкупна купопродажна цена од 155.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што ,се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вање на огласот во „Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кацевски од Куманово, ул. „11 Ок-
томври4' бр. 4. (6379) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 
869, план 2, скица 8, на место викано „Чарк", нива 
втора класа, со вкупна површина од 780 м2, сопственост 
на Шукри Садиков, од Скопје, според Поседовен лист 
број 23 на К.О. Кондово за цена од 350,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на-понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, на ул. „Ѓорче Петров" бр. 10-
а, локал 2, Скопје, (6385) 

Се врши продажба на недвижен имот-нива од З-та 
класа," со површина од 2.430 м2, што се наоѓа на КП 
1014/2, на м.в. „Крушка", KQ Арачиново, сопственост 
на Трајанка Тодоровска (родена Стојанова) од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот, во „Службен весник на Ре-
публика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџовска, во Скопје, на ул. 
„Иван Козаров" бр. 24 л,ок. 23 (ДТЦ „Стара рампа"). 

(6426) 
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Се врши продажба на недвижен имот - ливада од 3-
та класа, со површина од 930 м2, што се наоѓа на КП 55/ 
3, на м.в. „Бавчи", КО Петровец, сопственост на Бога-
тиновска Павлина од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Ре-
публика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореонишан^та недвижност, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџовска, во Скопје, на ул. 
„Иван Козаров" бр. 24 лок. 23 (ДТЦ „Стара рампа"). 

(6431) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, ливада, 
построена на КП број 1275, план 6, скица 14, викано 
место „Попов сад", култура ливада, класа в, површина 
1056 во К.О. Раштак, сопственост на Гиле Василев од 
Скопје, со живеалиште на ул. ,,В. Страчков" бр. 6, за 
единствена цена од 4500 ДМ во денарска противвред-
ност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавување на огласот, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Милена Карталова, бул. „Јане Сандански" 
бр. 70, Скопје. (6449) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 13638/2, 
план 37, скица 155, место викаџр „Велешки Пат", кул-
тура лозје, класа 2, со површина од 1364 м2, заведена во 
Поседовен лист 6002 за КО Куманово, сопственост на 
Јањиќ Светислав, ул. „Светозар Марковиќ" бр. 39, Ку-
маново, за цена од 40.000,00 денари. 

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

Изјавите прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани ул. „11 Октомври" бр. 1а Кума-
ново. (6490) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 1578, план 
в, скица 13, место викано „Стара Корија", култура 
нива, класа 3, со површина од 12854 м2, заведена во 
Поседовен лист 274 за КО Ропаљце, сопственост на 
Ибраими Џемаил, од с. Ропаљце, Куманово и Салахи 
Сејди од с. Ропаљце, Куманово за цена од 200.000,00 
денари. 

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

Изјавите прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани ул. „11 Октомври" бр. 1а Кума-
ново. - (6491) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 42/18, 
план 3, скица 2, место викано „Д. Чаварљуга", култура 
нива, класа 2, со површина од 1436 м2, КП број 143/2, 
план 3, скица 7, место викано „Плачковица", култура 
нива, класа 5, со површина од 1278 м2, Кп број 155/2, 
план 3, скица 7, место викано „Ст. Река", кулутра нива, 
класа 2, со површина од 1740 м2, заведени во Поседовен 
лист 121 за КО Опае, сопственост на Сакипи Сабри с. 
Опае, Куманово, за цена од 120.000,00 денари. 

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

, Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Севим Дестани ул. „11 Октомври" бр. 1а, 
Куманово. (6488) 

Се продава земјоделско земјиште КП број 145, план 
4, скица 11, место викано „Осмочница", култура нива, 
класа 3, со површина од 4411 м2, заведена во Поседовен 
лист 94 за КО Оризаре, сопственост на Неџмедин 
Амети с. Оризаре, Куманово за цена од 100.000 денари. 

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

Изјавите прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани ул. „11 Октомври" бр. 1а Кума-
ново. (6489) 

Се продава Земјоделско земјиште КП. бр. 12812/1, 
пл. 31, ек. 8, м. в. ,,Аџи Тепе", кул. пасиште, кл. З, со 
повр. од 8477 м2, КП бр. 12813/1, пл. 31, ек. 8, м.в. ,,Аџи 
Тепе", кул. нива, кл. 5, со повр. од 2912 м2, КП бр. 
12813/1, пл. 31, ек. 8, м.в. ,,Аџи Тепе", кул. нива, кл. 4, 
со повр. од 5822 М2, заведени во Поседовен лист 2190 за 
КО Куманово, сопственост на Ивановска Радмила ул? 
„С. Ковачевиќ" Куманово, Петровска Љиљана ул, „Т. 
Томиќ" бр. 25/1 Скопје, Петковска Татијана ул. „4 Ју-
ли" бр. 3/12 Куманово, Белковска Даниела ул. „160" бр. 
16 нас. Карпош, Куманово, Ристовска Алберта ул. 
„Пионерска" бр. 27, Куманово, Кп бр. 12818/1, пл. 31, 
ек. 5, м.в. „Аџи Тепе", кул. нива, кл. 5, со повр. од 79% 
м2, КП број 12818/1, пл. 31, ек. 5, м. в. „Аџи тепе", кул. 
ниѓва, кл. 4, со повр. од 6726 м2 заведени во Поседовен 
лист бр. 10716 за КО Куманово,-сопственост на Петров-
ска Љиљана ул. ,,С. Ковачевиќ" бр. 25/1; КП бр. 12814/ 
1, пл. 31, ек.. 5, м.в. „Аџи Тепе", кул. нива, кл. 6, со 
повр. 1776 м , заведен во Поседовен лист 7448 за КО 
Куманово сопственост на Ивановска Радмила ул. „С. 
Ковачевиќ" бр. 13а, Куманово, сите за цена од 30 де-
нари по м2. 

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

Изјавите прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани ул. „11 Октомври" бр. 1а Кума-
ново. (6492) 

Се продава недвижен имот означен како К. П, број 
1195/5, на место викано „Рапој нива", овошна градина 
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во вкупна површина од 3445 MZ ВО КО Велгошти за цена 
од 320,00 денари по м2 сопственост на Стојан Василеска 
ул. „Јане Сандански" бр. 61 Охрид. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава^ во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 

Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Васил Кузманоски ул. „Македонски Про-
светители" бр. 5 Охрид. (6494) 

Се продава земјоделско земјиште - нива со КП 398/ 
3, во м.в. „Маслинка", кл. 4, во површина од 440 м2, и 
нива со КП 398/4, во м.в. „Маслинка", кл. 4, во пов. од 
60 м2заведени во ПЛ 195 за КО Тромеѓа г сопственост на 
Гериќ Станко од Врање, ул. „Коста Стаменков" бр. 4, 
С.Р. Југославија, за цена од 90 ден. по метар квадратен. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште' 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11/3. (6495) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 104 
во место викано „Бабуш", лозје класа 1-ва, во повр-
шина од 2563 м2, К.О. Заграчани Шум, сопственост на 
Салиу Сами Далип, за цена од 161.469,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што'се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Р.М." 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Сашо Ѓурчиноски, „Плоштад на Револуци-
ја" б.б. Струга. (6496) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 87 дел на место викано „Село" кл. 7 во површина 
од 2585 м2, заведено во поседовен лист бр. 46 за К.О. 
Конско, сопственост на продавачот Петревски Боре 
Блаже 12/13 (дванаесет тринаесетинка од Ресен, за 
цена од 124.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да сс достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (6497) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 8022, 
план 015, скица 015, во м.в. „Длабоки дол", катастарска 
култура 11000, кат. кл. 5, во површина од 3572 м2, право 
на недвижност 831, евидентирано во Имотен лист бр. 
3633, КО Кавадарци 1 (вон), издаден од РГУ-Оддсленис 
за премер и катастар Кавадарци бр. 1103/287 од 
08.02.2000 година, сопственост на Димитров Коцов 
Ѓорги, од Кавадарци, ул. „16 Јуни" бр. 46, за купопро-
дажна цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат, лицата чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, и останатите лица кои имаат 
првенствено право на купување, и сите заинтересирани 

лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во'спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. „ЈНА" бр. 45 Кавадарци. (6498) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна гра-
дина на К.П. 224 на место викано „Долно чешино" кл. 3 
во површина од 520 м2 заведено во поседовен лист бр. 
28 за К.О. Јанковец, сопственост на продавачот Рун-
чевски Симо Димитрија од с. Јанковец-Ресен, за цена од 
46.332,00 ден. / 

Се повикуваат сосопствениците, и соседите чие зем-
јиште се граничи со земјиштето што се продава во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Максуд Максуд, ул. „Ленинова" бр. 67 Ре-
сен. ' (6499) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 395 
на м.в. „Браница" нива 4 класа во површина од 1945 м2 

опишано по П.Л. бр. 73 и 74 на КО Слатина, за цена од 
55.000,00 денари сосопственост на Хасани Љутвије, 

,Асани Демирали, Асани Џеладин, Асани Имер и Асани 
Хасан сите од с. Слатина - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чиi земишта е граничат со земин!-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(6500) 

Димитар Постолов од Неготино ул. Браќа Милади-
новци" број 3 продава 1/2 (една половина идеален дел) 
од шума во м.в. „Стража" на К.П. број 1486 класа 4 со 
површина од 39224 м2. Опишаниот недвижен имот е 
евидентиран во Поседовен лист број 168 за КО Пипе-
рово. 

Наведениот имот се продава за цена од 10.000.00 
денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат, заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Ленче Томе Каранфиловска од Штип со се-
диште на ул. „Генерал Михајло Апостолски" број 5. Во 
спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување. (6501) 

Се продава 7/120 идеален дел од земјоделско зем-
јиште построено на КП број 1385/1, план 6, скица 18, 
место викано „Ракова Куќа", култура нива, класа 3-со 
површина 7721 м2 заведено во ПЛ 2459 за КО Долно 
Којнарс" сопственост на Недељковиќ Бранко ул. 
„ЈНА" бр. 82 по цена 5 ДМ по 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, т о губат правото на првен-
ство. 
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Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов" бр. 18 
во Куманово. . (6502) 

Се продава земјоделско земјиште, и тоа КП бр. 
1137, план Л, скица 16, во в.м. „Шуме", нива од 3 класа 
во површина од 21855 м2 и КП бр. 1138, план 4, скица 
16, во в.м. „Шуме", ливада до 3 класа во површина од 
1619 м2, заведени во Поседовен лист бр. 814 за КО 
Горно Којнаре, сопственост на Јанчиќ Раде од с. Горно, 
Којнаре, Куманово. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјо-
делско земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа 
понуда. Во спротивно, го ѓубат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" б.б. , (6503) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Неготино-вон. Парцела број 2722 во место 
викано „Црно Поле" со површина од 4919 м2 во Ката-
старска општина Неготино-вон. Сопственост на Пе-
тров Иле од Неготино ул. „Ацо Илов" број 60. Цена на 
продажба 55.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино ул. „Маршал 
Тито" број 138. ' (6504) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на в.м. 
„Овча река", на КП бр. 1900/1, пл. 010, ек. 006, класа 6, 
со површина од 5000 м2, видно од Имотен лист број 3401 

за КО Марена сопственост на Диме Шемов од Кава-
дарци, ул. „Задругарска" број 10 за цена од 25.000,00 
денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднин-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци ос седиште на ул. 
„7-ми Септември" бр. 41 .Bo спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (6505) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 1559/ 
2 на MB „Венешти" пасиште 3 класа целата во повр-
шина од 1760 м2 План Уп. бр. 1103-336/1 од 11.02.2000 
година опишана по ПЛ бр. 1127 на КО Пирок сосоп-
ственост на Шаќири Хакика Нафи, Шаќири Хакика 
Шаќир и Шаќири вд. Шаипа Назмије сите од с. Пирок 
за цена од 1.232.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огалсот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на-пондуите да се достават 
до. нотарот Ане Јовановски ул. „Илинденска" број 76 
Тетово. (6506) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1354147/2000,издаден од УВР - Скопје на 
име Стојановски Љупчо, ул."Ѓ. Димитров "бр. 12/3-12, 
Скопје. , .(7143) 
Пасош бр. 1202025/99,издаден од УВР - Тетово на име 

Гајор Ајредини, с. Боговиње,Тетово. (7211) 
Пасош бр.0521158,издаден од ОВР - Гостиварка име 

Ерхан Сарач, ул."Никола Парацунов" бр.54,Гостивар. 
Пасош бр.0505395/95 на име Ристов Пане, ул."Илин-

денска'^.21,Неготино'. (7285) 
Пасош бр. 721573/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Риза Есатовски. с. Батинци,Скопје. (7341) 
Пасош бр. 1033893, издаден од ОВР - Гостивар на име 

Бајрами Алиде, с. Градец,Гостивар.' (7342) 
Пасош бр. 1287830/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Агим Бешировски, ул."П. Тошев" бр. 57,Скопје. (7344) 
Пасош бр. 604688/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Рукије Мустафи, ул."Л. Москов" бр.2/4-3,Скопје. (7400) 
Пасош бр. 880178/96,издаден од УВР - Тетово на име 

Велии Беким, с. Г. Речица ,Тетово. (7401) 
Чекови од бр.295823 до 295839, од тековна сметка 

бр.4272659,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Петрушевска Љуба,Скопје. (7046) 
Чекови од бр. 4510293 до ,4510305, од тековна сметка 

бр.91231.54,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Митев Живко,Скопје. (7398) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име Бековски 
Јорданчо,Скопје, (7059) 
Работна книшка на име Белковска Јулијана, Скопје. 
Работна книшка,издадена од4Скопје на име Телевски 

Кире,Скопје. (7163) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Нешат 

Демири,ул."380" бр. 47,Скопје. (7164) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Ѓула 

Демири,ул."380" бр.47,Скопје. (71,65) 
Работна книшка, издадена од во Скопје на име Киро 

Карадакоски, ул."Петар Ацев" бр.15,Ск9пје. (7167) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Ива-

новски Горан,Скопје. (7226) 
Работна книшка на име Грбева Цвета,Велес, (7279) 
Работна книшка на име Спасов Васил,ул."К.Недел-

ковски"бр.22/11,Гевгелија. (7281) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Давитков 

Сашко,Скопје. ^ ' . (7399) 
Свидетелство на, име Велков Венцо Злетово,Проби-

штип. 4 (7210) 
Свидетелство на име Фејзулаи Енвер, с.Ростуше,Гос-

тивар. (7259) 
Свидетелство на име Илија Демирџиев,ул."М.Страч-

к о в ' ^ . 17,Велес. (7280) 
Свидетелство за 8 рдделение,издадено од ОУ "Љубен 

Лапе" Скопје на име Стојковиќ Даниела,Скопје. (7371) 
Даночна картичка бр.4027992109505 на име "Тиверија" 

- ДООЕЛ,Струмица. (7160) 
Даночна картичка бр.40279З2101610 на име ПТП 

"Беба-Пром", Струмица. (7161) 
Даночна картичка бр.4030994100131,издадена од 

Управа за јавни приходи - Скопје на име "Мак - Вест" 
ДОО,Скопје. (7162) 
Даночна картичка бр.4030993163458,издадена од Упра-

ва за приходи - Скопје на име "Скопје" Фризерски са-
лон,Скопје. . (7168) 
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Даночна картичка бр. 5030996105908, издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име ТП - Киоск излез, 
Скопје. (7343) 

Пасош бр.995342/97,издаден од У В Р - Гетоно 
на име Слободан Јосифоски,-ул, Г.Делчев" 
бр, 178, Тетово, (7529) 

Врз основа на член 622 од Законот за трговските 
друштва („Сл. весник на РМ" бр. 28/96), содружниците 
на трговските друштва БЕНИ-УЛКЕР и ГАРАНТ-
-КОМЕРЦ, го донесуваат следниот план 

П Л А Н 
ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВА ОДНОСНО ПРЕ-

НОС НА ИМОТ КОН ПОСТОЈНО ДРУШТВО 
(ПРИПОЈУВАЊЕ) 

Согласно донесените изјави од содружниците на 
друштвата кои се спојуваат, согласно член 618 од Зако-
нот за трговските друштва и учествуваат во постапката 
за спојување, доставуваат план за спојување, кој план 
ги опфаќа сите законски елементи од спојувањето. . 

Планот за спојување на друштвата ги составуваат 
управителите на друштвата: 

1. Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги на големо и мало БЕНИ-УЛКЕР Хајредин 
Шпенди и други ДОО увоз-извоз, ул. „Христијан Тодо-
ровски Карпош" бр. 153 - Скопје; 

2. Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги увоз-извоз ГАРАНТ-КОМЕРЦ Хајредин Ед-
монд и други ДОО -Скопје, ул. „Христијан Тодоровски 
Карпош" бр. 153 - Скопје. 

Цел и намера на спојувањето: 
- двете трговски друштва се регистрирани за надво-

решно трговско работење и двете друштва работат на 
ист надворешен трговски пазар во Истанбул - Турција; 

Со спојувањетр на двете трговски друштва би се 
намалиле сите трошоци во работењето, би се подо-
брила економската финансиска состојба-на споеното 
друштво, би се избегнала коикуренцијата, заедничкото 
користење на машинскиот парк, заедничкото кори-
стење на транспортниот - возниот парк, целосно иско-
ристување на деловниот, магацинскиот и продажниот 
простор, намалување на сите финансиски давачки по 
разни основи. 

- зајакнување на трговската мрежа, со модернизи-
рање на продажниот простор, подобрување на квалите-
тот на асортиманот на трговската роба, услугата, вра-
ботувањето на Млади ,стручни кадри; 

- со спојувањето'во голема мерка ќе се намалат 
финансиските и материјалните трошоци во работе-
њето; 

- намалено користење на објектите кои се земени 
под наем, намалени трошоци од ослободените објекти 
од: топлотна енергија, е,лектрична струја и друго; 

- намалено користење и одржување на возниот парк 
со потрошено гориво, мазиво, резервни делови, данок 
на промет и друго; 

- поради ваквите сеопфатни преземени мерки, 
друштвото ќе биде поефектуирано да работи, конку-
рентно како на домашниот така и на странскиот пазар.. 

3. Вредноста на активата и Дасивата на трговското 
друштво „ГАРАНТ-КОМЕРЦ" - Скопје со 30.11.1999 
година, која се пренесува на трговското друштво „БЕ-
НИ-УЛКЕР" - Скопје. 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ - СОСТОЈБА 
30.11.1999 година Во денари. 

износ 

Група позици ја 
Конта бруто 

исправка 
на,вредност нето 

АКТИВА 
I. МАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА 
- товарно возило СК-056 ИЦ 
- патничко возило СК-089 ИИ 
- патничко возило СК-902 ИФ 
- компјутери 3 парчиња 
- штампач 
- канцелар, опрема 

3.667.300 
744.000 

1.519.000 
1.187.500 

111.600 
34.100 
71.100 

3.667.300 
744.000 

1.519.000 
1.187.500 

111.600 
34 .̂100 
71.000 

И. Краткорочни побарувања од работници 9.386.687 9.386.687 

- купувачи во земјата ' ' 
- дадени аван. на добав. 
- други побар. од работ. 
- А В Р 

! 5.995.112 
175.860 

3.213.269 
2.446 

5.995.112 
175.860 

3.213.269 
2.446 

III. ЖИРО СМЕТКА 
ВКУПНА АКТИВА: 13.056.993 13.056.993 

ПАСИБА 
I. ТРАЕН КАПИТАЛ 3.895.984 3.895.984 

И: ТРАЈНИ ВЛОГОВИ: 
III. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ: 
- добавувачи во земјава 
- добавувачи во странство 
- примени аванси 
- обврски за здр. влож. сред. -
- други теков, обврски 

3.895.984 
9.159.857 

124,902 
7.354.769 
1.056.759 

563.300 
61.279 

-

3.895.984 
9.159.857 

124.902 
7.354.769 
1.056.759 

563.300 
61.279 

ВКУПНО ПАСИВА: 13.056.993 13.056.993 
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4. Двете трговски друштва немаат акции, бидејќи 
друштвата не се акционерски друштв,а. Удели имаат 
двете друштва со проценките на влогот при регистри-
рање. Датум на кој даваат право на добивка согласно 
договорот меѓу содружниците е заклучно со 30.11.1999 
година. Исто така со овој датум бида.т сметани и 
извршени и стопанско сметководствените операции на 
двете друштва. 

5. Правата", односно односот на размена на правата 
на друштвата признати се согласно претходно донесе-
ните одлуки и договорите за здружување. 

6. Планот за спојување на друштвата согласно член 
622 од Законот за трговските друштва се доставува до 
Основниот суд Скопје I - Скопје - регистарско одделе-
ние. 

Гарант-Комерц 
ДОО - Скопје 

, У п р а в и т е л , 
Хајредин Едмонд, с.р. 

Бени-Улкер 
ДОО - Скопје 
У п р а в и т е л , 

Хајредин Шпенди, с р 

Во текстот на Отворениот повик бр. 1/2000 објавен 
во „Службен весник на РМ'4 бр. 9 од 10.02.2000 година, 
се вршат следните исправки: 

Во точката 5.1. Рок на доставување на понудите е до 
10.03.2000 година до 15 часот. 

Во точката4 7.2. Отворањето на понудите ќе се 
изврши јавно во присуство на претставниците на пону-
дувачите на 20.03.^000 година на 15 кат во салата за 
состаноци. 

ЈП Македонска Радиодифузија 

Во „Службен весник на РМ" бр. 8 од 4.02.2000 го-
дина објавена е измена на Повикот за лицитација на ПИ 
„Витамина" АД објавен во „Службен весник на РМ" 
бр. 85/99, а сега новата измена гласи: 

„Понудите мора да се испратат до П И „Витаминка" 
АД-Прилеп, ул. „Леце Котески" бр. 23,Р. Македонија, 
пред или на 21 февруари 2000 година до 11,00 часот и 
мора да бидат пропратени со покритие од 2%, а отвора-
њето на понудите ќе биде во И,ЗО часот". 

ПИ „Витамина" АД - Прилеп 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 
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