СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А
^Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 29 март 2000
Скопје
Број 24
Год. 1ЛГС

1674.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, •
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 22 март 2000 година.
Бр. 07-1206/1
22 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Триковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување (^Службен весник на Република Македонка" бр.
80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97), членот 1 се менува и
гласи:
„Со овој закон се уредува задолжителното пензиско
и инвалидско осигурување на работниците во работен
однос и на физичките лица кои вршат дејност, основите
на капитално финансирано пензиско осигурување, како
и посебните услови под кои одделни категории на осигуреници ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување."
Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
Системов на пензиското и инвалидското осигурување е составен од:
- задолжително пензиско и инвалидско осигурување
врз основа на генерација солидарност;
- задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување и
- доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.
Задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување поблиску ќе се уредат со
посебни закони."
*
Член 3
Во членот 3 по зборот „праведност" се додаваат
зборовите: „и генерација солидарност".

Претплатата за 2000 година изпесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

Член 4
Во членот 4 по зборовите: „во зависност од" се додава зборот ^начинот,".
Член 5
Во членот 17 став 1 бројот „63" се заменува со бројот „64", бројот „60" се заменува со бројот „62", а бројот „20" се заменува со бројот „15".
Ставот 2 се менува и гласи:
ЈВо преодниот период од 1 септември 2000 година до
31 декември 2001 година (маж), односно 31 декември
2007 година (жена), старосната граница за стекнување
право на старосна пензија постепено се зголемува и
тоа:
Година
01.09.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007

-

ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО

31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007

маж

жена

63,5
64,0

58,5
59,0
59,5
60,0
60,5
61,0
61,5
62,0

Ставовите 3, 4 и 5 се бришат.
Член 6
Членот 32 се менува и гласи:
„Платите од поранешните години кои се земаат за
утврдување на пензиската основа се валоризираат со
коефициентите пресметани врз основа на движењето
на платите -на сите вработени во Република Македонија.
Валоризацијата на платите од поранешните години
според кои се утврдува пензијата, се врши според просекот на платите во последната календарска година
која и претходи на годината во која осигуреникот го
остварува правото на пензија.
Коефициентите за валоризација на платите од поранешните години се утврдуваат секоја година единствено
за сите плати врз основа на статистичките податоци за
движењето на платите на сите вработени во Република
Македонија.
Коефициентите за валоризација ги објавува Фондот."
Член 7
Членот 33 се менува и гласи:
Старосната пензија за осигурениците од член 131
на овој закон се утврдува од пензиската основа во проценти определени зависно од должината на пензискиот
стаж која за секоја година пензиски стаж изнесува
0,75% (маж), односно 0,86% (жена) од пензиската основа, а за пензиски стаж пократок од една година, а
најмалку шест месеци изнесува 0,375% (маж), односно
0,43% (жена) од пензиската основа.
Старосната пензија за осигурениците од член 132 на
овој закон се утврдува од пензиската основа во проценти кои за секоја година исполнет пензиски стаж до 1
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септември 2001 година изнесуваат 2,33% (маж), односно 2,60% (жена), а за пензиски стаж пократок од
една година, а најмалку шест месеци изнесува 1,165%
маж), односно 1,30% (жена), но најмногу 11,65%
маж), односно 13,00% (жени) од пензиската основа. За
секоја натамошна година пензиски стаж исполнет по 1
септември 2001 година,; пензијата се определува во висина од 0,75% (маж), односно 0,86% (жена), а за пензиски стаж пократок од една година, а најмалку шест
месеци изнесува 0,375% (маж), односно 0,43% (жена)
од пензиската основа."

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

^Најнизок износ на старосната пензија остварена од
задолжителното пензиско и инвалидско осигурување
врз основа на генерација солидарност и пензијата
остварена од задолжителното капитално финансирано
пензиско осигурување не може да изнесува помалку од
утврдената просечна плата иа сите вработени во Република Македонија во 2000 година, и тоа:
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години
(жена), во висина од 41%;

Членот 36 се брише.
Член 10
Членот 37 се менува и гласи:
„Уоогласуван^ето на старосната пензија се врши според движењето на индексот на трошоците на животот
во висина од 80% и движењето на просечно исплатената нето плата на сите вработени во Република Македонија во висина од 20%.
Пензијата од став 1 на овој член се усогласува од 1
јануари и од 1 јули секоја година според процентот кој
се добива како збир на движењето на индексот на трошоците на животот во претходното полугодие и процентот на движењето на просечно исплатената нето
плата на сите вработени во Република Македонка во
претходното полугодие во однос на полугодието кое му
претходи.
Заради примена на став 1 од овој член п е т т а т а
остварена во тековната година претходно се сведува во
месечен износ според порастот на платите од декември
претходната година во однос на фосечната плата од
истата година."
Член И
Членот 65 се менува и гласи:
^Инвалидската пензија во случај на инвалидност
причинета со повреда на работа или професионална
болест се определува во висина од 80% од пензиската
основа за пензкда остварена до 2015 година, а инвалидската пензија остварена по 2015 година се определува
во проценти кои изнесуваат:

Процент

Година

Член 8
Членот 34 се менува и гласи:

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години
(жена), во висина од 38%- и
- за корисниците Кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години
(жена), во висина од 35%.
Пензијата од став 1 на овој член се усогласува со
процентот со кој се усогласуваат другите пензии."
Член 9
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Г

79,68
79,36
79,04
78,72
78,40
78,08
77,76
77,44
77,12 ,
76,80
76,48
76,16
75,84
75,52
75,20
74,88
74,56
74,24
73,92
73,60
73,28
72,96
72,64
72,32
72,00

Инвалидската пензија во случај на ивалидносг причинета со болест или повреда надвор од работа се определува од пензиската основа во проценти според член
193-6 на овој закон.
Ивалидската пензија определена според став 2 на
овој член, во случај на инвалидност настаната пред наполнувањето на годините на живот од член 17 на овој
закон, не може да изнесува помалку од процентите
утврдени за годината во која е остварено правото на
пензија, и тоа:
Година

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Проценти

'

Маж

жена

44,00
43,60
43*20
42,80
42,40
42,00
41,60
41,20
40,80
40,40
40,00
39,60
39,20
38,80
38,40
38,00
37,60
37,20
36,80
36,40
36,00

53,00
52,40
51,80
51 ДО
50,60
50,00
49,40
48,80
48,20
47,60
47,00
46,40
45,80
45,20
44,60
44,00
43,40
42,80
42,20
41,60
41,00

Инвалидската пензија определена според став 2 на
овој член, во случај на инвалидност настаната по наполнувањето на годините на животот од член 17 на овој
закон, не може да изнесува помалку од процентите
утврдени за годината во која е остварено правото на
пензија, и тоа:
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Година

2000
,2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Член 18

Проценти
жена

,Маж
35,00
34,47
33,93
33,40
32,87
32,33
31,80
31,27
30,73
30,20
29,67
29,13
28,60
28,07
27,53
27,00

'
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40,00
39,38
38,77
38,15
37,53
36,92
36,30
35,68
35,07
34,45
33,83
33,22
32,60
31,98
31,37
30,75

На осигуреникот воен инвалид од I до IV група, како
и на друг инвалид кој е изедначен со мирновременски
воен инвалид од I до IV група, кој ќе стекне право на
инвалидска пензија, пензијата му се определува според
став 1 на овој член, ако половина од работниот век му е
покриен со пензиски стаж."
Член 12

Членот 131 се менува и гласи:
„Со задолжително капитално финансирано пензиско осигурување се опфаќаат осигурениците од членовите И, 12 и 13 на овој закон, кои прв пат во задолжително пензиско и инвалидско осигурување пристапиле
од 1 септември 2001 година, освен осигурениците од
глава IV - Стекнување и остварување на правата на
определени категории осигуреници под посебни услови."
Член 19
Членот 132 се менува и гласи:
Осигурениците од членовите И , 12 и 13 на овој
закон, кои биле опфатени во задолжително пензиско и
инвалидско осигурување до 1 септември 2001 година,
можат по сопствен избор да се вклучат во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
освен осигурениците од глава IV - Стекнување и остварување на правата на определени категории осигуреници под посебни услови.
Осигурениците од став 1 на овој член не можат да го
отповикаат сопствениот избор."
Член 20
По членот 132 се додаваат девет нови членови 132-а,
132-6,132-в, 132-г, 132-д, 132-ѓ, 132-е, 132-ж и 132-3, кои
гласат:
„
„Член 132-а

Во членот бб став 1 зборовите: „од 80% од пензиската основа" се заменуваат со зборовите: „од пензијата определена според член 65 став 1 на овој закон".
Во ставот 3 по зборовите: „од 80% од пензиската
основа44 се заменуваат со зборовите: „од пензијата
определена според член 65 став 1 на овој закон*4.

Стапката на придонесот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување изнесува 7% од основицата за плаќање на придонесот (бруто плата).
Стапката на придонес за пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерација солидарност претставува разлика меѓу вкупната стапка на придонес за
Член 13
пензиско и инвалидско осигурување и процентот од
став 1 на овој член.
Во членот 69 зборовите: „за највисокиот износ на
За осигурениците за кои придонесот за пензиско и
старосна пензија и" се бришат.
инвалидско осигурувани се пресметува и плаќа на нето
основица со примена на нето стапка, поделбата на приЧлен 14
донесите се врши во ист сооднос според ставовите 1 и 2
на овој член*
Во членот 79 по став 1 се додава нов став 2, кој
Член 132-6
гласи:
Семејната пензија од старосна пензија се опредеОсигуреникот кој задолжително плаќа придонес за
лува од пензиската основа во проценти зависно од дол- "Задолжително капитално финансирано пензиско осигужинат на пензискиот стаж угврден во член 193-6 на овој • рување има индивидуална сметка и е член во приватен
закон."
%
Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6. ј пензиски фонд.
Пензијата од задолжително капитално финансирано
Член 15
' пензиско осигурувани зависи од акумул(граните придонеси и остварениот принос од инвестираните акумулирани придонеси по одбивањето на трошоците.
Во членот 81 став 3 зборовите: „за највисокиот изПо остваруван»ето право на старосна пензија, од занос на старосна пензија и" се бришат.
должително пензиско и инвалидско осигурувани врз
Член 16
основа на генерација солидарност, средствата на осигуреникот од индивидуалната сметка се пренесуваа* во
посебна институција овластена за исплата на пензии.
Во членовите 102 став 2, 103 и 104 зборовите: „МиОснованото и работеното на институциите од став 3
нистсрство за правосудство и управа" се заменуваат со
зборовите: Министерството за правда", а во член 102
на овој член се уредува со посебен закон.
став 1 зборовите: „за кривични дела и стопански престапи" се бришат, а во ставот 3 зборовите: „ министерот
Член 132-в
за правосудство и управа" се заменуваат со зборовите:
^министерот за правда".
Кога осигуреникот ќе оствари право на инвалидска
пензија или семејна пензија од задолжително пензиско
Член 17
и инвалидско осигурувани врз основа на генерација
солидарност, приватниот пензиски фонд ги пренесува
Насловот на главата VII се менува и гласи: „Задол- акумулирани^ придонеси и остварениот принос на
жително капиталж) финансирано пензиско осигурува- Фондот за исплата на инвалидската, односно семејната
ње".
пензија.
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Член 132-г
Ако не постојат корисници на семејна Пензија износот од индивидуалната сметка на осигуреникот се исплаќа на ист начин како и другиот имот, согласно со
Законот за наследување.
Член 132-д
За оданочувањето на придонесите и капитално финансираните пензии се применуваат истите прописи кои
важат за задолжителното пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерација солидарност.
Член 132-ѓ
Средствата на приватниот пензиски фонд се состојат
од износите добиени од акумулирани^ придонеси од
членовите на фондот и принесете од инвестираните
акумулирани придонеси.
Приватниот пензиски фонд ќе биде управуван од
Друштво за управување со пензиски фондови.
Член 132-е
Друштвото за управување со пензиски фондови
мора да има минимум акционерски капитал и да исполнува други услови утврдени со закон.
Минимумот на акционерски капитал треба да биде
уплатен исклучително во парични средства.
Акционерскиот капитал од став 1 на овој член не
може да потекнува од заеми и кредити.
Член 132-ж
Овластуваа за управувана со приватен пензиски
фонд дава институција определена со закон.
Работеното на Друштвото за управување со пензиски фондови подлежи на постојана супервизија од
страна на институцијата од став 1 на овој член.
Ако институцијата од став 1 на овој член утврди дека
интересите на членовите на пензискиот фонд се загрозени или оштетени, може да го одземе овластувањето
на Друштвото за управувано со пензиски фондови согласно со закон.
Член 132-з
Средствата од приватниот пензиски фонд ќе се чуваат одвоено од средствата на Друштвото за управувано со пензиски фондови од страна на посебна банка чувар на имот. Банката-чувар на имот мора да ги
исполни условите утврдени со закон.44
Член 21
Во членот 172 став 1 точката 2 с& менува к гласи:
^приходи од дивиденди на акции и добивка од удели".
По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
^приходи од камати на обврзници и благајнички записи44.
Ставот 2 се брише.
* Досегашните точки 3» 4,5 и 6 стануваат точки 4,5, б
и 7.
Член 22
По членот 172 се додава нов член 172-а, кој гласи:
„Член 172-а
Фондот може да остварува и средства од продажба
на удели, акции и други хартии од вредност, најмногу во
висина од 40% од вкупниот капитал стекнат по основа
на трансформација на претпријатијата со општествен
капитал.
Со средствата од став 1 на овој член Фондот може да
купува обврзници на Република Македонија и благајиички записи на Народната банка на Република Македонија во висина од најмногу 50% од средствата оства-

рени од продажбата на уделите, акциите и други хартии
од вредност на Фондот.44
Член 23
Во членот 175 став 1 точката 3 се брише, а точките 4
и 5 стануваат точки 3 и 4.
Член 24
Во членот 180 по став 6 се додава нов став 7, кој
гласи:
^Основицата за пресметување и плаќање на придонесот од платата, односно основицата на осигурување
не може да беде повисока од три просечни плати по
работник во стопанството во Републиката објавена во
тековниот месец. *
Ставовите 7 , 8 , 9 , 1 0 и 11 стануваат ставови 8,9,10,
11 и 12.
Член 25
По членот 193-а се додаваат два нови члена 193-6 и
193-в, кои гласат:
„Член 193-6
Старосната пензија за осигурениците од членовите
11,12 и 13 на овој закон кои биле опфатени во задолжително пензиско и инвалидско осигурување до 1 септември 2001 годева и, кои не избрале да се вклучат во
задолжително капитално финансирано пензиско оспорување и имаат исполнет пензиски стаж најмалку 15
години се утврдува од пензиската основа зависно од
должината на пензискиот стаж и изнесува:
\

Пензиски стаж
_ 15 години
' 15 години и 6 месеци
16 години
16 години и 6 месеци
17 години
17 години и 6 месеци
18 години
18 години и 6 месеци
19 години
19 години и 6 месеци
20 години
20.ГОДИНИ и 6 месеци
21 бодина
21 година и 6 месеци
22 години
22 години и 6 месеци
23 години
23 години и 6 месеци
24 години
24 години и 6 месеци
25 години
25 години и 6 месеци
26 години
26 години и 6 месеци
27 години
27 години и 6 месеци
28 години
28 години и 6 месеци
29 години
29 години и 6 месеци
30 години
30 години и 6 месеци
31 години
31 година и б месеци
32 години

Проценти
маж

жена

35
35,9
36,8
37,7
38,6
39,5
40,4
41,3
42,2
43,1
44,0
44,9
45,8
46,7
47,6
48,5
49,4
50,3
51,2

40
41,3
42,6
43,9
45,2
46,5
47,8
49,1
50,4
51,7
53,0
53,9
54.8
55,7
56,б
57.5
58,4
59.3
60,2
61,1
62.0
62.9
63,8
- 64.7
65,6
66.5
67.4
68.3
69.2
70.1
71.0
71,9
72.8
73.7
74,6

ѕи

53,0
53,9
54.8
55,7
56.6
57,5
58,4
593
60,2
61,1
62.0
62,9
63,8
64,7
65.6
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Член 27

Проценти
Пензиски стаж

маж

жена

32 години и б месеци '
33 години
•
33 години и 6 месеци
34 години
34 години и 6 месеци
35 години
35 години и 6 месеци
36 години
36 години и 6 месеци
37 години
37 години и 6 месеци
38 години
38 години и б месеци
39 години
}
39 години и 6 месеци
40 години .

66,5
67,4
68,3
69,2
70,1
71,0
71,9
72,8
73,7
74,6
75,5
76,4
77,3
78,2
79,180,0

75,5
76,4
77,3
78,2
79,1
80,0

Старосната пензија за осигурениците од став 1 на
овој член кои имаат исполнет пензиски стаж помалку
од 15 години се утврдува од пензиската основа во проценти кои за секоја година исполнет пензиски стаж до 1
септември 2001 година изнесуваат 2,33% (маж), односно 2,60% (жена), а за пензиска стаж пократок од
една година, а најмалку шест месеци изнесува 1,165%
(маж), односно 1,30% (жена) од пензиската основа. За
секоја натамошна година пензиски стаж исполнет по 1
септември 2001 година, пензијата се пресметува во висина од 1,80% (маж), односно 2,05% (жена), а за пензиски стаж пократок од една година, а најмалку шест
месеци изнесува 0,90% (маж), односно 1,025% (жена)
од пензиската основа.
Старосната пензија за осигурениците од членовите
11,12 и 13 на овој закон опфатени во задолжителното
пензиско и инвалидско осигурување до 1 септември
2001 година, се утврдува од пензиската основа и должините на пензискиот стаж според ставовите 1 и 2 на овој
член.
Членг 193-в
На осигурениците од членовите И , 12 и 13 на овој
закон кои биле опфатени во задолжително пензиско и
инвалидско осигурување до 1 септември 2001 година и
кои избрале да бидат вклучени во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, * исполнетиот пензиски стаж и остварената плата до 1 септември
2001 година се земаат за исполнување на условите за
остварување право на пензија и пресметување на пензиската основа."
V.
Член 26

Бр. 24 - Стр. 1395

*

До престанување на важењето на Законот за исплата на платите во Република Македонија најнискиот
износ на старосна пензија се определува од просечната
плата остварена во нестопанството во Републиката во
претходната година, и тоа:
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години
(жена), во висина од 40%;
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години
(жена), во висина од 37% и
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години
(жена), во висина од 34%.
По престанување на важењето на Законот за исплата на платите во Република Македонија, а пред 1
септември 2001 година, најнискиот износ на старосна
пензија од став 1 на овој член ќе се исплаќа во висина на
износот што се исплаќал до денот на престанување на
важењето на Законот за исплата на платите во Репу-.
блика Македонија.
Определиш^ најнизок износ на старосна пензија од
ставовите 1 и 2 на овој член повторно не се определува
и понатаму се усогласува со процент со кој се усогласуваат и другите пензии.
Член 28
За осигурениците кои не пристапиле во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
највисоката пензија не може да изнесува повеќе од 80%
до 2015 година, а по 2015 година не повеќе од процентите утврдени во член 65 став 1 на овој закон од просечната плата остварена во нестопанството во Републиката во претходната година зголемена за 2,7 пати.
По престанување на важењето на Законот за исплата на платите на Република Македонија највисоката
пензија од став 1 на овој член не може да изнесува
повеќе од 80% до 2015 година, а по 2015 година не
повеќе од процентите утврдени во член 65 став 1 на овој
закон од просечната плата остварена во Република Македонија во претходната година зголемена за 2,7 пати.
На осигурениците од членовите И, 12 и 13 на овој
закон, кои право на пензија ќе остварат до 1 септември
2001 година, највисоката пензија се определува според
ставовите 1 и 2 на овој член.
I
Определената највисока пензија од ставовите 1 и 2
на овој член повторно не се определува и понатаму се
усогласува со процентот со кој се усогласуваат и другите пензии.
Член 29

До престанување на важењето на Законот за исплата на платите во Република Македонија, платите од
поранешните години кои се земаат за утврдување на
пензиската основа се валоризираат со коефициенти
пресметани врз основа на движење на просечната плата
на вработените во нестопанството во Републиката.
Валорнзацијата на платите од поранешните години
според кои се утврдува пензијата, се врши според просечната плата во последната календарска година која и
претходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија.
Коефициентите за валоризација на платите од поранешните години се утврдуваат секоја година единствено
врз основа на статистички податоци за движењето на
просечната плата на вработените во нестопанството во
Републиката.
Коефициентите за валоризација ги објавува Фондот.

До престанување на важењето на Законот за исплата на платите во Република Македонија усогласувањето на старосната пензија се врши од 1 јануари и од 1
јули тековната година според движењето на просечната
плата на вработените во нестопанството во Републиката, и тоа:
- од 1 јануари според движењето на просечната
плата на вработените во нестопанството во Републиката, остварена во декември претходната година во однос на просечната плата во нестопанството, остварена
во јуни истата година и
- о д 1 јули според движењето на просечната плата на
вработените во нестопанството во Републиката, остварена за јуни тековната година во однос на просечната
плата во нестопанството, остварена во декември претходната година.
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Усогласувањето од став 1 на овој член се врши почнувајќи од исплатата на пензиите за јануари, односно
јули тековната година.
Усогласувањето на старосната пензија се врши и во
роковите пократки од времето предвидено во став 1 на
овој член доколку.растот, односно падот на платите
биде поголем од 5% за еден или повеќе месеци во однос
на месецот за кој е извршено последното усогласување.
Усогласената пензија од став 3 на овој член припаѓа
од првиот ден по месецот за кој е утврден порастот на
платите.
Заради примена на став 1 на овој член пензијата
остварена во тековната година претходно се усогласува
според порастот на платите во јануари таа година во
однос на целата претходна година.
Член 30
Осигурениците кои на денот на почетокот на примената на овој закон имале најмалку исполнет пензиски
стаж од 35 години (маж), односно 30 години (жена),
правото на старосна Пензија го стекнуваат под условите
утврдени во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија"
број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 н 32/97).
Член 31
Осигурениците кои работат на работни места на кои
стажот се смета со зголемено траење, право на старосна пензија можат да остварат и со исполнување на 40
години (маж), односно 35 години (жена) пензиски стаж,
без оглед на возраста, најдоцна до 1 септември 2005
година.
Член 32
На корисниците кои правата од пензиското и инвалидското осигурување ги оствариле пред денот на почетокот на примената на овој закон, тие права се обезбедуваат и по денот на примената на овој закон во ист
обем и висина и се усогласуваат според одредбите на
овој закон.
Член 33
Недостигот од средства во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациј а солидарност, настанат поради воведување на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, ќе се обезбеди од Буџетот на Република Македонија.
Член 34
Се овластува 3аконодавно-правната к о м и н а на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на законот.
Член 35
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ^Службен весник на Република Македонија". Членовите 5, 6, 8,10, И, 12,14, 25 (193-6, став
3), 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 ќе се применуваат од 1
септември 2000 година, а членовите 7, 18, 19, 20, 23, 24,
;25 (193-6 став 1 и 2 и 193-в) и 33 ќе се применуваат од 1
септември 2001 година.
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1675.
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на СРМ"
бр. 38/90 и „ Службен весник на РМ а бр. 63/94 и 63/98),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕН ЗА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА НА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БР. 23-691/1 ОД 6.03.1995 ГОДИНА
Член 1
Во Одлуката се оформува нов член 1 кој гласи:
^Еколошката акција Младите за здрава животна средина ја организираат младите во Република Македонија, во соработка со надлежните државни органи,
стручни институции, јавни претпријатија, единиците на
локалната самоуправа, еколошки организации и здруженија на граѓани."
Член 2
Членот 1, станува член 2 со следната измена: Е к о лошката акција Младите за здрава животна средина
започнува на 21-ви март, првиот ден на пролетта - Ден
за еколошки активности на младите во Република Македонија."
Член 3
Членот 2, станува член 3 со следната измена: „Во
реализацијата на еколошката акција масовно учествуваат сите ученици од основните и средните училишта,
студентите и припадниците на АРМ."
Член 4
Ставот 1 од член 2 станува став 2 на новиот член 3 на
оваа одлука, со следното дополнување: „Во Еколошката акција покрај учениците ~)д основните и средните
училишта да се вклучат и студентите од скопскиот и
битолскиот универзитет за и тие да можат масовно да
учествуваат во Акцијата. Училиштата да се погрижат
во активностите за пошумување да се вклучат сите ученици од петто до осмо одделение, односно тие од средн и т е училишта, за да им се овозможи на младите да
засадат најмалку по една млада фиданка.
Студентските организации и старешините во гарнизоните на АРМ да се погрижат во Акцијата во што*
помасовен број да се вклучат студентите и младите војници и да им помогнат на останатите учесници во нејзиното реализирање."
Член 5
Членот 3, станува член 4 со следното дополнување:
„Организатори на Еколошката акција се: Републичкиот координационен одбор, подрачните и општинските координациони одбори."
Ставот 1 станува став 2 со следното дополнување:
^Носители на Акцијата се: училишните секции, Унијата на средношколци на Македонија, Младински совет
на Македонија и Асоцијацијата на младите војници на
АРМ."
Нов став 3 на овој член е: „Во организирањето на
Еколошката акција активно учествуваат надлежните
државни органи и тоа: Министерство за образование,
Министерство за млади и спорт, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство
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за урбанизам и градежништво, Министерство за локална самоуправа, Министерство за здравство, Министерство за одбрана и Министерство за животна средина, кое што е координатор на Акцијата/'
Член 6
Членот 4 станува член 5 со следната измена: „Министерството за образование во Еколошката акција учествува со учениците од основните и средните училишта
и студентите од факултетите и високите школи на скопскиот и битолскиот универзитет заедно со-својот наставен кадар и помошно-технички персонал; Министерството за млади и спорт учествува со членството опфатено во младинските организации, секции, рекреативни
и спортски клубови; Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство учествува со стручниот
кадар, опремата и уредите на ЈП „Македонски Шуми" и
ги обезбедува садниците за пошумување од Програмата
за проширена репродукција на шумите во Македонија;
Министерството за урбанизам и градежништво учествува со стручниот кадар, опремата и уредите и ги
обезбедува површините за пошумување, односно ги
определува локалитетите за уредување, во согласност
со нивната намена утврдена со просторните и урбанистичките планови; Министерството за локална самоуправа учествува со стручниот кадар, опрема и уреди на
јавните комунални претпријатија и тие за одржување на
јавното зеленило во населените места и ги определува,
во соработка со стручните служби во локалната самоуправа, локалитетите и просторите за чистење и ревитализација; Министерството за здравство ги обезбедува
медицинските екипи, заедно со специјализирани возила
за пружам медицинска помош и учествува со стручен
кадар во едукативните активности; Министерството за
култура учествува со вклучување на културните установи, културни и уметнички здружен^ и клубови; Министерството ва одбрана учествува со стручен кадар,
возен парк и опрема за припрема^ на терени за пошумување, расчистување и ел. и со соодветен број на
млади војници и нивните старешини во изведувањето на
акциите за пошумување; Министерството за труд и социјална политика учествува со вклучување на невработените лица, корисници на паричен надоместок преку
Заводот за вработување, во теренските активности во
рамките на Акцијата и Министерството за животна средина учествува со стручен кадар и соодветна финансиска поддршка на едукативните еколошки активности
предвидени со профамата за реализација на Акцијата.44
Став 2 од член 4 останува непроменет.
Член 7
Членот 5 станува член 6 со следната измена: „Организаторите и носителите на Еколошката акција, во соработка со надлежните државни органи и други компетентни институции и организации од член 5 на оваа
одлука, конституираат Републички координационсн одбор, кој во соработка со подрачните и општинските
координациони одбори, подготвува Оперативна програма за нејзина реализација.44
Член 8
Членот 6 станува член 7 со следната измена: „Еколошката акција е традиционална и перманентно ќе се
изведува во Република Македонија. Акцијата започнува со пригодни свечености и програмски активности
на 21 март, првиот ден на Пролетта - Ден за еколошки
активности на младите, и се реализира во континуитет
во текот на целата година/4

Бр. 24-Стр 1397

Член 9
По членот 7 се формира нов член 8 кој гласи: „Организаторите на Аџијата се должни секоја година да
изготвуваат Годишен извештај за реализацијата на програмските активности во Македонија и да го доставуваат до Владата на Република Македонија.44
Член 10
Членот 7 станува член 9.
Член И
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија44.
Бр. 23-1292/1
21 март 2000 година
Скопје

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

Ш6.
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ44 бр. 20/93,63/95 и 15/97),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2000-година, донесе
*РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се
произведува во Република Македонија и може да се
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:
Тарифен
број

Тарифна
ознака

Наименување

Количина

1

2

3

4

8544

Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана ши
анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксфлни кабли) и
други' Полирани електрични спроводници, со
или без конекторн; кабли од оптички влакна,
изработени од поединечно оплаштеки влакна, комбинирани или
не со електрични спроводник» со или без консктори:
- Жица за наметнел:
Со конектори:
8544 41
8544 41 90 00 - Други
а) 10833А GPIB Cable, 1
4 парнине
meter
б) 10833 В GPIB Cable, 2
1 парче
meter
в) 10833C GPIB able, 4
1 парче
meter
r) BNC test cable, two4 парнине
mctcr length
д) Test leads, 4 m, BNC
4 парнине
for LCR meters

1
9030

Осцнлоскопи,
електрони анализатори и
други инструменти и
апарати за мерење или
контрола на електрични
големини, исклучувајќи
ги мерачиге од тар. број
9028; инструменти и
апарати за мерење или
откривање алфа, бета,
гама, рендгенски, космички или други јонизирачки зрачења:
903039 9900 — Друго
а) 4284А precision LCR
Meter
б) 4284А opt. 001 Power
amplifier
в) 4284A опт. 006 2m/4m
Cable Length Operation
r) 16065 A Eht. Bias Fihture

8473
1 парче
1 парче
1 парче
1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-1208/1
21 март 2000 година
Скопје

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

1677.
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ44 бр. 20/93,63/95 и 15/97),
Владата ца Република Македонка, на седницата одржана на 21.03.2000 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се
произведува во Република Македонија и може да се
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:
Количина

Тарифен
број

Тарифна
ознака

Наименување

1

2

3

8471

29 март 2000

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА'

Стр. 1398-Бр. 24

Машини за автоматска
обработка на податоци
и нивни единици; магнетни или оптички питачи, машини за преснимување на податоци на
носители на податоци
во кодирана форма и
машини за обработка на
такви податоци, неспомнати или неопфатен* на друго место:
8471 80
- Други единици од 'машините за автоматска
обработка на податоци:
8471 80 10 00 - Периферни единици
а) WS-C 1912Ѕ-А (12
port 10 Base Tswitch w/1
100 Base TX; 1 100 Base

2

3

FX; Ent
б) WS-C 1912-А 12 port
10 Base Т swtclj w/2 100
Base TX ports; Ent Ed
в) WS-C 1924 C-A-24
Port 10-Mb Switsh w/1100
Base TX1100 Base FX
r) CISCO Catalyst WS 2912 MF со придружен
софтвер
a) CISCO WS-1924A
периферна единица
Делови и прибор (освен
прекривачи, куфери за
машини и ел.) погодни
за употреба исклучително или главно со машините од тар. број
8469 до 8472:
8473 30
- Делови и прибор на
машини од тар. број
8471:
8473301000 - Електронски
а) Modul SICSO WS-X
2914-XL-V со software

4
2 парчиња
1 парче
1 парче
1 парче
3 парчиња

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија14.
Бр. 23-1207/1
21 март 2000 година
Скопје

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

1678*
Врз основа на член 31 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр.
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр.
63/94 и 63/98) и член 25 и 27 од Деловникот за работа На
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија" бр. 44/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 март
2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ

4
1. м-р Борис Стојменов се разрешува од должноста
претседател на Економскиот совет, поради заминување
на друга должност.
2. За претседател на Економскиот совет се именува
Никола Груевска, министер за финансии.
3. Михајле Јолевски се разрешува од должноста
член на Економскиот совет, поради заминување на
друга должност.
4. За член на Економскиот совет се именува м-р/
Борко Андреев, министер за стопанство.
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија*.
Бр. 17-1113/2
14 март 2000 година
Скопје

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

1682.

1679.
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (..Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИБЛИОТЕКАТА Л А Н Е ГЕОРГИЕВСКИ" - КУМАНОВО
1. За вршител на должноста директор на Библиотеката „Тане Георгиевски44 - Куманово се именува Светлана Петрушевска, дипл. социолог.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија44.
Бр 171138/2
Претседател на Владата
14 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје
/Љубчо Георгиевски, с.р.
1680—
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (^Службен весник на Република Македонија44 бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В Д . ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА Д О Ч О РАЦИН"
-ТЕТОВО
1. За вршител на должноста директор на Матичната
библиотека „Кочо Рацин44 - Тетово, се именува Енвер
Незири, професор по албански јазик.
2. Ова решение влегува во сила Со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија44.
Бр 17-1273/1
14 март 2000 година
Скопје

Бр. 24 - Стр. 1399

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

29 март* 2000

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

на

1681.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните
претпријатија (^Службен весник на Република Македон
нија44 бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ" СКОПЈЕ
1. Ташко Костов се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми ^Македонски шуми44 - Скопје.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми ^Македонски шуми44 Скопје се именува Милан Камчев, директор на фирма
„Нордекс-инвести - Кавадарци.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија44.
Бр 17-1274/1
' Претседател на Владата
14 март 2000 година н а Република Македонија,
Скопје
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата (^Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и
^Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и*
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТРЕ-,
РОТ ЗА ТРГОВИЈА
1. За советник на министерот за трговија се назначува Јован Тодоров^ досегашен помошник директор во
Дирекцијата за опрема, машини и возила во „Технометал-Вардар44 А.Д. - Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија44.
Бр. 17-1199/2
14 март 2000 година
Скопје

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

на

1683.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата (^Службен весник на СРМ44 бр. 40&) и
^Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА
е
1. За советник на министерот за трговија се назначува Крум Бфремов, досегашен самостоен советник во
Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија44.
Бр. 17-1199/3
14 март 2000 година
Скопје

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

на

1684.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата (^Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и
„ Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА
1. За советник на министерот за трговија се назначува Сања Милановиќ, досегашен самостоен советник
во Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија44.
Бр. 17-1199/4
14 март 2000 година
Скопје

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

на

Стр. 1400 - Бр. 24

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1685.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите 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 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА
1. За советник на министерот за трговија се назначува Фанија Мангаровска, досегашен самостоен советник во Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија".
Бр 17-1199/5
14 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
Република Македонија,
У б ч ° Георгиевски, с.р.

на
љ

1686.

~

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите 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 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА
1. За советник на министерот за трговија се назначува Николина Каева, досегашен самостоен советник
во Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сцла со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-1199/6
14 март 2000 година
Скопје

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

на

1687.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата (^Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и
^Службен весник на Република Македонка" бр. 63/94 и
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА
1. .
оветник на министерот за трговија се назначува Наташа Николова, дипл. филолог.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-1199/"7
14 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на

Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1688.
фрз основа на член 153 став 4 од Законот за органите 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 14 март 2000 година, донесе

29 март 2000

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА
1. За советник на министерот за трговија се назначува Даринка Пановска, досегашен самостоен советник
во Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-1199/8
14 март 2000 година
Скопје

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

на

1689.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите 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 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА
1. За советник на министерот за трговија се назначува Мира Блажевска, досегашен самостоен советник
во Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-1199/9
14 март 2000 година
Скопје

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

на

1690.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата (^Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и
^Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и
63/98), Владата на Република Македонка, на седницата
одржана на 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА
1. За советник на министерот за трговија се назначува м-р Тони Петровски, досегашен самостоен советник во Министерството за трговија - Подрачна единица
^Центар" - Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република Македонија".
Бр 17-1199/10
14 март 2000 година
Скопје

н

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

1691.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите 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 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ' СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
1. За потсекретар во Министерството за финансии
се назначува м-р Зоран Ставрески, досегашен директор
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на Дирекцијата за истражување во Народна банка на
Република Македонија.
2. Ова решение вденува во сила со денот на донесува њето, а ќе се објави во ..Службен весник на Република Македонија14.
Бр 17-1101/2
14 март 2000 година
Скопје

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

на

1692.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите 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 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ
1. Се разрешува Доне Николовски од должноста
помошник на министерот за финансии.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Бр 17-1205/2
14 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
Република Македонија,
У б ч ° Георгиевски, с.р.

на
Љ

Бр. 24 - Стр. 1401

1695.
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата
на Република Македонка (^Службен весник на СРМ"
бр. 38/90 и ^Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) и
член 2 од Одлуката за образување на Комисија за сметководствени стандарди (^Службен весник на РМ" бр.
30/97), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 7.03.2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ
1. За претседател, потпретседатели, секретар и членови на Комисијата за сметководствени стандарди, се
именуваат:
а) За претседател:
- Драган Мартиновски, помошник на министерот за
финансии,
б) За потпретседатели:
- проф. д-р Слободан Марковски, Економски факултет - Скопје,
- Стефан Артиновски, помошник на министерот за
финансии,

1693.

в) За секретар:

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за органите на управата (..Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и
..Службен весник на Република Македонка" бр. 63/94 и
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14 март 2000 година, донесе

- Ирена Папазова, началник на Одделението за пресметковен систем и системот на платниот промет во
Министерството за финансии,
г) За членови:

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Се разрешува Михајле Маневски од должноста
републички советник во Владата на Република Македонија, поради заминување на друга должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесуваното, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Бр 1 7 1304/1
14 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата -/•
Република Македонија-;'
Љубчо Георгиевски, с.р.*-

на

1694.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите 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 14 март 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За советник во Владата на Република Македонија
се назначува Весна Ликар, инокоресподснт во Кабинетот на министерот за урбанизам и градежништво.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесув а ј т е ^ а ќе се објави во ..Службен весник на Република Македонија".
Бр 17-1305/1
14 март 2000 година
Скопје

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

на

1) Од Сојузот на сметководители, финансиски и ревизори на Република Македонија, професорите од:
- Економскиот факултет во Скопје:
- д-р Серафим Томовски,
- д-р Трајко Русевски, и
- д-р Блажо Недев
- Економскиот факултет во Прилеп, професорот
- д-р Здравко Здравевски,
- Киро Соневски, претседател на Сојузот на сметководители, финансиски и ревизори на Република Македонија
- Павле Гацов,
- Иван Китинов,
- Ѓорѓи Чучук, и
- Даниел Дончев.
2)-Никола Кацарски, директор на Заводот за платен
промет.
- Ацо Илиевски, Министерство за трговија,
- проф. д-р Михаил Петковски, член на Комисијата
за хартии од вредност,
- Александар Петрески, директор на Економскиот
институт,
- д-р Шабан Превала, вице гувернер на Народната
банка на Република Македонија,
- Зорица Трпеска, претставник од Здружението за
банкарство и осигурувани при Стопанската комора на
Република Македонија.
3) Финансиските директори од:
- ЈП „Електростопанство на Македонија" - Скопје,
- А.Д. „ОХИС" - Скопје,
- А.Д. „Тетекс" - Тетово.
2. Решението за именување на претседател, потпретседатели, секретар и членови на Комисијата за
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ега, како и масла за подмачкување и примарен (суров) бензин."
По бројот 4 се додава нов подбрздДЛ. кој гласи:
„4.1) 840-2304 - Акциза на течен нафтен гас;"
Во истата потточка бројот 8 qp менува и гласи:
„8.) 840-2325 - Акциза наалкрхолџи пијалаци (виски),"
По бројот 8 се додаваат два нови подброја 8.1. и 8.2. кон
гласат:
„8.1.) 840-2330 - Акциза на алкохолни пијалаци (ракии,
вињак и други жестоки пијалаци);
8.2.) 840-2346 - Акциза на алкохолни пијалаци (ликери);"
Во истата потточка бројот 9 се менува и гласи:
Бр 17-1130/1
Претседател на Владата
„9.) 840-2351 - Акциза при увоз на алкохолни пијалаци
на
7 март 2000 година
Република Македонија,
(виски),"
Скопје
Љубчо Георгиевски, с.р.
По бројот 9 се додаваат два нови подброја 9.1. и 9.2. кои
гласат:
„9.1.) 840-2367 - Акциза при увоз на алкохолни пија1696.
лаци (ракии, вињак и други жестоки
Врз основа на член 37 од Законот за платен промет
пијалаци);
(„Службен весник на РМ" бр. 80/93, 65/95, 71/96, 7/98 и
9.2.) 840-2372 - Акциза при увоз на алкохолни пија16/2000), министерот за финансии донесува
лаци (ликери);"
Во истата потточка бројот 14 се менува и гласи:
НАРЕДБА
„14.) 840-2603 - Акциза на луксузни производи (приЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАродни скапоцени камен* и природен
РЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИбисер и производи од сите видови
ХОДИТЕ ЗА ЈАВНИ ПОТРЕБИ
форми изработени со бесценет* камења и бисер);44
1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите
По бројот 14 се додаваат два нови подброја 14.1. и 14.2.
за јавни потреби („Службен весник на РММ бр. 69/97,
кои гласат:
15/98, 31/98), во делот I - Приходи на Републиката и на
„14.1.) 840-2619 - Акциза на луксузни производи (со
единиците на локалната самоуправа, во точка 3 - Данок
рака изработени јазлени теписи со
на промет на производи и услуги се додава нова потповеќе од 120,000 јазли по м2);
точка 3.1.1. - Данок на додадена вредност, во која се
14.2.) 840-2624 - Акциза на луксузни производи (кожа
додаваат 4 нови броја кои гласат:
од влекачи, змија, гуштер, крокодил
„1.) 840-2671 - Данок на додадена вредност при увоз на
и друго и на сите производи израбостоки;
тени од тие кожи, како и од природни
2) 840-2687 - Данок на додадена вредност при прокрзна и производи од тоа крзно,
дажба на стоки во земјата;
облека, обувки и други производи, за3) 840-2692 - Парични казни за неплаќање на данок на
стапени со повеќе од 50% од вреднододадена вредност;
ста на производот, освен кожа и
4) 840-2715 - Камата за доцнење во плаќање на данок
крзно од домашни животни и произна додадена вредност;"
води од тие кожи и крзна);"
Во потточката 3.3., бројот 1 се менува и гласи:
Во истата потточка бројот 15 се менува и гласи:
„1.) 840-2208 - Акциза на моторен бензин (МБ-86);"
„15.) 840-2645 - Акциза при увоз на луксузни произПо бројот 1 се додаваат три нови подброја 1 Ј 1 . 2 . и
води (природни скапоцени камења и
1.З., кои гласат:
природен бисер и производи од сите
„1.1.) 840-2213 - Акциза на моторен бензин (МБ-98);
^
видови форми изработени со бссце1.2) 840-2229 - Акциза на бсзоловсн моторен бензин
1
.
мети камења и бисер);"
(БМБ-95);
Jjf^jpojoT 15 се додаваат два нови подброја 15.1. и 15.2.
1.3.) 840-2234 - Акциза на млазно гориво и авионски 'кои гласат:
бензин;"
„15. Jl.) 840-2650 - Акциза при увоз на луксузни произВо истата потточка бројот 2 се менува и гласи:
,"
води (со рака изработени јазлени те- _
а
„2.) 840-2255 - Акциза на дизел гориво (Д-1);
° Ј
пиен со повеќе од 120,000 јазли по м2);
По бројот 2 се додава нов подброј 2.1. кој гласи:
15.2.) 840-2666 - Акциза при увоз на луксузни произ„2.1.) 840-2260 - Акциза на дизел гориво (Д-2);"
води (кожа од влекачи, змија, гушВо истата потточка бројот 3 се менува и гласи:
тер, крокодил и друго и на сите про„3.) 840-2276 - Акциза на масло за горена мазут лссно
изводи изработени од тие кожи, како
и од природни крзна и производи од
тоа крзно, облека, обувки и други
производи, застапени со повеќе од
50% од вредноста на производот,
освен кожа и крзно од домашни животни и производи од тие кожи и
крзна);44
Во истата потточка бројот 16 се менува и гласи:
„16.) 840-2442 - Акциза на кафе (на сурово кафе по 70
ден/кг);"
По бројот 16 се додаваат два нови подброја 16.1. и 16.2.
кои гласат:
„16.1.) 840-2458 - Акциза на кафе (на пржено кафе по
85 деи/кг);

сметководствени стандарди, донесено од Владата на Република Македонија на 23 јуни 1997 година, под број 231436/2 објавено во „Службен весник на Република Македонија" бр. 31/97 и Решението за именување на претседател, потпретседател, секретар и членови на Комисијата за сметководствени стандарди, донесено од Владата на Република Македонија на 21 декември 1999 година, под бр. 17-5655/3, објавено во „Службен весник на
Република Македонија" бр. 9/2000, се ставаат вон сила.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
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16.2.) 840-2463 - Акциза на кафе (на мелено и екстракт а* кафе по 90 деи/кг);"
Во истата потточка бројот 17 се менува и гнаси:
„17.) 840-2479 - Акциза Тпри увоз ана кафе (на сурово
кафе по 70 ден/кг);
По бројот 17 се додаваат два нови подброј 17.1. н 17.2.
кои гласат:
„17.1.) 840-2484 - Акциза при увоз на кафе (на пржено
кафе по 85 ден/кг);
17.2.) 840-2416 - Акциза при увоз на кафе (на мелено
и екстракт од кафе по 90 ден/кг);м
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето џо ^Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 април 2000 година.
Министер,
Бр. 12-3628/1
Никола
Груевски, с.р.
16 март 2000 година
Скопје
1697.
Врз основа на член 9 став 2 точка 4 и член 63 точка
13 од Законот за Народна банка на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 29/96, 37/98), Советот на
Народна банка на Република Македонка, на својата
1ЈООХ седница одржана на 23.03.2000 година, донесе
. ОДЛУКА
ЗА СПРОВЕДУВАМ НА АУКЦИЈА НА КРЕДИТИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
1. Оковаа одлука се утврдуваат правилата за спроведување на аукција на кредит во денари на Народна
банка на Република Македонија (во натамошниот
текст. Народна банка).
2. Наро|ра бано во согласност со рамките на утврдената проекција на монетарната политика и дневните
ликвидност проекции за потребната маса на примарни
пари одлучува за спроведување на аукција на крдата.
3. Аукцинте се спроведуваат во Народна банка.
4. Право на учество на пушите имаат сите банки
кои се регистрираш согласно со постоечките прописи.
5. Банките кон сакаат да учествуваат на аукцннте во
своето портфолио мораат да поседуваат хартии
вредност (благајнички записи на Народна банка, обврзници, цертификат* за депозит на банките, комерцијални записи) кон ќе ги нудат како колатерал (залог) за
добивање на кредит.
6. Народна банка прима како колатерал хартин од
вредност кои претходно не се заложени кај друг субјект.
7. Народна банка и учесншргге склучуваат договор
за меѓусебните права и обврски.
8. Народна банка, на почетокот од секој квартал,
објавува листа на хартии од вредност, кои можат да
послужат како колатерал за добивање кредит.
II. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА
АУКЈДИИТЕ
1. Народна банка составува и објавува месечен календар на аукции на кредити, во согласност со месечната проекција за движењето на ликвидноста во банкарскиот систем.
2. Аукцннте се спроведуваат еднаш неделно на повик на Народна банка.
3. По исклучок, Народна банка може да упати повик
за вонредна аукција на кредити.
4. Народна банка упатува проспект до сите учесници
на аукцијата.
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5. Во проспектот се наведуваат условите за учество
и спроведување на пуканите на кредити (износот и рокот на понудените кредити, типот на тендерот: тендер
со каматни стапки или тендер со износи, процентот Да
покриеност на кредитите со колатерал).
6. Банките го пријавуваат своето учество на аукциите на кредити со понуда.
а. Понуди за аукции
7. Банките кон сакаат да учествуваат на аукциите ги
доставуваат своите понуди до Народна банка во утврдениот термин за доставување на понудите.
Народна банка е должна да обезбеди тајност на
условите понудени од учесниците на аукцииге.
Понудите за учество на аукцките кои ги доставуваат
банките треба да ги содржат следните елементи:
1) Ознака дека документот претставува понуда за
учество на аукција;
2) Датум на одржување на аукцијата;
3) Број на аукцијата;
4Ѕ Назив на учесникот на аукцијата;
5) Број на жиро-сметка на учесникот;
6ј Износ на понудата изразен во денари;
7) Каматна стапка на понудата изразена со точност
од две децимали (доколку е тендер со каматни стапки) и
8) Ополномоштено лице на банката учесник на аукцијата.
Банките се должни на Народна банка да А достават
список на ополномоштени лица кои ќе можат да ти
доставуваат понудите од името на банката.
8. Понудите се доставуваат по пат на електронска
пошта (Е-таН). Во случај на технички проблеми понудите ќе се доставуваат по телефакс или телефонски,
при што потребно е истите да бидат веродостојно
потврдени (шифриран факс или снимен телефонски
разговор).
Доставените понуди се неотповикливи по истекување на утврдениот термин за доставување на истите.
9. Понудите кои не ги исполнуваат условите предвидени во оваа одлука нема да се разгледуваат на аукцијата.
б. Спроведувам на аукцните
Аукцинте се спроведуваат^ следната постапка:
а) Се проверуваат пристигнатите понуди и се утврдува правото на учество на аукцијата откако ќе се провери исполнувањето на условите пропишани со оваа
одлука.
6) Зависно од типот на тендерот, Народна банка ги
распоредува понудите врз одредени принципи.
Во случај кога Народна банка спроведува тендер со
каматни стапки, тогаш се применуваат следните принципи:
- Принцип на приоритет на понудената камата.
Понудите се распоредуваат според висината на понудената каматна стапка почнувајќи од највисоката каматна стапка.
- Принцип на сразмерна распределба.
Доколку се случи повеќе банки да понудат иста каматна стапка во тој случај Народна банка врши распределба сразмерно на аукцираниот износ на кредит.
Во случајното Народна банка спроведува тендер со
износи, тогаш се применува:
- Принцип на сразмерна распределба.
Народна банка врши распределба сразмерно на аукцираниот износ на кредит.
10. Прифатените понуди се реализираат по понудените услови.
11. Оле непрнфатени понуди на аукцијата остануваат без последици-
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в. Реализирање иа прифатените понуди
12. Народна банка ги известува банките за резултатите од аукцијата.
13. Преносот на средствата по реализираните понуди Народна банка го врши истиот ден.
14. На денот на достасувањето банките ги враќаат
користените кредити и плаќаат камата.
Доколку банките на денот на доставување не ги вратат користените кредити, Народна банка ќе го реализира колатералот.
15. За спроведување на оваа одлука, гувернерот на
Народна банка пропишува Упатство кое е составен дел
на оваа одлука.
16. Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објавување во ..Службен весник на Република Македонија44, а
ќе се применува од 15.04.2000 година, на кој ден престанува да важи Одлуката за спроведување аукциска продажба на денарски депозити („Сл. весник на РМ" бр. 19/
Претседател на
О. бр. 02-15/ЦСХ1Х-1/2000 Советот » а Народна банка
на
23 март 2000 година
Република Македонија
Скопје
„
Гувернер,
Љубе Траески, с.р.

1698.
Врз основа на член 9 став 2 точка 2, член 12, став 1 н
2 и член 63 точка 10 од Законот за Народна банка на
Република Македонија (..Службен весник на РМ и бр.
29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата
I.ХХ1Х седница одржана на 23.03.2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АУКЦИЈА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат правилата за спроведување на аукција на благајнички записи на Народна
банка на Република Македонија во денари (во натамошниот текст: Народна банка).
2. Народна банка во согласност со рамките на утврдената п р о е к т а на монетарната политика и дневните
ликвидносни проекции за потребната маса на примарни
пари, одлучува за спроведување на аукција на благајнички записи.
3. Аукциите ги спроведува Народна банка.
4. Право на учество на аукциите имаат сите банки
регистрирани согласно со постоечките прописи (во натамошниот текст: учесници).
5. Благајничките записи на Народна банка се во
дематеријализирана форма.
6. Народна банка води регистар за сопственоста на
благајничките записи на Народна банка.
7. Народна банка и учесниците склучуваат договор
за меѓусебните права и обврски по основ на благајничките записи кои се предмет на тргување и заложување.
II. ОРГАНИЗИРАЊЕ
АУКЦИИТЕ

И СПРОВЕДУВАЊЕ

НА

»

1 Народна банка составува и објавува месечен календар на аукции на благајнички записи на Народна
банка, во согласност со месечната проекција за движењето на ликвидноста во банкарскиот систем.
2 Дуќаните се спроведуваат, еднаш неделно, на повик на Народна банка
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3. По исклучок,'Народна банка може да упати повик
за вонредна аукција на благајнички записи.
4. Народна банка упатува проспект до сите учесници
во работниот ден кој претходи на денот на одржување
на аукцијата.
5. Во проспектот се наведуваат условите за учество
и спроведување на аукцијата (износот, рокот на достасувана на благајничките записи, висината на лотовите
и типот на тендерот: тендер со каматни стапки или
тендер со износи).
6. На аукциите се тргува со ловови.
7. Банките го пријавуваат своето учество на аукциите со понуди за купување на благајнички записи.
а) Понуди за аукции
8. Учесниците ги доставуваат своите понуди до Народна банка во утврдениот термин за доставување на
понудите.
Народна банка е должна да обезбеди тајност на
условите понудени од учесниците на аукциите.
Понудите за учество на аукциите треба да ги содржат следните елементи:
1) Ознака дека документот претставува понуда за
учество на аукција;
2) Датум на одржување на аукцијата;
3) Број на аукцијата;
4) Назив на учесникот на аукцијата;
5) Број на жиро сметка на учесникот;
6) Износ на понудата изразен во број на летови;
7) Цената изразеа во проценти на 100 парични единици номинална вредност со точност од четири децимали; и
8) Ополномоштено лице на учесникот на аукцијата.
Учесниците на аукциите се должни на Народна
банка да и достават список на ополномоштени лица кои
ќе можат да ги доставуваат понудите.
9. Понудите се доставуваат по пат на електронска
пошта (Е-таЛ). Во случај на технички проблеми понудите ќе се доставуваат по телефакс или телефонски,
при што потребно е истите да бидат веродостојно
потврдени (шифриран факс или снимен телефонски
разговор).
Доставените понуди се неотповикливи по истекот на
утврдениот термин за прием на понуди.
10. Понудите кои не ги исполнуваат условите предвидени во оваа одлука нема да се разгледуваат.
б) Спроведување на аукциите
11. Аукциите се спроведуваат по следната постапка:
а)* Се проверуваат пристигнати понуди и се утврдува
правото на учество на аукцијата откако ќе се провери
исполнувањето на условите пропишани со оваа одлука.
б) Зависно од типот на тендерот, Народна банка ги
распоредува понудите спрема одредени принципи.
Во случај кога Народна банка спроведува тендер со
каматни стапки тогаш се применуваат следните принципи:
- Принцип на приоритет на понудената цена.
Понудите се распоредуваат според понудената цена
почнувајќи од највисоката цена.
- Принцип за сразмерна распределба.
Доколку се случи повеќе учесници во исто време да
понудат иста цена во тој случај Народна банка врши
распределба сразмерно на аукцираниот износ за купување на благајнички записи.
Во случај кога Народна банка спроведува тендер со
износи тогаш се применува:
- Принцип за сразмерна распределба.
Народна банка врши распределба сразмерно на аукцираниот износ за купувана на благајнички записи.
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12. Прифатените понуди се реализираат според понудените услови.
13. Сите неприфатени понуди на аукцијата остануваат без последици.
в) Реализирање иа прифатените понуди
14. Народна банка го известува секој учесник на
аукцијата за резултатот од истата.
15. Учесниците на аукцијата се должни за купените
благајнички записи да извршат уплата истиот ден, по
завршувањето на аукцијата на сметка на Народна
банка. Тој ден се смета за датум кога е извршена продажбата на благајничките записи.
16. Продадените благајнички записи Народна банка
ги евидентира по електронски пат при што се заведуваат следните податоци:
1) Името на купувачот на благајнички записи;
2) Жиро сметка на купувачот;
3) Број на аукцијата;
4) Номинален износ на купените благајнички записи; и
5) Цена по која се купени благајничките записи.
Народна банка издава документи за потврда на сопственоста и преносот на благајничките записи.
III. СЕКУНДАРЕН ПАЗАР НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ
1. Со благајничките записи на Народна банка може
да се тргува на секундарниот пазар.
IV. ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ
1. На денот на достасувана на благајничките записи,
Народна банка врши исплата на номиналниот износ на
благајничките записи.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. За спроведување на оваа одлука, гувернерот на
Народна банка пропишува упатство кое е составен дел
на оваа одлука.
2. Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објавување
во „Службен весник на Република Македонија".
3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува
да важи Одлуката за спроведување на аукција на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија и аукција на државни хартии од вредност („Сл.
весник на РММ 9/96 и 61/98) и Одлуката за издавање
благајнички записи на Народна банка на Република Македонија (^Службен весник на РМ44 бр. 6/94,15/94 и 61/
98).
Претседател на
О. бр. 02- 15/ЦОСКХ-2/2000 Советот на Народна банка
23 март 2000 година н а Република Македонија
Скопје
Гувернер,
Љубе Траески, с.р.

1699.
Врз основа на член 63 точка 31 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на
РММ бр. 29/96, 37/98), Советот на Народна банка на
Република Македонија, на својата ЦСХ1Х седница одржана на 23.03.2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ
1. Банките и штедилниците се должни секој работен
ден до 12 часот со телефакс, телекс, телефон или електронска пошта да & доставуваат на Народна банка на

Бр. 24 - Стр. 1405

Република Македонија податоци за дневната ликвидност на банките и штедилниците со состојба на крајот
на претходниот ден, што се смета за почетна состојба
во тековниот ден.
2. Податоците за дневната ликвидност на банките од
точка 1 треба да содржат:
1) Состојба на жиро сметката на банката (сметка
1000);
2) Состојба на денарска готовина во трезорот и благајната на банката (сметка 101);
3) Состојба на сметката на задолжителна резерва на
банката (сметка 1410);
4) Состојба на користени кредити од аукција на кредити на Народна банка на Република Македонија
(сметка 8640);
5) Состојба на купени благајнички записи на Народна банка на Република Македонија без благајнички
записи дадени во колатерал (сметка 1340);
6) Користен ломбарден кредит од страна на банката
(сметка 8630);
7) Користени средства од страна на банката преку
СВОП трансакција (сметка 2540);
8) Состојба на:
- 8а) пласирани средства на банки и штедилници со и
без посредство на пазарот на пари (сметка 4151 и
сметка 4152);
- 86) користени средства од банки и штедилници со и
без посредство на 'пазарот на пари (сметка 8451 и
сметка 8452);
9) Состојба на купени државни хартии од вредност,
без државни хартии од вредност дадени во колатсрал
(сметка 135);
10) Краткорочни хартии од вредност:
- 10а) состојба на купени хартии од вредност без
хартии од вредност дадени во колатерал (сметка 134);
- 106) состојба на емитирани хартии од вредност
(сметки од група 83);
И) Нето состојба на банката {1+2+3-4+5-6-7+8а8б+9+10а-10б);
12) Состојба на штедни влогови на граѓаните
(сметка 8271);
13) Состојба на тековни сметки на граѓаните (сметка
8071);
14) Состојба на жиро сметки на граѓаните (сметка
8070);
15) Состојба на жиро сметки на депоненти (сметка
503 и 500);
16) Вкупни депозити пари (12+13+14+15).
Податоците за дневната ликвидност на штедилниците од точка 1 треба да содржат:
1) Состојба на жиро сметка на штедилницата
(сметка 1000);
2) Состојба на денарска готовина во трезорот и благајната на штедилницата (сметка 101);
3) Состојба на сметката на задолжителна резерва на
штедилницата (сметка 1412);
4) Состојба на:
- 4а) пласирани средства на банки и штедилници со и
без посредство на пазарот на пари (сметка 4151 и
сметка 4152);
- 46) користени средства од банки и штедилници со и
без посредство на пазарот на пари (сметка 8451 и
сметка 8452);
5) Состојба на купени државни хартии од вредност,
без државни хартии од вредност дадени во колатерал
(сметка 135);
6) Краткорочни хартии од вредност:
- 6а) состојба на купени краткорочни хартии од
вредност, без хартии од вредност дадени во колатсрал
(сметка 134);
- бб) состојба на емитувани хартии од вредност
(сметка 837);
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7) Нето состојба на штедилницата (1+2+3+4а4б+5+6а-6б);
8) Состојба на штедни влогови по видување и орочени до три месеци;
9) Состојба на штедни влогови орочени над три месеци (9+10)
3. Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

(Име на банката)
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4. Со влегување во сила на оваа одлука престанува
да важи Одлуката за начинот на доставување и содржина на податоците за дневната ликвидност на банките
и штедилниците („Сл. весник на\РМ" бр. 38/92, 28/94).
О. бр .02- 15/LXXIX-3/2000
Претседател
23 март 2000 година
на Советот на Народна банка
Скопје
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Гиески, с.р.

Образец ДЈ1Б
ИЗВЕШТАЈ ЗА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ
Состојба на
(во илјади денари)

(место и дата)

(потпис и печат)

29 март* 2000
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Бр. 24 - Стр. 1407

Образец ДЛШ

(Име на штедилницата)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ
Состојба на
(во илјади денари)
1

Жиро сметка (с-ка 1000)

2 Денарска готовина во грезорот и благајната (с-ка 101)
3

Состојба на сметката на задолжителна резерва (с-ка 1412)

4 Состојба на:
- пласирани средства на банки и штедилници со и без посредство на
4а пазарот на пари (с-ка 4151 и с-ка 4152)
- користени средства од банки и штедилници со и без посредство на
46 пазарот на пари (с-ка 8451 и с-ка 8452)
Состојба на купени државни хартии од вредност без државни хартии
од вредност дадени во колатерал (с-ка 135)
6 Краткорочни хартии од вредност:
6а - состојба на купени хартии од вредност без хартии од вредност дадени
во колатерал (с-ка 134)
6б - состојба на емитирани хартии од вредност (с-ка 837)
5

7

Нето состојба на штедилницата
(1+2+3+4а-4б+5+6а-6б)

8 Состојба на штедни влогови по видување и орочени до три месеци
9 Состојба на штедни влогови орочени над три месеци
10 Вкупни штедни влогови
(место и дата)
1700.
Врз основа на член 10,11 и 19, став 3 точка 3 и член
.63 точка 9 од Законот за Народна банка на Република
Македонија („Службен весник на РММ бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на
Република Македонија, на својата LXXIX седница одрт
жана на 23.03.2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И
КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА
БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА
ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ
1. Во Одлуката зд пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на
на23.03.2000
нивната дневна
(„Сл. весник на
жана
година, ликвидност
донесе

(8+9)
(потпис и печат)
РМ" бр. 62/95, 9/96, 53/96, 65/96, 26/97 и 21/99) се вршат
следните измени и дополнувања:
а) Во точка 3 став 1 се менува и гласи:
^Обврската за задолжителна резерва се пресметува
на тој начин што се зема просечната дневна состојба на
депозитите за секој работен ден во текот на претходниот месец и се множи со стапките определени во точка
2 став 1 алинеја 1 и 2 од Одлуката за пресметување,
издвојување и користење на задолжителна резерва на
банките за одржување на нивната дневна ликвидност.
Пресметаната обврска за задолжителна резерва се
утврдува за периодот од 11-ти во тековниот месец до 10ти во следниот месец."
*
б) Во.точка 7 став 1 процентот „40" се заменува .со
процентот „60";
в) Во точка 7 став 1 зборовите ^состојбата на издвоените средства44 се заменуваат со зборовите: обврската за задолжителна резерва44;
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*

г) Во точка 7 став 3 алинеја 1 и став 4 се бришат;
д) Во точка 8 став 1 процентот „404* се заменува со
процентот „60";
ѓ) Во точка 8 став 2 зборовите: „и продажба на
депозити на Народнава ика на Република Македонија44
се бришат.
2. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на
објавуваното во „Службен весник на Република Македонија.
Претседател на
О.бр. 02-15/1ХХ1Х-4/2000 Советот на Народна банка
23 март 2000 година
н а Република Македонија
СК0ПЈс
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1701.
Врз основа на член 63 став 1 точка 11 од Законот за
Народна банка на Република Македонија („Службен
весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98),
Советот на Народна банка на Република Македонија,
на својата LXXIX седница одржана на 23.03.2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ
НА КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ

3. Се овластува Дирекцијата за централно банкарски операции да изготви пречистен текст на Одлуката
за начинот на извршувана на платниот промет со ин-#
струменти за плаќање што гласат на големи износи.
Претседател
0. бр. 02- 15/LXXIX-8/2000 н а Советот на Народна банка
на
23 март 2000 година
Република Македонија
Скопје
Гуверер,
Љубе Траески, е р

1703.
Врз основа на член 10 став 1 точка 1, член 17 точка 2
став 2 и член 61 а од Законот за платен промет („Сл.
весник на РМ'4 бр 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/
2000), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата LXXIX седница одржана на 23.03.2000
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ
(иречистсн текст)

Врз основа на член 10 став 1 точка 1, член 17 точка 2
став 2 и член 61 а од Законот за платен промет („Сл.
весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/
2000), Советот на Народна банка на Република Македонија, на своја!а LXXIX седница одржана на 23.03.2000
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ПЛАЌАЊЕ ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ

1. Под инструменти за плаќање што гласат на големи износи во смисла на оваа одлука, се подразбираат
сите видови на инструменти за плаќање (во натамошниот текст, налози за големи плаќања), со кои во текот
на денот, со посредство на Заводот за платен промет, се
пренесуваат средства во износ од 3.000.000,00 и над
3.000.000,00 денари.
Налозите за големи плаќања ги издаваат банките и
Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: носители на платен промет за големи плаќана), депонентите на банките и депонентите на Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: учесници во платен промет).
Како налози за големи плаќања од став 1 на оваа
точка, ќе се сметаат и налозите за плаќање што учесниците и носителите на платниот промет ги издаваат за
ист доверител во текот на денот, доколку нивниот вкупен збир гласи на износ од 3.000.000,00 денари и над
3.000.000,00 денари.
Како големи плаќања се сметаат сите меѓубанкарски плаќана (позајмици на средства кои се вршат со
или без посредство на Пазарот на пари, купувана Нф
девизи на девизен пазар, плаќање на камата и други
плаќања кои произлегуваат од меѓусебно работење) и
сите плаќана од и кон Народна банка по сите основи во
износ од 1.000.000,00 и над 1.000.000,00 денари, како и
плаќањата што банките ги вршат по објавувањето на
нето состојбата на жиро-сметката на банките по основ
на големи плаќана, без оглед на тоа на колкав износ
гласат плаќањата.

1. Во Одлуката за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на
големи износи („Сл. весник на РМ" бр. 50/97 и 13/98) се
вршат следните изменувања и дополнувања:
а. Во точка 1, во став 1 и 3 бројот „5,000.000,00" се
заменува со бројот „3.000.000,00".
б. Во точка 1 став 4 зборовите: „позајмици кои се
вршат со или без посредство на Пазарот на пари" се
бришат и се додаваат зборовите: „плаќања (позајмици
на средства кои се вршат со или без посредство на
пазарот на пари, купувана на девизи на девизен пазар,
плаќања на камата и други плаќања кои произлегуваат
од меѓусебно работење)44. *
2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од
објавуваното во „Сл. весник на РМ", а ќе се применува
од 17 04 2000 година

2. Учесниците во платниот промет ги доставуваат
налозите за големи плаќања до носителот на платен
промет преку кој ќе се реализираат плаќањата, најдоцна до 11,00 часот во текот на денот во кој има намера да ги извршат плаќањата
Налозите за големи плаќања од точка 1 од оваа
одлука, Заводот за платен промет (како носител на
платен промет за останатите плаќања), нема да ги
прима, освен налозите за големи плаќана издадени од
депонентите на Народна банка на Република Македонија и налозите за големи плаќања што ги извршува
Заводот за платен промет согласно прописите.
3. Носителите на платен промет за големи плаќања
се должни да ги примаат налозите за големи плаќања од
точка 1 на оваа одлука, од учесниците во платен промет, најдоцна до 11,00 часот на денот на извршувањето.

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
условите и начинот на давање на кредити на банките и
предавниците за одржување на дневната ликвидност
(„Службен весник на РМ" бр. 61/92, 4/93, 6/94, 35/94 и
12/97), сметано од истекот на рокот од 8 дена по објавуваното на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија".
0.6p.02-15/LXXIX-5/2000
23 март 2000 година
Скопје

на

^
Претседател
Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Траески, с.р.

1702.
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Примените налози за големи плаќана од став 1 на
оваа точка и налозите за големи плаќања кои се издадени по иницијатива на носителот на платен промет за
големо плаќање (банката), банката ги одвојува, односно ги специфицира на два вида обрасци кои ги пропишува Народна банка на Република Македонија. Притоа, обработувањето и специфицирањето на налозите
за големи плаќања кои се однесуваат на меѓусебните
плаќања на депоненти на иста банка ќе се врши на
пропишан Образец 1, довека налозите за големи плаќана кои се однесуваат за плаќања спрема други банки
ги обработува и специфицира на пропишан Образец 2.
Образец - 1 заедно со налозите за големи п л а ќ а а ,
носителот на платен промет за глеми плаќања (банката) го доставува директно во Заводот за платен промет, најдоцна до 12,30 часот на денот на извршувањето.
^ Образец - 2 носителот на платниот промет за големи плаќања (банката) го доставува до Народна банка
на Република Македонија најдоцна до 12,00 часот, на
денот на извршувањето.
4. Народна банка на Рспублнка Македонија врз основа на добиените Обрасци - 2 врши мултилатерално
пребивање на налозите за големи плаќања за банките
(како носители на платниот промет за големи плаќана)
при што ја утврдува претходната нето состојба на нивните жиро-сметки, која најдоцна до 12,30 часот ја
општува на секоја банка поодделно.
5. По извршеното мултилатерално пребивање на налозите за големи плаќања, банката која има негативна
состојба на својата жиро-смсПса е должна до 13:30 часот да обезбеди средства најмалку во висина на искажаната негативна нето состојба на жиро-смстката и за тоа
даЈа извести Народна банка на Република Македонија
најдоцна до 13,45 часот.
6. Народна банка на Република Македонија врз основа на известуваното на банката ја утврдува конечната нето состојба на жиро-смстките на банките врз
основа на мултилатералното пребивање на налозите за
големи плаќања за секоја банка поодделно до 14:00
часот и ја известува секоја банка поодделно за вкупниот
износ на налозите за големи плаќан** кои треба да се
реализираат во тековниот ден.
7. По добиеното известување од Народна банка на
Република Македонија, банките ги доставуваат налозите за големи плаќања за обработка до Заводот за
платен промет најдоцна до 15:00 часот. По извршената
обработка на налозите за големите плаќања и налозите
за малите плаќања, Заводот за платен промет ги известува банката и Народна банка на Република Македонија за дефинитивната состојба на жнро-сметките на
банките.
8. Начинот на спроведувано на оваа одлуха ќе се
регулира со посебно Упатство што ќе го донесе гувернерот на Народна банка на Република Македонија, чиј
составен дел се Обрасците 1 и 2.
9. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува
да важи Одлуката за начинот на изврнѕувано на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на
големи износи („Сл. весник на РМ" бр. 70/96 и 26^97).
Претседател
0. бр. 02- 15/LXXIX-8/2000/1 н а С в е т о т »» Народна банка
23 март 2000 година ' н а Рспублнка Македонија
Скопје
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1704.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно
работено („Службен весник на Република Македонија" бр. 30/93 и 40/96) и врз основа на член 29 од Законот
за Народна банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија44 бр. 29/96 - пречистен
текст и број 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата LXXIX седница, одржана
на 23.03.2000 година, донесе

Бр. 24-Стр 1409

ОДЛУКА
ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ
ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО
И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА
СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.04.2000 ДО
30.06.2000 ГОДИНА
1. На банките кон добиле овластување за вршење
платен промет со странство и кредитни работи со
странство до влегување во сила на оваа одлука, им се
утврдува износот од УСД 61.204.000 како најмал износ
на девизи кој мораат да го држат на сметките во странство и УСД 122.408.000 како најголем износ кој можат
да го држат на сметките во странство од 01.04.2000 до
30.06.2000 година.
Поединечните износи за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за
вршење платен промет со странство и кредитни работи
со странство мораат, односно можат да го држат на
сметките во странство, гувернерот на Народна банка на
Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поодделно.
Одлуките на гувернерот од претходниот став се
обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за
девизно работење.
2. Банката што. ќе добие овластување за вршење
платен промет со 'странство и кредитни работи со
странство, по влегуваното на сила на оваа одлука мора
да држи 25% од капиталот потребен за добивање овластување за вршено платен промет со странство и кредитни работи со странство, како најмал износ на девизи
на сметките во странство.
Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да
го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на
добивано на овластувањето за вршење платен промет
со странство и кредитни работи со странство.
Поимот износ на девизи кој овластените банки за
вршено платен промет со странство и кредитни работи
со странство мораат, односно можат да го држат на
сметките во странство согласно оваа одлука, претставува износот на девизни средства во позиција пресметан
според Одлуката за начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавуваното во „Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.04.2000 година.
• Претседател
О. бр. 02-15/LXXIX-9/2000 н а Советот на Народна банка
на
23 март 2000 година
Република Македонија
Скопје
Гувернер,
Љубе Томески, с.р.
1705.

—

Врз основа на член 13 од Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и
37/98) и член 57, член 70 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на
РМ" бр. 29/96-прсчистен текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата
LXXIX седница одржана на 23.03.2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ
1. Во Одлуката за документацијата и постапката за
издавано на дозволи според одредбите на Законот за
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банки и штедилници („Сл. весник на PMU бр. 26/96) се
врши следното дополнување:
Во точката 2 под г), после шестата алинеја се додаваат нови шест алиџени, и тоа:
- кредитната плитка,
- политика на управување со ликвидноста,
- политика за управување со курсниот ризик,
- политика за управување со други видови на ризици,
- политика за етика и политика за контрола на паричните средства,
- план на основачите на банката за идниот развој од
аспект на јакнење на гениталната база.
2. Оваа одлука влегува во сила осум дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Претседател
О. бр. 02-15/LXXIX-10/2000 Советот на Народна банка
23 март 2000 година н а Република Македонија
Скопје
Гувернер
Љубе Трпески, с.р.

1706*
Врз основа на член 63 став 1 точка 23 од Законот за
Народна банка на Република Македонија („Сл. весник
на РМ44 бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98), Советот
на Народна банка на Република Македонија, на својата
LXXIX седница, одржана на 23.03.2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА
СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши
Народна банка на Република Македонија („Си. весник
на РМ44 бр. 82/92,68/93, 28/93,28/94, 67/94, 22/95, 56/95,
62/95,4/96,45/96,60/96 и 61/98) под: VI. Други работи во
точката 33.5. по потточката 12 се додава нова потточка
13 која гласи: „Провизија за издавање на решение за
измена на решение за вршење менувачки работи заради
усогласување на името на правниот субјект со решение
за пререгистрација - 3.000,00 денари.
2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија*'.
Претседател
О. бр. 02- 15/LXX1X-11/2000 *** Советот на Народна банка
на
23 март 2000 година
Република Македонија
Скопје
Гувернер,
Љубе Траески, с.р.

29 март 2000

ла кон Акционерското друштво "Жито Битола" Битола.
Од Основниот суд во Битола
(12141)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
1612/99, на регистарска влошка бр. 030055137-3-03-000,
го запиша во трговскиот регистар претвораното и усогласувањето на Трговското друштво „ИГМ 1ДУМАЈЛИЈАМ ДОО, Лозово.
Основачи: - ПОС ИГМ Џумајлија цо е. Лозово, Св.
Николе, - Фонд за пензиско и инвалидско осигурување
на РМ, - Агенција на РМ за приватизација.
Дејности: 26.40, 26.61, 26.62, 26.26, 26.63, 26.64,
26.65, 26.66, 52.45, 52.46, 52.48, 52.12, 51.54, 51.53,
51.55, 51.70, 51.57, надворешна трговија со ^прехранбени производи.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.
Управител: Васил Јовановски - со неограничени
овластувала.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1612/99. (2153)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
2256/99, на регистарска влошка бр. 030061577-3-03-000,
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со
ЗТД на Друштвото за дрвна индустрија и промет „ФАГУСТ ПРОДУКТ БТ" Трајко Трајков и др. доо, е.
Ново Село - Струмица.
Друштвото со ограничена одговорност, дрвна индустрија и промет „ФАГУСТ ПРОДУКТ БР 4 експортимпорт, е. Ново Село - Струмица, го менува својот
назив во Друштво за дрвна индустрија и промет Фагуст
продукт БТ Трајко Трајков и др. доо е. Ново Село Струмица, и се усогласува со Законот за Трговските
Друштва со Договор за друштво, склучен на 21.07.1999
година и именува органи на управувана.
Содружници се: Порлидов Благој од е. Босилово бр.
213, Струмица, Трајко Трајков од е. Сушица бр. 168,
Струмица и Фондот за пензиско и инвалидско осигурувани на Рспублнка Македонија.
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51,
20.52, 28.51, 28.52, 31.10, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13,
36.14,.36.15, 36.63, 40.10/2, 50.20, 51.12, 51.18, 51.19,
51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.?5,
51.56, 51.64. 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.48,
52.61, 52.74, 63.12, 72.30, 74.12, 74.13 , 74.15 , 74.fr,
74.20,74.20/1,74.20/3,74.20/4, 74.30,74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна
трговија со ^прехранбени производи, застапување на
странско лице, продажба на стоки од консигнациони
складови, посредувало, реекспорт, шпедиција.
Неограничени овластувал»», целосна одговорност.
Лице овластени за застапувало:
Порлндов Благој - Директор, со неограничени овластувања.
Трајко Трајков - управител, со неограничени овластувало.
Од Основниот суд во Штип, Трсг. бр. 2256/99. (2154)
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Дејноста: 50.10. 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.300,
50.4СЃ1, 50.40/2, 50.40», 50.50, 25.12, 51.11, 51.12,
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21,
51.22, 51.23, 51.24, 51.25. 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,
51.56, 51.57, 51.61, 31.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66,
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
Ѕ2.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.63, 63.40, 74.84, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.21, 63.30, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22,
55.23, 55.30/1, 55.3СУ2, 55.40, 55.51, 55.52, 71.10, 71.21,
28.63, 28.74, 28.52, 74.40, 63.12, надвоешна трговија са
прехранбени производи, надворешна' трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во
прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнациона
продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција н СР Југославија.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за воја сметка а за обврските сторени во правниот промет сотрети лица друштвото одговара со сите свои средства.
Содружник: Бошковски Васе од Скопје.
Лице овластено за застапување и претставување на
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски
промет е Бошковски Васе, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 4844/
99.
(1731)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 6607/99, на регистарска влошка бр.
020217327-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство
и трговија ЈВЕЛЕБИГ4 Ивица ДООЕЛ, увоз-извоз,
ул. ^Титова Митровачка" бр. 38, Куманово.
Дејност: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 15.62,
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.85, 15.91, 15.93, 15.95, 15.98/1,
15.98/2, 16.00/1, 16.001/2, 20.40, 20.51, 20.52, 21.212,
21.25, 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.11, 50.10,
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30*2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17,
51.19, 51.21, 51.22, 51123, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55 , 51.56,
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,
52.33, 52.41,52.42,52.43,52.44/1, 52.44/2,52.44/3, 52.44/
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12,
55.30, 55.30/1, 55.30ГС, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3,
71.10, 71.21,71.34, 74.12, 74.84,93.05, надвоешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со ^прехранбени производи, малограничен промет со
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, привремен увоз односно извоз на стоки и опрема заради
производство и пружање на услуги, меѓународен превоз на стоки и патници, реекспорт, работи на меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет,
сообраќајно агенциски работи, туристички работи во
странство.
Во правниот промет со трета лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени
овластувања.
За преземените обврски во правниот промет со
трета лица друштвото одговара со целокупниот свој
имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Ивица Зефировски,
управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Т^ег.
6607/
99.
(1733)

Бр. 24 - Стр. 1411

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
2413/99, на регистарска влошка бр. 008570, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на пп во
ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија, Петар „РЕЈСИНГ 2000" увоз-извоз ДООЕЈГ улТ
^Солунска" бр. 286, Битола.
Дејноста: 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52,
37.10, 37.20, 45.41, 45.42, 45.43, 4Ѕ.44, 45.45, 45.50,
50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14,
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 60.22,
60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10, 71.32, 74.12, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
непрехранбени производи.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своЈа сметка, а за обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Основач и управител на друпггото е Петар Митревски.
Основна главнина на друштвото изнесува 5.210
ДЕМ односно 161.510,00 ден, сметано 31,00 ден. за 1
ДЕМ.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2313/99.
(2431)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
2748/99, на регистарска влошка бр. 008904, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на по во
ДООЕЛ на Трговско друштво за трговија на големо и
мало Зија Ибраими и др. „АРИОН" ДОО увоз-извоз
е. Заграчани, Струга.
Дејноста: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 45.31/
1, 45.2142,45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33,45.34,45.41,
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30,
20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63,
26.64, 26.66, 36.11, 361.2, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50,
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34,
51.35, 51Ј6, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 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, 51.70, 51.19,
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.3042, 50.40/2, 50.4042,
50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12,
55.3041, 55.3042, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/
1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01,
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени призводи, надворешна трговија со ^прехранбени прои-,
зводи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.
Трговското друштво во правниот промет истапува
во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени
во правниот премет со трета лица друштвото одговара
со целиот СВОЈ имот.

Управител е Зија Ибраими.
Основачи се Зија Ибраими од е. Заграчани со основачки влог од 1750 ДЕМ во основни средства и 850
ДЕМ како траен сопствен влог и Фестим Исмаили од
е. Франгово како основни средства од 1750 ДЕМ и 850
ДЕМ како траен сопствен влог, или за двајцата вкупно
од 5200 ДЕМ.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2748/99.
(2432)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
2363/99, на регистарска влошка бр. 008520, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во
ДООЕЛ на Друштво за трговија и услуги „ПСАИ" Сашо, ДООЕЛ ул. Марко Нестороски" бр* 109, Охрид.
Дејноста: 60.22, 60.24, 71.10, 71.22, 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, 52.47, 52.46, 52.48,
52.62, 52.63, 55.11, 551.2, 55.30, 55.23, 55.30/1, 55.30/2,
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55.40, 63.30, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.84, 93.02 , 93.05,
50.10, 50.30, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34,
51.35, 51.36, 51.Ј7, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.70, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, посредување и застапување во прометот на
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони
складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници,
меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот
транспорт, малограничен промет.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања.
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот, со полна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Сашо Несторовски, управител
без ограничувања.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2363/99.
—
(2434)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
1339/99, на регистарска влошка бр. 007495, го запиша
во трговскиот регистар претворањето во ДОО на
Трговско друштво за производство на пластични маси,
трговија4 и услуги Селф^е Фазлиоска „СИЛВИЈА
ПЛАСТ д.о.о. ул. „Гоце Делчев" бр. 210, Охрид.
Содружник: Фихнет Кацеминовска од Охрид.
Дејности: 21.11, 21.2, 21.22, 21.23, 21.21, 21.25,
25.12, 251.3, 252.1, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12,
26.13, 26.13/1, 26.22, 26.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/
3, 50.40/4; 50.507 51.16, 51.17, 51.22, 51.24, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44,
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57,
51.64, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25 , 52.26, 52.27,
52.41, 52.42, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50,
52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30, 55.30/2, 55.40,
63.12, 63.30, 74.12, 74.40, 35.12, откуп на земјоделски
и сточарски производи, шумски плодови и лековити
4билки, видео игри и игри на среќа, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
. со ^прехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки
од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници.
Трговското друштво во промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој
имот, полна одговорност.
Лице овластено за застапување, управител е Фикнет Кацеминовска.
Содружниците во друштвото вложуваат средства во
износ од 5.500 ДЕМ или 176.000,00 денари.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1339/99.
(2435)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
1849/99, на регистарска влошка бр. 008005, го запидга
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие
во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и
услуги „ХЕПИ-МАК" Лазар Малешевски ДООЕЛ
увоз-извоз ул. „Пиринска" бр. 7, Кичево.
Основач на друштвото е Лазар Милошевски од Кичево.
Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 20.10/1, 45.31,
45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,
50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35 , 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51 53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25,
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52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74,
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24 , 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3 , 71.10, 74.40, 93.05,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР
Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи
и реекспорт.
Неограничени овластувања, полна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешно-трпивскиот промет е Даниела Миленоска, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1849/99.
(2437)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
1594/99, на регистарска влошка бр. 007751, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие
во Трговско друштво за производство, услуги и трговија „ШАМБЕ КОМПАНИ" Сашо и Томе, увоз-извоз
ДОО ул. ,Девеани" бр. 16, Битола.
Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 52.24, 52.21,
52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42,
52.4443, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1,
52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.12, 52.50, 50.30/2, 50.10,
50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33,
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.53,
51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22,
50.30/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.66, 51.61,
51.62, 51.64, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/
4, 52.74, 74.81, 74.70, 71.40, 93.05 , 92.33, 92.34, 63.40,
71.31, 71.32, 71.33 , 71.34, 74.82, 74.84, 70.31, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна
трговија со ^прехранбени производи, услуги во меѓународниот транспрот на стоки и патници, малограничен промет.
Во правниот промет и односи со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за
обврските во правниот промет и односите со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Зора Ристевска, управител без ограничување во
рамките на запишаните дејности.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1594/99.
(2438)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
3592/99, на регистарска влошка бр. 009756, го запиша
во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на
Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство* Мустфа Сиракоски „КОЛОРАДО" увоз-извоз ДООЕЛ ул. ,,11-ти Октомври" бр. 30, Кичево.
Основачот на услужно, трговско претпријатие на
големо и мало „БОНД" увоз-извоз ц.о. ул. ,,11-ти Октомври бр. 30, Кичево, Мустафа Сиракоски, ул. „Јане^Сандански" бр. 107, Кичево, изврши усогласување
на претпријатието со одредбите од ЗТД и истото го
претвори во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице-ДООЕЛ.
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 1552,
15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87,
15.89, 15.98, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17 15, 17.16,
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17 30, 17.40,
17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10,
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 21.12, 21.21, 21.22,
21.23, 21.24, 25.22, 25.24, 26.61, 26.63 , 26.64 , 26.66,
36.11, 36.15, 36.50, 36.61, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2,
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44, 45.45, 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,
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51 22,
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51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51 42, 51.42/1, 51 42/2, 51.43,
51.44, 51.45, 51.46, 51 47, 51 51, 51.52, 51 53, 51.54,
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52 21, 52.22.
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52 43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55 11, 55.12,
55.23, 55.30, 55.3041, 55.30/2, 55 40, 60.21, 60 22, 60.23,
60.24 , 65.12/3 , 92.34 , 93.01, 93.02 , 93.05 надворешна
трговија со прехранбени призводи, надворешна трговија со непрсхранбени производи, посредување и застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација, комисиони работи, шпедиција, меѓународен превоз
на стоки и патници, малограничсн промет со соседните земји.
Во правниот промет со трети лица дурштвото истапува во свое име и за своЈа сметка, а за обврските
направени во правниот со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот, потполна одговорност.
Овластено лица за застанување во својство на управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, се одредува Ермин Сиракоски
Основачот здружува сопствени средства во износ од
170.500,00 денари или изразено во германски марки,
5 500 ДЕМ.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 3592/90
(2439)
Основниот суд во Битола, со решението Трет бр.
1649/90, на регистарска влошка бр. 007805, го запиша
во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЈ1 на
Трговско друштво за градежништво, производство,
трговија и услуги, Никола Толсвски, ,ДЕБОЈ ИНЖЕНЕРИНГ 4 ДООЕЈ1 ул. „Мак. Просветители" бр 8,
Охрид.
Содружник. Никола Јолевски со изЈава од
26.05.1999 РОД.
Дејности: 14.11, 14.12, 14 21, 20.40, 26.40, 26 61,
26.62, 26.63 , 26.64 , 26.66, 26.70, 28.11, 28.12 , 28.21,
28.51, 28.63, 31.10, 33.20, 33.50. 36.11, 36 12, 36.13,
361.4, 36.15, 45 И , 45.12, 45.21/1. 45.21/2, 45.22. 45.23,
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45 33, 45.34, 45.41, 45 42,
45.43, 45.44 , 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50 40/
1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21. 51.22, 51 23, 51.24,
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51 41, 51.42/1, 51.43, 51 44, 51 45, 51.46,
51.47, 51.52, 51.53, 51 54, 51.56, 51 61, 51.62, 51.63
51.64, 51.65 , 51 66, 51.70, 52.11, 52.12 , 52 21. 52 22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52 27, 52.32, 52 33, 52.41,
52.42, 52.43, 52 44/1, 52.44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52.45.
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52 63, 52.72/1, 52 72/2, 52.73,
52.74, откуп на земјоделски и сточарски производи,
шумски плодови и лековити билки, 55.11, 55.12, 55.2*1/
1, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.24, 63.40, 71.40,
72.50, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82,
92.33, 92.34, 93.04 , 93.05, надворешна трговија со прехранбени призводи, надворешна трговија со непро хранбени производи, посредување и заслепување во
прометот на стоки и услуги, услуги на меѓународниот
транспорт на стоки и патници, малограничен промет,
угостителски и туристички услуги, реекспорт, изведување на инвестициони работи во странство, агенциски
услуги во транспортот.
Друштвото во прометот со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка, полни овластувања
Друштвото во прометот со трети лица одговара со
целиот СВОЈ имот, полна одговорност
Лице овластено за застапување на друштвото-управител е Никола Тодевски.
Основната главнина изнесува 241.716 ДЕМ во денарска противвредност Од 7 493.205,00 денари во пари
и предмети според приложена изјава од овластен книговодител
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 1649/99
(2440)

Основниот суд во Битола, со решението Грег бр
1592/99, на регистарска влошка бр 007749, го запиша
во трговскиот регистар претворањето во ДОО на
Трговско друштво за трговија и услуги Дончо Тасески
ЈВЕДОПРОМ" ДООЕЛ ул. „Сирма Војвода" бр 44,
Охрид.
Основач: Дончо Тасески од Охрид
Дејности- 51 11, 51 12, 51 13, 511 4, 511 5, 51 16,
51 17, 51.18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 25, 51 31,
51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39,
51 41, 51 42/1, 51.43, 51 44, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56,
51.64, 51.65, 52 11, 52.21, 52 22, 522 3, 52 24, 52 25,
52.26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48,
52 50, 52 63, 63 40, 70 31, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34,
71.40, 74.11, 74 12, 74 13, 74 40, 74 82, 74 83, 74 84, надворсшна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ненрехранбени производи, малограничен промет, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своЈа сметка, полни овластувања
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства, полна одговорност
Со друштвото управува Весна Тассска, управител
со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.
Основачот како основачки влог внесува 5200 ДЕМ
во денарска противвредност, според изјавата на овластен проценител.
Од Основниот суд во Битола, Трет бр 1592/99.
(2441)
Основниот суд во Битола, со решението Трсг. бр
2804/99, на регистарска влошка бр. 008961, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие
во ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и
услуги „НОЧЕСКИ" увоз-извоз Славица Наческа, ул
„4 Јули" бр. 200-Д/7, Кичево.
Основач на друштвото е Славица Наческа од Кичево
Дејности: 01 21, 01.22, 01 2 3 / 0 1 24, 01 25, 15.11,
15 12, 15.13, 51.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15 82, 15 86,
15 87, 15 89, 15.91, 15.92, 15 93, 15 94, 15 95, 15 96,
15 97, 15 98, 17.30, 45.11, 45 21/1, 45 2142, 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 30/1, 50 30/2,
50.50, 50 51, 51.12, 51.13, 51.14, 51 15, 51 16, 51 17,
51 19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.34, 51 35, 51 36,
51.37, 51 39, 51.41, 51.42/1, 51 42/2, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.52, 51.53, 51 55, 51 56, 51 57, 51.64, 51.70,
52.11, 52.12, 52.21, 52 22, 52 23, 52 24, 52.25, 52.26,
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52 44, 52.45, 52 46,
52.47, 52.48, 52.50, 52 61, 52 62, 52 63, 55.11, 55 30/1,
55.30/2, 55 40, 60.22, 60.23, 60 24, 63 И, 63 12, 63 40.
65 12/3 , 71 10/ 72.60, 74 11, 74 12 . 74 14 , 74 40 , 92.34,
92.72, 93.05 . 070310, 070320, малограничен промет со
Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, застанување на странски фирми, посредништво, консигнациЈа
и вршење на комисиони работи и реекспорт.
Неограничени овластувања, полна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Славица Наческа,
управител без ограничување во рамките на занишаните дејности на друштвото.
Од Основниот суд во Битола, Трет бр 2804/99
(2442)
Основниот суд во Битола, со решението Грег бр
1657/99, на регистарска влошка бр. 007813, јо запиша
во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на
Трговско друштво за трговија, црево* и УСЛУГИ Љубо-
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мир Најдоски „РОЏЕРС" ДООЕЈ1 ул. „Галичица" бр.
31/1-3, Охрид.
Содружник: Љубомир Најдоски со Изјава од
16.06.1999 год.
Дејности: 50.10, 50.3СУ1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2,
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17,
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31,
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39,
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47,
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32,
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.72/1,
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.3042 , 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, продажба на стоки од слободни царински
продавници, малограничен промет.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластува^
ња.
Друштвото во прометот со трети лица одговара со
целиот свој имот, полна одговорност.
Лице овластено за застапување на друштвото-управител Љубомир Најдоски.
Основната главнина изнесува 7.917,19 ДЕМ во денарска противвредност од 245.467,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1657/99.
(2443)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
1661/99, на регистарска^влошка бр. 007817, го запиша
во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на
Трговско друштво за производство, трговија и услуги,
Таневска Мирјана „ИГО-2" ДООЕЛ, Белчишта.
Содружник: Таневска Мирјана со Изјава од
22.06.1999 г.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1,
01.30, 15.86, 15.98/2, 21.21, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22,
25.23, 25.24, 50.10, 50.30/1, 50.3СУ2, 50.40/1, 50.40/2,
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25: Ѕ2.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2,
60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, откуп на земјоделски
и сточарски производи, шумски плодови и лековити
билки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи,
малограничен промет, реекспорт.
Друштвото во прометот со трети лица настапува
во свое име и за своја сметка, полни овластувања.
Друштвото во прометот со трети лица одговара со
целиот свој имот, полна одговорност.
Лице овластено за застапување на друштвото е Таневски Јован, управител.
Основната главнина изнесува 5.100 ДЕМ во денарска противвредност од 158.160,00 денари во предмети
според приложен извештај од овластен проценител.
• Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1661/99.
(2444)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
1833/99, на регистарска влошка бр. 007989, го запиша
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во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за
производство и трговија „МАК-МИНЕРАЛ" Александар, ДООЕЛ, ул. „Епинал" бр. 51, Битола.
Содружник: Александар Стојановски од Битола,
кој вложува износ од 2.000.000,00 денари и предмети стан во вредност од 964.026,00 денари.
Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.16, 17.21, 17.24,
17.54/1, 18.22, 18.23, 24.11, 51.16, 51.17 , 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.41, 51.63, 52.25 , 52.41,
52.44/4, 55.23, 74.11, 74.14, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен
промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници и поредување и застапување
во прометот со стоки и патници.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапаува во свое име и за своја сметка, а за обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Александар Стојановски, управител.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1833/99.
(2445)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
1290/99, на регистарска влошка бр. 007446, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие
во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и
услуги „КИКИ" Живко Божиноски, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Трајче Стреоски" бр. 6, Кичево.
Претпријатието за производство, трговија и услуги
„КИКИ" ЦО експорт-импорт, Кичево, се усогласува
со Законот за трговски друштва и се претвора во
ДООЕЛ, со назив како претходно.
Основач: Живко Божиноски од Кичево.
Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 20.10/1, 28.21,
28.40, 28.52, 28.75, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,-50.50,
51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47,
51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25 , 52.26,
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11,
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.3СУ2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.40, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна
трговија со ^прехранбени производи, малограничен
промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво,
консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.
Неограничени овластувања, полна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Живко Божиноски,
управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1290/99.
(2446)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
3697/99, на регистарска влошка бр. 009861, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на Друштво за
производство, трговија и услуги, Коле Поповски „КИТА11Г увоз-извоз ДООЕЛ, ул. ,Довлеџик" бр. 36, Битола.
Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.27,
52.26, 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, 52.50, 52.12, 60.22, 51.31,
51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1,
51.43, 51.54, 51.64, 51.53, 51.56, 51.35, 51.64, 55.30/1,
55.30/2, 50.20, 50.40/4, 52.74, 52.71/1, 52.72/2, 72.50,
90.33, 52.62, 60.23, 60.24, 63.12, 15.12, 15.13, 15.51,
15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98, 25.22, 25.24, надво-
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решна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт,
малограничен промет, угостителски и туристички услуги и меѓународна шпедиција.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот со полна одговорност.
Основна главнина во ДООЕЛ: 12.000,00 ДМ изразено во денарска противвредност од 372.000,00 ден.
Коле Поповски, управител без ограничувања.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3697/99.
(2447)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
1030/99, на регистарска влошка бр. 010071867-8-03-000,
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „М-777"
Методија, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Игњат Атанасовски" 37-2/18, Битола.
Се претвора: Приватно претпријатие за услуги,
производство и трговија на големо и мало, извоз-увоз
„М-777" Битола, со ПО, Мало стопанство „Стрчин"
бб, во друштво со фирма: Друштво за производство,
услуги и трговија на големо и мало „М-777" Методија,
ДООЕЛ увоз-извоз, „Стрчин" бб, Битола.
Основач: Јотевски Методија од Битола.
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува: Вкупен износ 254.200,00 ден. или 8.200 ДМ, рачунато по
среден курс на Народна банка на РМ и приложено
според извештај на проценител.
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33,
15.51, 15.61,15.71, 15.81/1,15.81/2, 15.89,15.89/1, 15.89/
2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40,
20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62,
26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21,
28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75 , 29.71, 29.72, 31.10,
31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14,
36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24,
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/
2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23 , 51.24 , 51.25,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,
52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/
3, 52.44/4, 52.45, 52.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33,
52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11,
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23 , 55.30/1, 55.30/2,
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20,
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/
4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10,
71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30,
72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15,
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5 , 74.30,
74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05 , 95.00, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба
на стоки од консигнационите складови на странски
стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен
транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.
"Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешно-трговскиот и надворешно-трговскиот промет со трети лица ќе биде Јотевски Методија, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.
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Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските
створени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со својот имот.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1030/99.
(2448)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
1059/99, на регистарска влошка бр. 007215, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на приватно
претпријатие во ДООЕЛ на Друштво за производство,
услуги, трговија на големо и мало „2М-2Б" Благојче
Кузмановски, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Нико Фундалим бр. 16/28, Битола.
Основач: Благојче Кузмановски од Битола.
Дејности: 02.01, 02.02, 15.31, 15.33, 15.84, 15.98/2,
25.12, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 33.20, 33.30, 36.11,
36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.31, 45.34, 45.45 , 50.10,
50.20, 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,
51.53, 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, 52.74, 55.30, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 60.10, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34,
92.62, 92.72, 93.04, 93.05.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот.
Овластен потписник на друштвото со неограничени
овластувања е Благојче Кузмановски од Битола.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1059/99.
(2449)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
1582/99, на регистарска влошка бр. 007739, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие
во друштво на Трговско друштво за производство,
трговија и услуги, Лешковски Сашо, „Ј1А САТ
1ППЕД" ДООЕЈ1, ./Терминал ЕМО", Поштенски фах
008, Охрид.
Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21,
60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27,
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2,
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.12, 52.50,
50.30/2, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23,
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24,
51.43, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25,
51.35, 51.22, 50.30/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65,
51.66, 51.61. 51.62. 51.64, 51.57, 63.40, 52.74, 93.05,
52.12, 52.32, 52.48, 74.40, 36.63, 52.33, посредување и
застапување во прометот на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странски
стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен
транспорт на стоки и патници, агенциски услуги во
транспортот, меѓународна шпедиција, малограничен
промет, реекспорт, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи.
Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за
обврските во правниот промет и односите со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Сашо Лешковски, управител без ограничување во
рамките на запишаните дејности.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1582/99.
' (2450)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
3519/99, на регистарска влошка бр. 009683, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие
во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и
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услуги „ЛАВ И Ѓ.Б." Гоце Билбилови, ДООЕЛ увозизвоз, е. Другово.
Производно, услужло и трговско претпријатие
увоз-извоз „ЛАВ" ЦО, с^ Другово - Кичевско, се усогласува со Законот за трговските друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како претходно
Основач на ДОО^Л е Гоце Билбилоски од е. Другово.
Дејности: 15.32, 15.51, 15.52,' 15.61, 15.81, 15.86.
45.31, 45.32 , 45.33 , 45 34 , 45 45 , 50.10, 50.20, 50 30/1,
50.30/2, 50.50, 51.13, 51 15, 51.17, 51.21, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1', 51 42/2, 51.43, 51 44,
51.45, 51.47, 51.53, 52 11, 52.12. 52.21, 52.22, 52 24,
52.25, 52.26, 52 27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52 44,
52.45, 52.46, 52 47, 52.48, 52.50, 52.72, 52.72/1, 52 72/2,
52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22,
60.23, 60 24, 63.11, 63 12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10,
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со не прехранбени производи, малограничен промет со Албанија,. Бугарија, Грција и
СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓународен транспорт на стока и
патници, меѓународна шпедиција и услуги во меѓународниот транспорт на стока и патници.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, со полно овластување.
Друштвото во правниот промет одговара со целиот
свој имот, со полна одговорност
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Гоце Бил билоски,
управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.
Основна главнина на Друштвото изнесува 5.900
ДЕМ во предмети
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3519/99.
(2451)
Основниот суд во Битола, со решението Трег бр.
2115/99, на регистарска влошка бр. 008271, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие
во ДООЕЛ на Друштво за производство, тоговиЈа,
транспорт, услуги и градежништво „СИМЕК( увозизвоз, Србаковски Симеон, ДООЕЛ, ул ,,11-ти Септември" бр. 85, Кичево.
Производно, услужно, трговско претпријатие „СИМЕКС" увоз-извоз ЦО, ул. ,,11-ти Септември" бр. 85,
Кичево, се усогласува со Законот за трговски друштва
и се претвора во ДООЕЛ со назив како претходно.
Основач на друштвото е Србаковски Симеон од
Кичево.
Дејности: 01.24, 01.25, 01.41/3, 15.11, 15.32, 15 33,
15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92,
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 20.51,
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, 45.44, 45.45 , 45.50, 50.10,
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51 13 , 51.14,
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55,
51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61,
52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23,
60.24 , 63.11, 63.12 , 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11,
74.12, 74.14 , 74.40, 80.42, 92.34, 92.72 , 93.05 , 070310,
070320, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација, вршење на комисиони работи и реекспорт.
Неограничени овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застанување 90 внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Ванчо Србакоски,
управник без ограничување во рамките на запишаните
дејности на друштвото.
Од Основниот СУД во Битола, Трег бр. 2115/99.
(2452)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
1395/99, на регистарска влошка бр. 007551, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие
во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и
услуги, „БАЛИ" увоз-извоз, Бајрам Чупи, ДООЕЛ, е.
Црвевци, Осломеј, Кичево.
Претпријатие за трговија на големо и мало, производство, увоз-извоз, угостителство и други услуги
„БАЛИ" ДОО, е. Црвсвци, Кичево, се усогласува со
Законот за трговски друштва и се претвора во
ДООЕЛ со назив како претходно.
Основач на друштвото е Бајрам Чупи од е Црвевци, Осломеј.
Дејности: 15.11, 15.32, 15 33, 15.51, 15.52, 15.81,
15.86, 15.87, 15 89, 15.91, 15.93, 15.95, 15.96, 15.97,
15.98, 17.30, 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, 45.50, 50.10, 50 20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50,
50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51 19,
51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70,
52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,
52 33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52 61, 52.62, 52.63, 55.И, 55.30/1, 55.30/2,
55.40, 60.22 , 60.23 , 60.24 , 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3,
71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34 , 92 72,
93.05 , 070310, 070320, малограничен промет со Грција,
Бугарија, Албанија и СР Југославија, застанување на
странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт
Неограничени овластувања, полна одговорност
Лице овластено за застапување во 'внатрешен и надворешен трговски промет е Бајрам Чупи, управител
без ограничување во рамките на запишаните дејности.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1395/99.
(2453)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр
1610/99, на регистарска влошка бр. 007766, го запиша
во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на
Трговско друштво за производство, трговија и услуги,
тулевска Жаклина „Ј1ИНАТИН ПРОМЕТ" ДООЕЛ,
ул. Македонска" бр. 40, Охрид.
Содружник: тулевска Жаклина.
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40,
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.16, 51.17, 51.19, 51.63,
50.50, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 60.22, 51.45,
51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.44/2, 63.30,
74.12, 55.11, 55.12, 55.21, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51,
55.52, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.40, 20.21, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, откуп на мед и производи од мед, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународна шпедиција, мапограничен промет, реекспорт, угостителски и туристички услуги.
Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања, а за обврските одговара со целиот имот, полна
одговорност.
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Лице овластено за застапување е тулевска Жаклина, управител.
Содружникот вложува средства во износ од 6.600
ДЕМ во денарска противвредност од 211.200,00 ден.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1610/99.
(2454)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
3961/99, на регистарска влошка бр. 010123, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на Трговско
друштво за транспорт, трговија, угостителство и услуги „ЕУРО ТРАНС" Бардул Туда, ДООЕЛ увоз-извоз,
Велешта.
Дејности: 22.33, 22.32, 01.25, 01.21, 15.11, 15.12,
15.13, 01.13 , 01.41/3, 01.42, 28.72, 36.11, 45.45 , 50.10,
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21,
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37,
51.47, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 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, 52.71, 55.11, 55.12,
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.31, 74.20/2, 74.84, 93.05,
93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со ^прехранбени
производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна
шпедиција, работи на посредување во надворешнотрговскиот пјромет, изведување на градежни работи во
странство, туристичко посредување во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластува- ^
ња.
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот.
Бардул Туда, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.
Основната главнина на друштвото изнесува 5.100
ДЕМ или 158.100,00 ден. во предмети према извештај
на вешто лице проценител.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3961/99.
(2455)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
353/99, на регистарска влошка бр. 006494, го зашила
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие
во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и
услуги, „ВЕРМИДДА ПРОМ" Размена Велиноска,
ДООЕЈ1 увоз-извоз, Другово.
Трговско-производно претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и други услуги „ВЕРМИДДА ПРОМ" ДОО, е. Другово, Кичево, се усоглагва со Законот за трговски друштва и се претвора во
ООЕЛ со назив како претходно.
Основач на друштвото е Размена Вељаноска од
Другово.
Дејности: 01.41, 14.11, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12,
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.87, 15.89, 15.95,
15.98, 20.10/1, 20.10/2 , 22.15 , 22.33, 26.52, 26.61, 26.66,
45.25,' 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45 , 50.10, 50.20,
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16,
51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64,
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22,
60.23, 60.24 , 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3 , 71.10, 72.60,
74.11, 74.12 , 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна
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трговија со непрехранбени производи, малограничен
промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво,
консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.
Неограничени овластувања, полна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Размена Велиноска,
управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.
Основниот влог изнесува 348.500,00 денари во предмети по проценка од овластен проценител.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 353/99.
(2456)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
3974/99, на регистарска влошка бр. 010135 го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во
ДООЕЛ на Друштвото 44за производство, трговија и услуги „ ГОЛДЕН 44
МИЛК Јове ДООЕЛ увоз-извоз, ул.
„Милтон Манаки бр. 17, Битола.
Основач: Јанкуловски Јове.
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.85, 15.91,
15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1,
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23,
18.24, 22.33, 30.01, 30.02, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51:35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 512.55, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27,
52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2,
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62,
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2 , 55.40,
55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12 , 63.21,
63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31,
70.32, 71.31, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30,
72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 73.20/1, 73.20/3,
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5,
74.30, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42 , 92.33,
92.34, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворшена трговија со ^прехранбени производи, меѓународен транспрот на патници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба
на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспрот, изведување на инвестициони работи во
странство и отстапување на инвестициони работи на
странски лица во Република Македонија.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка самостојно и
неограничено со полни овластувања.
Друштвото во правниот промет за своите обврски
одговара со целиот свој имот со полна одговорност.
Основачкиот влог изнесува 155.000,00 денари во
предмети, по Извештај на овластен проценител.
Управител: Павловски Крстин со неограничени
овластувања.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3974/99.
(2473)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
1557/99, на регистарска влошка бр. 007714 го запиша
во трговскиот регистар Трговското друштво за производство, трговија и услуги - Јолески Благојче „ВАЦ44
ДООЕЛ, ул. „Сирма Војвода4^бр. 92, Охрид.
Содружник: Јолески Благојче со Изјава од
16.06.1999 год.
Дејности: 31.20, 31.62, 33.20, 33.30, 34.10, 34.30,
35.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51 22, 51 23,
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51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66,
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 , 52.25,
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, откуп на земјоделски
и сточарски производи, шумски плодови и лековити
билки, 60.22, еО.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворшена трговија со ^прехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони
складови на странски стоки, малограничен промет, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници,
меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа
на транспортот, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.
Друштвото во прометот со трети лица настапува
во свое име и за своја сметка, полни овластувања.
Друштвото во прометот со трети лица одговара со
целиот свој имот - полна одговорност.
Лице овластено за застапување на друштвото управител - Јолески Благојче.
Основната главнина изнесува 13.760 ДЕМ во денарска противвредност од 426.560,00 денари во пари и
предмети според приложена изјава од овластен книговодител.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1557/99.
(2474)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
3682/99, на регистарска влошка бр. 009846 го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во
ДООШ1 на Трговското друштво за производство,
трговија и услуги „УНИС-ПРОМ" Имероски Усеин,
увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Моша Пијаде" бр. 18, Струга.
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 50.41/
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.31, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53,
51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2,
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,52.48, 52.50, 52.61,
52.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74,- 60.22, 60.23, 60.24,
63.11, 70.11, 70.12, 70.32, 71.10, 71.21, 74.81, 93.05.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица, друштвото одговара со сите свои средства.
' Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Имероски Усеин, управител
без ограничување.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3682/99.
(2475)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
3382/99, на регистарска влошка бр. 009546 го запиша
во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на
Трговското друштво за производство, трговија
и услуги Наумоски Алексанар „ПАЧЕШКОм ДООЕЛ, Ко-»
сел.
Содружник: Наумоски Алексадар со Изјава од
18.10.1999 год.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1,
01.13/2, 01.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2,
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62,
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32,
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/
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4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74,
откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски
плодови и лековити билки, 55.30/1» 55.30/2, 60.22,
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, забавни игри на автомати и
слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбеии производи,
малограничен промет, реекспорт.
Друштвото во прометот со трети лица настапува
во свое име и за своја сметка - полни овластувања.
Друштвото во прометот со трети лица одговара со
целиот свој имот - полна одговорност.
Лице овластено за застапување на друштвото управител е Наумоски Јулијано.
Основната главнина изнесува 11.098,22 ДЕМ во денарска противвредност од 344.045,00 денари во пари и
предмети според приложена изјава од овластен книговодител.
Од Основнот суд во Битола, Трет. бр. 3382/99.
(2477)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
2264/99, на регистарска влошка бр. 008420 го запиша
во трговскиот регистар претворањето на Трговското
друштво за производство, трговија и услуги Јонче СиЛЈаноскн „ФРИГО ТЕХНИКА 44 увоз-извоз, ул. „Кленоец44 бб.. Охрид.
Основач: Јонче Синаноски од Охрид.
Управител: Јонче Силјаноски од Охрид, со неограничени овластувања.
Одговорност: полна одговорност со целиот имот.
Дејности: 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61,
31.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30Ѓ2, 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, 51.51, 51.53, а51.54, 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, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.72, 52.72/1, 52.74, 60.21, 60.24, 63.40, 74.12,
74.84.
Од Основнот суд во Битола, Трет. бр. 2264/99
(2479)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
2453/99, на регистарска влошка бр. 008610 го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во
ДООЕЛ, на Друштвото за трговија, производство и
услуги ,ЛГРОЈШН44 Милчо на големо и мало, увоз-извоз, ДООЕЛ, ул, ..Илинденска44 бр. 96, Битола.
Дејности: 01.1, 01.21, 01.23, 15.11, 15.32, 15.71,
50.30, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21,
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36,
51.41, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45,
52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 74.12, 74.14, 17.60, 17.72.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Пенев Милчо, управител без
ограничување.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2453/99.
(2482)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
2746/99, на регистарска влошка бр. 008902 го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во
ДООЕЛ, на трговското Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало
со увоз-извоз, Латифи Бардул „АРТ МЕРИТОН44 ДООЕЈ1, е. Радолишта,
Струга.
Дејности: 52.11; 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
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52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47,
52.48, 52.62, 52.71/1, 52.72/2, 52.73, 52.74,45.21/1,45.21/
2, 45.22, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42,
45.43, 45.44, 45.45 , 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40,
20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64,
26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 51.21,
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 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, 51.70, 51.19,
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.3СУ2, 50.40/1, 50.40/2,
50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12,
55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/
1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.70, 74.81, 74.83 , 74.84, 93.01,
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.
Трговското друштво во правниот промет настапува
во свое име и за своја сметка.
Управител е Латифи Бардул од е. Радолишта,
Струга.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Основач е Латифи Бардул со основачки влог од
6800 ДЕМ во основни средства согласно извештајот од
овластен судски проценител.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2746/99.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 10637/98, на регистарска влошка бр.
02010562/-6-01-000 го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на СГД, Леблебиџилница Г Л А ДОСТ" Рамадан Зулфи Мустафи, .Ленинова" бр. 13,
Куманово.
Основач е Мустафи Рамадан.
Дејности: 15.98/2, 52.11, 52.12, 52.25.
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во
свое име и за своја сметка.
За обврските сторени со трети лица ТП одговара
со сиот свој имот.
Мустафи Зулфи Рамадан, управител.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
10637/99.
(1732)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Т р е г е р . 206/99, на регистарска влошка бр. 0201405873-03-000 го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги
,ДАЦИНИК" Наке и др. ДОО увоз-извоз, бул. к л и мент Охридски" бб., Скопје.
Основачи: Аритоновски Наке, Аритоновска Драгица.
Дејности: 02.01, 02.02, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23,
52.25, 52.11, 52.27 , 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43,
52.45 , 52.46, 52.44/2 , 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47,
52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2,
51.21, 51.38, 51 31, 51.34 , 51.23, 51.83, 15.84, 55.30/2,
55.52, 55.30/1, 63.30, 15.82/2, 15.81/2, 15.82/1, 15.41,
15.42, 15.43, 15.87, 15.62, 15.86., 15.89, 15.33, 15.92,
15.96, 15.97, 15.93, 15.94, 15.91, 15.95, 15.98/2, 15.98/1,
15:71, 15.72, 50.50, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 0.25,
01.30, 01.22/2, 15.12, 20.10/1, 20.40, 20.51, 20.52, 36.63,
19.30, 60.22, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41,
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44,
51.55, 51.25 , 51.35, 51.22, 51.51, 50.30/1, 50.40/1, 51.66,
51.47, 51.70, 51.45 , 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52,
51.57, 63Г40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82,
74.84 , 74.84, 70.31, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25,
15.61, 33.10/2» 36.50. 36,61. 36.02; 33.40; 15.81/1, 15.85,
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15.31, 15.32, 15.33, 45.21/1, 45.22, 45.25 , 60.21, 60.23,
60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 15.11, 15.20, 15.51, 15.52,
15.88, 5.72/1, 72.50, 31.10, 20.30, 36.11, 52.74, 36.13,
36.14, 36.15, 36.12, 35.12, 21.25, 21.23, 21.21, 21.24,
8.22, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.17, 17.21, 17.22,
17.23, 17.40/2, 17.30, 17.24, 27.25, 18.24, 18.23, 17.72,
18.21, 17.51, 17.40/1, 93.04, 74.81, 92.33, 91.34, 93.05,
63.12, 55.12, 55.11, 55.21/1, 74.40, 74.13, 74.12, 72.30,
72.60, 72.40, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со ^прехранбени
производи, застапување на странски фирми и рекеспорт, малограничен промет со соседни земји.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и одговара со сите
свои средства.
Управител без ограничување е Аритоновска Маријана.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 206/
99.
(1734)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 2849/99, на регистарска влошка бр.
02021656/-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет и застапништво Ф.А.К.
^ГОРДОН УНИВЕРЗДЛ" ДОО, бул. „АВНОЈ" бр.
70/12, Скопје.
Основачи: Овчаров Коста и Овчаров Филип, двајцата од Скопје, бул. „АВНОЈ" бр. 70/12, со вкупен
основен влог од 371.800,00 ден, или 12.000 ДЕМ, од
кои основачот Овчаров Коста вложува 185.900,00
ден., или 6.000 ДЕМ, и основачот Овчаров Филип вложува 185.900,00 ден., или 6.000 ДЕМ.
Дејности: .45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.45, 52.11, 52.24,
52.21, 52.22, 52.12, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.41/1,
52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31,
51.34, 51.39, 51.41, 51.24, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35,
50.30/1, 51.51, 74.40, 74.14,74.84,74.20/2,74.20/3, 65.12/
3, 01.21, 01.24, 20.10/1, 29.56, 31.62, 52.72, 52.74, 60.24,
55.30/1, 60.21, 60.22, 63.30, 74.12, 72.50, 72.60, 63.40,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, конотација, комисиона продажба ^ реекспрот, меѓународен превоз на
патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на
внатрешна и меѓународна шпедиција, малограничен
промет со СР Југославија, Албанија, Грција и Бугарија, изведување инвестициони работи во странство.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите свои средства.
Коста Овчаров, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трет. бр. 2849/
99.
(1735)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трсг. бр. 6952/99, на регистарска влошка бр. 0202073778-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и
услуги „ВИКТОРИЈА" - Зоран ДООЕЛ Куманово ул.
..Абдула Прсшова" бр. 27.
Се основа Друштво за производство, трговија и
услуги „ВИКТОРИЈА - Зоран ДООЕЛ Куманово со
седиште на ул. „Абдула Прснува" бр. 27 Куманово.
Основач на Друштвото е Стојановиќ Зоран од Куманово. Друштвото ќе ги обавува следниве дејности:
01.21, 01.22/1, 01.23; 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13,
15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.86, 15.87, 15.93,
15.9К/1, 15.9Н/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23,
18.24 , 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13,
ф

Стр. 1420 - Бр. 24

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

36.14 , 36.62, 36.63, 45.11, 45.31, 45.32, 45.33 , 45.34,
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 4.45, 50.10, 50.20, 50.30/2,
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.48,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 51.51. 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.33,
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11,
55.12, 55.21/1, 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, 63.11,
63.12,63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, 92.71, 93.01,
93.02, 93.05.
Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со нспрехранбени производи, консигнациона продажба, реекспорт и посредувана, меѓународна шпедиција. Меѓународен друмски превоз на стоки и патници, сообраќајно
агенциски работи, туристички работи со странство, малограничсн промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите средства со кои располага. Стојановиќ
Зоран - управител со неограничено овластување во
внатрешниот и надворешниот промет.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг. бр. 6952/
99.
(1741)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението
Трсг. бр. 7548/99, на регистарска влошка бр. 0202181578-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија „НАНА" Драган ДООЕЈ1
увоз-извоз Куманово, ул. Октомвриска Револуција"
бр. 5/1.
Основач: Драган Младеновски.
Дејности: 01.10, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2,
01.10 , 01.21, 01.22/1, 01.25 , 01.30, 01.41, 02.01, 15.11,
15.51, 15.31,15.33, 15.52, 15.61,15.62,15.71, 15.81, 15.81/
1, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1,
15.98/2, 18.10, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 25.21,
25.22 , 25.23, 25.24, 26.21,33.10/2, 33.20, 37.10, 50.10,
50.320, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1,
50.40/2, 50,40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31,
51.32 , 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1,
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.254, 52.25, 52.26, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50.
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72 , 52.72/2, 52.74 , 55.11,
55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51,
55.52 , 60.60, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24 , 60.24,
62.10 , 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 72.10,
74.12, 74.40, 74.82, 74.84, 92.71, 93.01, 93.02 , 93.03,
93.05.
Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени и не прехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во
консигнациони складишта, работи на посредуваа, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица-друштвото одговара со сите свои средства.
• Лице овластено за застапувала во внатрешниот и
надворешниот промет е Лидија Младеновска - управител без ограничување.
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7548/
•
(1742)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трсг. бр. 7558/99, на регистарска влошка бр. 0202279078-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија ^ФОНТАНА'4 Бенан ДООЕЛ увоз-извоз Липково, е. Матејче.
Дејности: 01.21, 01.25, 01.41, 15.61,15.62, 15.71,
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.98/2, 25.21,25.22,25.23,
25.24, 26.21, 33.10/2, 37.10, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21,
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39,
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55,
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.26,
52.41, 52.42, 51.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.71, 52.72, 52.73, 52.73, 55.34, 55.11, 55.21, 55.21/2,
55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.11, 63.12, 63.21,63.30,63.31,72.10, 74.12, 74.84,
92.71, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.
Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во
консигнациони складишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна ишедиција.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Кадрији Бенан - управител без
ограничувана.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7558/
99.
(1743)
Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 7328/99, на регистарска влошка бр. 0202181078-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД. Претпријатие за трговија на големо и
мало „ОПЕРИНГ44 ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Босна
и Херцеговина44 бр. 55.
Основач е Момински Стојан од Скопје ул. „Волгоградска44 бр. 1/8. оснивачки влог: 10.000 ДЕМ или
310.000,00 денари.
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4,
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1,
01.23 , 01.24 , 01.25 , 01.30, 01.4УЗ, 01.42, 01.50, 02'.01,
02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.41,
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72,
15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.83,15.84, 15.85, 15.86,15.87,
15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.%,
15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15,
17.16, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40,
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.71, 17.72,
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 20.10/1,
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12,
21.22 , 21.23, 21.24, 21.25, 24.15, 24.16, 24.20, 24.30,
24.51, 24.52, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13 , 25.21,
25.22 , 25.23 , 25.24, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62,
26.63 , 26.64 , 26.66, 26.81, 28.28, 26.61, 28.62 , 28.63,
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.40,
29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14,
36.15, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22,
45.30, 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, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13,
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22,
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51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62,
52.63, 52.72/1, 52.Ј72/2, 55.11, 55.12, 55 21/1, 55 21/2,
55.22, 55.23, 55 30,'55.3001, 55 3002, 55.52, 60.21, 60 22,
60 23, 60.24, 63.11, 63 12, 63.30, 63.40 65.12, 70.11, 70 12,
70 20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33,
71.34 , 71.40 , 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12 , 74 13,
74 14, 74.20, 74 20/2, 74.20/3, 74.30, 74.82, 74.83, 74 84,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба
на стоки во консигнациони складови, посредувал,е VI
застапувала во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, реекспорт.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите средства.
Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото
го застапува Весна Поповиќ-Лалиќ, управител со ограничени овластувања и тоа:
- во однос на висината во располага]ксто со средствата на друштвото при склучувани на комерцијални
договори со трети лица најмногу до висина од 100.(XX)
ДЕМ во денарска противвредност според средниот курсна НБ на Република Македонија.
- во однос на склучување на договори со трети лица
при набавка на опрема за потребите на друштвото и
неподвижни предмети во износ што не е поголем од
една петтина од основната главница.
- За склучување на договори над износите од предходните ставови одлука донесува оснивачот-содружпикот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг. бр. 7328/
99.
(1744)
Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението
Трсг. бр. 10906/99, на регистарска влошка бр.
020224627-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар
претвараното на Друштвото за производство, трговија
и услуги „КОНТО-ПРОМ" Ѓорѓи и Јован ДОО увозизвоз Скопје ул. „Гсорги Димитров" бр. 21/2-11.
Содружници: Јовановски Ѓорѓи од Скопје и Јовановски Јован од Скопје.
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24,
02.02, 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 15.41, 15.43,
15.52, 15.72, 15.85, 21.21, 15.84, 15.86, 15.88, 15.91,
17.21. 17.22. 17.74, 17.30, 17.51, 17.52, 17.72, 18.10,
18.21, 18.23, 18.30, 19.20, 19.30, 20.30, 20.51, 21.12,
21.22 , 24.51, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.24 , 26.40,
28.11, 28.52, 28.61, 28.63, 28.75, 31.50, 31.62, 32.10,
33.20, 34.30, 35.41, 36.11, 36 12, 36.13, 36 14, 36 15,
36.22, 36 63, 45 11, 45 21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45 30,
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, 50.50, 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 43, 51.44, 51.45, 51.47,
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63,
52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22,
55.23, 55.30, 55.3001, 55.3002, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.11,63.12, 63.30, 63.40 65.12, 70.11, 70.12, 70.20,
70.31, "70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34,
71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14,
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74 20, 74 20/2, 74.20/3, 74.30, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33,
92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбсни производи.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 'За обврските во
правниот промет со трети лица друштвото одговара со
сите свои средства.
Јовановски Јован, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, 'Грег. бр. 10906/
99.
(1745)
Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С , СО решението
Трет. бр. 5890/99, на регистарска влошка бр.
020226747-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на Трговско друштво за промет, производство и услуги „БОХОРПРОМ" ДООЕЛ, Боби,
увоз-извоз, ул. Илинденска" бр. 11, Куманово.
Дејности: 52.11, 52.21, 52.22 , 52.12, 52.41, 52.43,
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.50,
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54,
51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 55.11, 55.30/1,
55.30/2, 63.30, 63.40, 63.12, 15.11, 25.12, 36.63, 60.21,
60.22, 60.23 , 60.24, 50.20, 28.11, 27.33 , 27.34 , 74.40,
74.84, 74.12, 72.30, 70.20, 01.11/1, 01.13/1, 01.12/2,
01.21, 01.11, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01 13/2,
01.22/1, 01.22/2, 01.23 , 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/
2, 15.13, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43,
15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.82, 15.83, 15 84,
15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98,
20.30, 24.12, 24.16, 24.30, 24.51, 24.68 , 25.22 , 28.61,
28.12, 28.40, 28.73, 29.51, 36.62, 45.21, 50.30, 51.32,
51.33, 51.47, 51.52, 51.56, 52.27, 52.25, 52.62, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, комисиони работи, шпедиција,
малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и
СРЈ, ускладиштување на стоки.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските
сторени во правниот промет кон трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Лице овластено за застапување на друштвото во
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Стојковски Боби, управител без ограничување.
Се запишува истапување на основачот од друштвото Стојковска Стојка, а се запишува пристапување на
основач во друштвото, Стојковски Боби.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 5890/
99.
(1751)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 11271/98, на регистарска влошка бр.
02019363/-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за транспорт,
трговија и услуги „ АЛ БОРО" Борис, ДООЕЛ, извозувоз, ул. Љуботенски пат" бр. 36, Скопје.
Извршено е усогласување согласно ЗТД на Претпријатието за трговија на големо и мало „АЛБОРО"
увоз-извоз, ЦО Скопје, во Друштво за транспорт,
трговија и услуги „ АЛ БОРО" Борис, ДООЕЛ, извозувоз Скопје.
Основач: Јовановски Борис од Скопје.
Јовановски Борис, управител со неограничени
овластувања.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските
сторени во правниот промет со трети лица друштвото
одговара со сите средства.
Дејности: 15.13, 15.81, 15.91, 15.95, 15.98, 15.98/1,
15.98/2, 25.22, 25 24, 51.17, 51.34, 51.39, 51.64, 51 70,
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52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 521.25 , 52.26,
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.48, 52.62, 52.63,
55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.34, 74.82, 74.84,
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со ^прехранбени производи,
реекспорт, посредување во промет на стоки и услуги,
консигнациона продажба, малограничен промет, меѓународен транспорт.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
11271/98.
(1752)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 66/4/99, на регистарска влошка бр.
02018719Т-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на претпријатие на Друштво за производство, трговија и услуги „РИОС" Марјан и Зоран,
увоз-извоз, ДОО, ул. „Среќко Пужалка" бр. 11-6,
Скопје.
Досегашното Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги „РИОС" ДОО
Скопје, ул. ^Среќко Пужалка" бр. 11-6, регистрирано
со Законот за претпријатија со Решение Срег. бјрој
16652/94 од 01.02.1995 година, во Рег. влошка броЈ 158427-0-0-0, изврши усогласување на своето работење
согласно Законот за трговските друштва, така што во
правниот промет ќе настапува како: Друштво за производство, трговија и услуги „РИОС" Марјан и Зоран,
утоз-извоз, ДОО Скопје, со седиште на ул. „Среќко
Пужалка" бр. 11-6, Скопје.
Покрај досегашниот основач Марјан Манановски,
пристапи нов основач Зоран Јовановски од Скопје.
Друштвото изврши усогласување и на дејностите
согласно новата класификација така што ќе ги врши
следните дејности: 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2,
01.24, 01.25 , 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20,
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62,
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2,
17.60, 17.71, 17.72, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40,
20.51, 20.52, 21.25, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32,
22.33, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 29.12,
29.23, 29.24, 29.40, 29.53, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02,
31.10, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.40, 33.50, 36.11,
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63,
45.11, 45.12, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32,
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.4, 45.45, 50.10,
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.21,
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44,
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,
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, 5.2.27, 52.33, 52.41,
52.47, 52.43, 52 44/1, 52.44/2, 52.44/3, ^2.44/4 , 52.45
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72,
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/
1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11,
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10,
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.82,
74.84, 92.33, 92.34, 92.52/2, 92.72, 93.04, 93.05, трговија
со прехранбени производи, трговија со ^прехранбени
производи, посредување и застапување во трговскиот
промет, меѓународна шпедиција и туристички услуги,
конотација, комисиона продажба и реекспорт.
Друштвото во правниот промет настапува во свое
име и за своја сметка* а за обврските сторени према
трети лица одговара со целокупниот свој имот.
Се брише досегашниот застапник на друштвото
Марјан Манановски, директор без ограничување, а се
запишува Зоран Јовановски, управител, кој го застапува друштвото како во внатрешниот така и во надворешниот промет без ограничување.
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трсг. бр. 6674/
99.
(1753)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 7063/99, на регистарска влошка бр.
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020225627-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за
производство, трговија и услуги „КУНА КОМПАНИ"
Александар Богдан и други, ДОО, експорт-импорт,
ул. ,,11-ти Октомври" бр. 44/3-7, Скопје.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.13/1, 15.61, 15.62,
15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 25.21, 25.22,
25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/
2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22,
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.53,
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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62,
52.63 , 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.11,
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12,
74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84 , 93.01,
93.02, 93.04, 93.05.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
Лице за застапување на друштвото во внатрешниот
и во надворешниот промет е Зајковска Габриела,
управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7063/
99.
(1754)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 8126/99, на регистарска влошка бр.
02021165/-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Цвеќарница „КАМЕЛИЈА"
ТП, Билјана Растко Аврамовска Митановска, ул.
„Ѓорче Петров" бр. 29, Скопје.
Дејности: 52.11, трговија на мало со пијалоци, трговија на мало со кондиторски производи (бонбоњери),
52.12, 52.48, трговија на мало со свежо, суво и вештачко цвеќе, садници и ѓубриво, трговија на мало со украсни предмети, бижутерија и имитација на накит, украсни копчиња и поземантерија, трговија на мало со
игри и играчки, трговија на мало со сувенири, ракотворби и религиозни украси.
За обврските сторени во правниот промет ТП одговара лично со целиот свој имот.
Лице за застапување на ТП во внатрешен промет е
Биљана Аврамовска Миталковска, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8126/
99.
(1755)
-Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Грег. ор. 7406/99, на регистарска влошка бр. 0202107578-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувап*ето надриггвото со ЗТД на Трговското друштво за
градежништво и услуги „ИМПРЕГНАЛ" Александар
ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, ул. ^Првомајска" бб барака 10.
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 26.61, 26.62, 26.63,
26.64, 26.65, 26.66, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32,
45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10,
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23,
51.24 , 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36,
51.37 , 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44 , 51.11,
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.22, 51.45, 51.47, 51.51,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,
51.64 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22 , 52.23,
52.24 , 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21,
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.32,
71.33 , 71.34, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11,
74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а обврските сторени
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во правниот промет со трети лица друштвото одговара
со целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Ивановски Александар, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7406/
99.
,
(1756)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 8958/98, на регистарска влошка бр. 0202202678-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласуван*ето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија,
промет и услуги „ТЕХНОПРОДУКТ-ТРЕЈД" Емил
ДООЕЛ скспорт-импорт Гевгелија ул. „Караорман"
бр. 5.
Оснивач: Емил Разов од Гевгелија, ул. „Булевар
Гевгелија" бр. Л-2/7, единствен содружник.
Дејности: 01.11/1, 01.1102, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2,
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01 22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24,
01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 15.12, 15:71, 15.72, 15.85,
19.30, 21.21/21.23, 21.25, 24.13 , 24.14 , 24.16, 24.17,
24.30, 24.66, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22 , 25.23,
25.24, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21,
28.22 , 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62 , 28.63,
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13,
29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40,
29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72,
31.10, 31.20, 31.61, 31.62, 32.10, 33.20, 33.30, 34.10,
34.20, 34.30, 35.50, 35.12, 37.10, 37.20, 45.22, 45.31,
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44 , 45.46,
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3,
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17,
51.16, 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,
51.41, 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, 51.51, 51.62,
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.72/1, 52.74,
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12,
63.21,63.30,63.40,70.1, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10,71.21,
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84.
Надворешна трговија со прехранбени прИзводи; надворешна трговија со непрехранбени производи; консигнација; реекспорт; меѓународен транспорт на стоки и
патници; малограничен промет со соседните земји; посредувала и застапување во надворешно трговскиот
промет; меѓународна шпедиција^
Во правниот промет со трети лица друштвото иста- .
пува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Емил Ризов, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8958/
99.
(1757)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 8353/99, на регистарска влошка бр. 0201977273-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувап»ето со ЗТД Друштвото за производство, трговија и
услуги „КОЈ1ВЕКО" Венци и Валентина ДОО експортимпорт Гевгелија ул. „Ѓорѓи Стамов" бр. 15.
Основачи: Гавровски Венци од Гевгелија ул. ,,25-ти
Април" бр. 19 и Картова Валснтина од Гевгелија ул.
„Ѓорѓи Стамов" бр. 15.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01Л1/4, 01.12/1,
01.12/2, 01.30, 22.21, 22.22 , 22.23, 22.24,-22.25 , 21.23,
21.24, 21.25, 51.11, 51.12, 51.ЈЗ,, 51Д4, 51Д5, 51.16,
51.17, 51.18, 5 Ц 9 , 51.21, 51,22;, 51.23, 51.24, 51.25,
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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, 51.56, 51.57, 50.10,
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 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, 5244/4,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/2, 63.21,
60.22, 60.23 , 60.24, 63.80, 63.40, 65.12/3, 71.40, 72.60,
74.12, 74.82, 93.05, промет на мало со административни
и судски таксени марки.
Надворешна трговија со прехранбени производи;
надворешна трговија со непрехраднбени производи; малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР
Југославија; услуги на меѓународниот транспорт настоки и патници; меѓународна шпедиција; посредување
и застапувало во прометот на стоки и услуги; консигнација; реекспорт.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Венци Гавровски, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8353/
99.
(1758)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 9851/99, на регистарска влошка бр. 0202267178-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД како ДООЕЛ на Друштво за производство
трговија и услуги „НИКОМП" Миле ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Владо Кантарџиев" бр. 10 Гевгелија
Основач: Коциров Миле.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1,
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24,
01.25, 01.30, 01.41/3,17.30, 17.40,17.40/1,17.40/2,17.51,
17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72,
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 36.11,
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.31, 45.34, 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, 509.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2,
50.4/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64,
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.„3,
52.24, 52.25, 52.26,а 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11,
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.„4, 63.30, 63.40, 72.50,
74.84,93.02,93.05, надворешна трговија со прехранбени
Цроизводи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународната
шпедиција, посредување и застапување во прометот на
стоки и услуги, к о н о т а ц и и , реекспорт.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Миле Коциров, управител со неограничени овластувала.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 985Д/
99.
,
„ (1759)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со раменцето
Трсг. бр. 6625/99, на регистарска влошка бр. 0201728078-03-000, го запжпа во трговскиот регистар усогласува а т со ЗТД на Друиггво за производство, промет и
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туризам „ДЕВИ-КОМ44 Дејан ДООЕЛ експорт-импорт
ул. „Васил Ѓоргов44 бр. ЗЗ-а/60 Скопје.
Управител: Дејан Ванчевски од Скопје.
Содружник: Дејан Венчовски од Скопје.
Дејности: 15.81/1,15.81/2,15.85, 15.86, 20.10/1, 20.10/
2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52 , 22.23, 22.25 , 24.17 , 25.11,
25.12, 25.13,а 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62,
26.63 , 28.73 , 28.74, 34.30, 45.00 , 45.11, 45.12, 45.21/1,
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45,25, 45.31, 45.32, 45.33,
45.34 , 45.41, 45,42, 45.43 , 45.44 , 45.45 , 45.50 , 50.10,
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3,
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16,
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47,
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63,
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
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, 52,61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/2,
60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.30 , 63.40, 65.12/3, 70.11,
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.34, 71.40, 74.12,
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30,
74.40,74.83, 74.84.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 6625/
99.
(1760)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 5842/99, на регистарска влошка бр.
02020892/-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на друштво
за производство,
трговија и услуги „ГЕРМАК ИНЖИ4
НЕРИНГ
Гоце, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Јован Ку44
кузел бр. ^9-6, Скопје.
Основач: Герасимовски Гоце од Скопје.
Во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства и истапува со неограничени овластувања.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Герасимовски Гоце, управител
со неограничени овластувања.
Износот на основната главнина е 10.128 ДЕМ во
денарска противвредност од 313.800,00 денари.
Дејности: 14.11, 14.21, 19.98/1, 15.98/2, 20.51, 20.52,
21.25, 26.70, 28.63, 28.74, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.53,
45.34, 45.42, 45.44, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/
3, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34,
51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54,
51.55, 51.56, 52.12, 52.26, 52.44, 55.11, 55.12, 55.21/1,
55.22, 55.23, 55.30, 55.51, 55.52, 60.21, 60.24, 63.12,
63.30, 70.3х, /1.21, 72.30, 74.12, 7ч.20/3, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи и ^прехранбени производи, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет на стоки и услуги, реекспорт и малограничен промет со соседните земји.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5842/
99.
•(1788)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 5814/99, на регистарска влошка бр.
020180757-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство,
трговија и услуги „РЕКА-ЌЕНДЕР44 Максут, ДООЕЛ,
експорт-импорт, е. Челопек, Брвеница.
Дејности: 51.21, 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, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23,- 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33 , 52.41,
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10,
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3 , 51.19, 63.40,
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25.22, 36.11, 36.12, 36.14, 74.84, 93.01, 60.22, 60.23,
60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 45.45 , 45.21/
1, 45.21/2, 15.71, 15.81, 15.8У1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1,
15.82/2, 15.85, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, застапување, посредување во
прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен
промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р
Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки
и патници во друмскиот сообраќај.
Неограничени овластувања, целосна одговорност.
Лице овластено за застапување е Љатифи Максут,
управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5814/
99.
(1789)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 14378/99, на регистарска влошка бр.
02022328/-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на Друштво за
сценско-музичка дејност и издаваштво
„СТИЈ-ТОН44 Тодор и други, ДОО,
44
ул. „АФЖ бр. 39а, Скопје.
Основачи: Тодор Јованов и Снежана Јованова, двајцата од Скопје.
Дејности: 92.32, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 22.14, 22.15,
22.22, 22.23, 22.25, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22,
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.45, 51.41,
51.42, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 51.41, 52.42,
52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3 , 52.44/4, 52.48, 52.63,
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.22, 70.31, 71.34, 72.30,
74.20/5, 74.82, 74.84, 63.40, 45.31, 45.32, 45.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна
трговија со ^прехранбени производи, изведување на
инвестициони работи во странство, застапување на
странски фирми, комисиона продажба, продажба на
стока од консигнациони складишта, посредување,
реекспорт, меѓународен транспорт со стоки и услуги,
меѓународна шпедиција.
Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
Во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој капитал.
За управител на Друштвото се именува лицето Тодор Јованов, кој ќе го претставува Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
14378/99.
(1790)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 11513/99, на регистарска влошка бр.
020201007-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
претворањето
на Друштво за услуги и трговија „АЛФОТ44 Анѓеле, ДООЕЛ, увоз-извоз, населба Млаки
121, Гостивар.
Дејности: 28.51, 28.52, 31.10,3 1.50, 31.61, 32.10,
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50,
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,
51 42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23 , 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.33 , 52.42,
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, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1,
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2,
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.12 , 63.21, 63.30, 64.40, 65.12/3, 70.31, 74.12,
74.13 , 74.40, 74.81, 74.82, 74.83 , 74.84, 93.02 , 93.04,
93.05 , 95.00, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, посредување и застапување во прометот со
стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот
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сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен
промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија,
Албанија, Грција и СР Југославија.
Лице овластено за застапување на друштвото во
правниот промет со трети лица е Катерина Трајовска.
За обврските спрема трети лица во правниот промет друштвото одговара со целокупниот свој имот.
Основач на друштвото е Трајовски Ангеле од Гостивар.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
11513/98.
(1791)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 12287/98, на регистарска влошка бр
020116127-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштво за тртовија на големо и мало, угостителство и туризам ,ДЕАРТА" Мезим, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Илија Антевски
Смок" бр. 8-ц, Гостивар.
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51,
15.33, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84/2, 15.84,
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.98/1, 15.98/2, 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
51.36, 51.37, 51.38,5 1.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2,
51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,
51.56, 51.57 , 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.62 , 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1,
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.21/
1, 55.21/2, 55.23, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.18,
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 72.30, 72.40,
72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги,
услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и
услуги со соседните земји.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските
одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување е Беџети Мезим,
управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
12287/98.
(1793^
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 5434/99, на регистарска влошка бр.
020185197-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на Друштвото за производство, услуги
и трговија „КАРЛОШУ" ДООЕЛ, Борис, ул. „Народен фронт" бр. 5/1-10, Скопје.
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 20.10/1,
20.20/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.25,
25.22, 25.23, 25.24 , 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22,
45.23, 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34 , 45.41,
45.42, 45.43 , 45.44 , 45.45 , 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50,
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18,
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,
51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52 24, 52.25 , 52.26, 52.27 , 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 51.44/4 , 52.45 , 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2,
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24,
63 11, 63.12 , 63 21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32,
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71.33, 71.34, 71.40, л74.82, 74.83, 74.84, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспрот,
продажба на стоки од консигнациони складишта, работи на привремен увоз, односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународни агенциски работи во странство, меѓународен транспорт на стоки и
патници.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговскиот промет е Борис Димковски,
управител без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 5434/
99.
(1799)
Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 114/9/98, на регистарска влошка бр.
020147647-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар
претворањето на Друштвото за проектирање, инжињеринг и консалтинг услуги „АЛРИМИ-ДИЗАЈН" Ристо ДООЕЛ, ул. „Јани Лукровски" бр. 6, Скопје.
Дејности: 22.11, '22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22,
22.23, 22.24, 22.25 , 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63 , 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27,
52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44 , 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63 , 55.30,
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30,
65.12, 65.12/2, 65.12/3, 66.01, ^0.31, 70.20, 71.33, 72.30,
72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30,
74.40, 92.31, 74.84, 01.12, 01.13, 15.32, 15.33 , 45.11,
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25 , 45.32.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот СВОЈ имот.
Лице овластено за застапување е Богоевски Ристо,
управител без ограничувања, ,
Лице овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет е Богоевски Ристо, управител без
ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр.
11429/98.
(1800)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 7516/99, на регистарска влошка бр.
020221367-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ,ДОНАТКОМЕРЦ" Ацо и
Ванчо ДОО, увоз-извоз, ул. ..Куршумлук" бр. 6, Валандово.
Основачи: Ацо Донев од Валаедово, ул. „Маршап
Тито" бр. И , и Ванчо Донев од Валандово ул. „Куршумлук" бр. 6.
Дејности: 01.11, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23,
01.24, 01.25 , 01.30. 17.40. 18.10. 18.21, 18.22, 18.23,
18.24, 1830, 19.20, 19.30, 25.12, 25.13 , 25.21, 25.22,
25.23, 25.24, 36.63 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2^50.30/
3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21.-51.22,
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 151.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36. 51.37. 51.38. 51,39, 51.41, 51.42/1. 51.43, 51.44,
51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,
51.61, 51.62 , 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27,
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52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63,
52.74, 55.30/1, 55.3(У2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30,
63.40, 70.31, 71.10, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени*производи, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните
земји, меѓународен транспорт на стоки во патниот
сообраќај.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Ванчо Донев, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7516/
99.
(1801)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 3687/99, на регистарска влошка бр.
02014340/-6-01-000 го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на СТД во
ТП на Колонијал Трговецпоединец „РИ МАРКЕР444 ТП, Мирјана Алексадар
Мазлам, у. „Павле Илиќ бр. 6Л-5, Скопје.
Дејности: 52.11, 52.21.
Во вршењето на дејноста спрема трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица трговецот-поединец одговара лично со целиот
свој имот.
Мазлам Мирјанв, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 3687/
99.
(1802)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трет. бр. 9577/99, на ^регистарска влошка бр.
020218917-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕМОНА-ПРОМ"4 4Зора и други л о с), експорт-импорт, бул. ^СНОМ . бр. 8-3/7,
Скопје.
Содружници: Алековска Зора од Скопје и Алековски Киро од Скопје.
Дејности: 01.11/1; 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1,
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12,
15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.88,
15.89, 15.98/2, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22,
21.23, 21.24, 21.25, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23 , 25.24,
28.11, 28.12, 28.21, 28.61, 28.73, 28.74, 28.75 , 29.24,
29.72, 33.10/1, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,
36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25,
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44,
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16,
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37 , 51.38,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62,
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33,
52.41,52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
51.45, 51.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.11,
55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21,
60.22, 60.23. 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40,
65.12/3, 70Љ, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33,
71.34, 71.40, 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, реекспорт,
комисиони работи, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, малограничен промет со соседните држави.
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Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските преземени во правниот промет со
трети лица друштвото одговара со целокупниот свој
имот.
Управител со неограничени овластувања е Алековска Зора.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9577/
99.
(1803)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
2720/98, на регистарска влошка бр. 030034287-1-06-000,
го, запиша во трговскиот регистар претвораното и усогласуваното на Друштво за производство, услуги и
трговија увоз-извоз „КОКИ-ТРАНС44, Коки Иванов и
др. ЈТД ул. „Маршал Тито44 178 - Радовиш.
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, 01.23, 01.24, 01.25,
01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50,
15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1,
15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1,17.40/2,
17.54/1, 17.54/2,18.10,18.22,18.23, 18.24,19.30, 20.10/1,
20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22,
25.22 , 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61,
26.63 , 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73,
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2,
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17,
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34 , 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55,
51.56, 51.66, 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, 52.72/1, 52.72/2, 52.73,52.74, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 72.30,
72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.05,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со нспрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на коисигнациони складови,
застапуваа и посредуваа во прометот со стоки и
услуги, рссскпорт.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени
_ овластуваа.
Во правниот промет со трети лица за превземените
обврски друштвото одговара со целиот свој имот и
средства.
Основачите одговараат со целиот свој имот и неограничено и солидарно со другите основачи.
За управител без ограничувано се именува и се запишува Иванов Коки.
Управителот Иванов Коки е и застапник без ограничување во надворешно трговското работење.
Од Основниот суд во Штип, Трсг. бр. 2720/98. (2151)
Основниот суд во Штип, со решението Трсг. бр.
2891/98, на регистарска влошка бр. 030035997-8-01-(XX),
го запиша во трговскиот регистар претвораното и усогласувањето на Друштво за трговија, услуги и производство „ГАПО-МАК44 увоз-извоз ДООЕЈ1 ул. „Всра
Циривири44 бр. 4 - Штип.
Основач е Ленка Галева од Штип.
Управител е Зоран Гапев со неограничени овластува н*а во внатрешниот и надворешниот промет.
Дејности: 01.11, 01.23, 01.24, 15.31, 15.32, 15.33,
15.51, 15.52; 15.61, 15.62, 15:71, 15.72, 15.81, 15.86,
15.87, 15.89, 15.98, 21.11, 21.1^21*21, 21.22, 21.23.
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21.25 , 29.71, 29.72, 36.11, 36.13, 50.10, 50.30, 51.21,
51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39,
51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70,
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26,
52.27 , 52.41, 52.42, 52.43; 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47,
52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 60.22, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24,63.11,63.12, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, мало граничен промет со Албанија, Бугарија,
Грција и СР Југославија, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, привремен увоз-извоз на
опрема под закуп-лизинг, реекспорт.
Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 2891/98. (2152)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
1105/99, на регистарска влошка бр. 030050067-1-03-000,.
го запиша во трговскиот регистар на овој суд претворање и усогласување со ЗТД Друштво за производство,
промет и услуги Санц пром јтд Милчев Мирко и др. е.
Звегор, Делчево.
Усогласување на ППП '„Сани Промм е. Звегор, Делчево со Законот за трговски друштва и со Одлука бр. 1/
99 од 25.05.1999 година и Договор бр. 2/99 од 25.05.1999
со претворање во јавно трговско друштво а содружници
се Милчев Мирко од е. Звегор, Делчево и Милчева
Валентина е. Звегор, Делчево.
Дејноста: 01.11/1, 01.21, 01.23, 02.01, 14.21, 15.11,
15.13,15.81,17.40/1, 20.10/1,20.40, 50.10,50.20, 50.30/1,
50.30/2, 51.13, 51.41, 51.61, 52.11, 52.21, 52.24, 52.25,
52.26, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 60.21,
60.22,60.23,60.24, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, малограничен промет со соседните држави.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените
обврскаи одговараат содружниците лично и неограничено солидарно, со целокупниот свој имот. Милчев
Мирко од е. Звегор, Делчево е управител на друштво и
застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања во застапувањето.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. /98.
(2155)
Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 181/
99, на регистарска влошка бр. 030040827-3-01-000, го
запиша во трговскиот регистар на овој суд Претворање
и усогласување на Друштво за производство и трговија
Ма-пром Владо Топчевски и др. доо Пробиштип ул.
„Велко Влаховиќ" бр. 2 Пробиштип.
«.
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30,
15.11, 15.12, 15.13, 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, 51.435,
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22,52.23, 52.24, 52.25,52.26, 52.27,52.41,
52.42,52.43,52.44,52.44/1, 52.44/2,52.44/3, 52.44/452.45,
52.46, 52.47, 52.43, 52.62, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.40,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, компензациони
работи.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските направени во правниот промет со
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Управител и застапник во надворешно-трговскиот
промет е Сгефанака Топчевска.
Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 181/99. (2156)
Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр.
1760/99, на регистарска влошка бр, 030056617-8-06-000,
го запиша во трговскиот регистар на овој суд претворање и усогласување Друштво за транспорт, услуги и
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трговија Сале увоз-извоз дооел - Штип ул. 9-ти Мај бр.
13-а.
Дејности: 51.13, 51.16, 51.21, 51.41, 51.42, 51.43,
51.44, 51.47, 51.53, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63 , 55.11, 55.30/1,
55.30/2, 60.23, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 74.12, надворешната трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно трговскиот промет, реекспорт, застапување на
странски фирми, продажба на странска стока на консигнација, малограничен промет со соседните земји.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува
Сашо Христов - управител, со неограничени овластувања.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1760/99. (2157)
Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр.
1484/99, на регистарска влошка бр. 030053857-8-01, Го
запиша во трговскиот регистар на овој суд Претворање
и усогласување на Друштво за трговија, услуги производство и транспорт Адела дооел увоз-извоз Штип ул.
биринска" бб.
Основач: Меџит Мазникар од Штип, ул. партизанска" бр. 39/15, за обврските не одговара.
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,
52.63, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 50.40/2, 50.40/4,
50.50,50.10,50.20,50.30Л, 50.30/2,50.40/1,51.17,51.19,
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34 , 51.35,
51.36, 51.38, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 52.42/2, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70,
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40,
72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05,
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^ п р е хранбени производи, конснгнација, комисиона продажба, малограничен промет, застапување на странски
фирми, посредување и реекспорт, превоз на патници во
меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници
во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна
шпедиција.
,
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет ОДГОВАРА - со сите свои
средства. МЕЏИТ МАЗНИКАР - Управител без ограничување.
Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 1484/99. (2158)
Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр.
1359/99, на регистарска влошка бр. 030052607-3-03-000,
го запиша во трговскиот регистар усогласување и претворање на Друштвото за производство, трговија и
услуги „АУРА" ДОО увоз-извоз ул. „Ѓорче Петров"
бр. бб, Кочани.
*
Единствен основач содружник е Мирко Димтров од
Кочани
Дејности: 01.12/1, 01.30, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02,
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21,
18.22, .18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30,
25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25,
26.26, 26.30, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 28.11,
28.12, 28.21, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 31.62, 33.10/1,
37.10, 37,20, 45,31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 50.10,
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.4СУ2, 51.21,
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51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51,35,
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2,
51.43, 51.53, 51.54, 51.64, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52 21,
52 22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.4/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30,
55.30/1, 55.30/2 , 55,40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40,
65.1203, 74.20/2, 74.40, 74.81, 74.82, 92.33, 92.34 , 93.01,
93.02., надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрсхранбени производи, посредување и застапуваа во прометот со стоки и
услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт на
стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со
соседните земји, меѓународен транспорт на стока.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските одговара со сиот свој имот.
Мирко Димитров управител, без ограничување во
за ста пува лото на претпријатието во внатрешниот и
надворешниот трговски промет.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1359/99. (2155)
Основниот суд во Штип, со решението Тр^г. бр.
1257/99, на регистарска влошка бр. 030051587-1-01-(XX),
го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување на Друштвото за производство услуги и трговија
увоз-извоз Ајдин, Осман Реџепов и др. јтд е. Конче,
Општина Конче.
Основачи на друштвото сс Рецепов Бекир и Реџепов
Осман од Конче.
ДСЈНОСТИ: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1,
01.12/2, 0Ј.13/1, 01,13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25,
01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14,11, 14,21, 14,50,
15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61,
15 81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87,15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2,
17 40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18,10, 18,22, 18.23, 18,24, 19.30,
20.10/1, 20,10/2, 20,30, 20,40, 20.51, 20.52, 21.12 , 21,21,
21,22 , 21,23, 25.22 , 25,24, 26,21, 26.25 , 26,30 , 26,40,
26.52 , 26 61, 26.63 , 26.64 , 26.66, 28.11, 28,12 , 28.51,
28.52, 28 73, 36,11, 36,12, 36.13, 36,14, 36.63, 45.11,
45 2101, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41,
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50,10, 50,20, 50.30/1, 50.30/2,
50 30/3, 50 40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16,
51.17, 51:19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31. 51.32,
51.33, 51.34, 51,35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54,
51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 57.12, 52.71, 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, 52.71/1, 52.72/2, 52.73, 52.74,
55.30/1, 55.30/2, 55,40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12,
72 30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02,
93.95., надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна
шпедиција, продажба на стоки на конснгнациони складови, застапување и посредување во прометот со стоки
и услуги, реекспорт.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени
овластувања. Во правниот промет со трети лица за
превземените обврски друштвото одговара со целиот
СВОЈ имот и средства.
Основачите одговараат со целиот свој имот и неограничено и солидарно со другите основачи. За управител без ограничување се именува и се запишува Речниов Осман.
Управителот Реџемов Осман е и застапник без ограничување во надворешното трговско работена
Од Основниот суд во Штип, Трет бр 1257/99 (2165)
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
1355/99, на регистарска влошка бр. 030052567-8-12-000,
го запиша во трговскиот регистар усогласување и претворање на Друштвото за проектирана, градежништво
и трговија „АНЕ - И Н Ж И Н Е Р И Н Г 4 '93 ДООЕЛ ул.
„РЛЈКО Жинзифов" бр. 5, Кочани.
Единствен основач е Виолета Атанасова Ковачевиќ
од Кочани
Дејности. 01.11, 01.11/1, 01.1102, 01.11/3, 01.12,
01.12/1, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1,
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15,13, 15.20,
15.31, 15,31, 15,33, 15.51, 15.51, 15.61, 15.81, 15.82,
15.84, 15 85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1,
15.98/2, 21 21, 21,23, 21,24 , 21.25, 22.21, 22.22, 22,23,
22,24 , 22,25 , 25.22 , 29.71, 29.72, 31,10, 31,20 , 31.40,
31.61, 31.62, ЗЗ.ЈО, 33.10/2, 36,50, 36.63, 36.63, 36.63,
50,10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50,40, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44 , 52.44/1, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.62 , 52.72,
52.48, 52.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1,
55.30/2, 55,40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63,21, 63.30, 63,40, 65.12, 65.1203, 71.32, 71.33 , 71.34,
74.12, 74.14, 74.15, 74.2, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5,
92.33 , 92.34, 93.01, 93.02, 93.04 , 93.05., надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбсни производи, победувано и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги и превоз
во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји меѓународен транспорт на стока.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските одговара со сиот свој имот.
Виолета Атанасова Ковачевиќ управител, без ограничување во застапувањето во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1355/99. (2166)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
3984/99, на регистарска влошка бр. 010145, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во
ДООЕЈ1 на Друштво за трговија на големо и мало и
услуги „СЕВЕР-ЈУГ" експорт-импорт, Ѓсуѓи Србиновски, ДООЕЈ1, ул. „Христо Узунов" бр. 3/, Битола.
Единствен содружник е Ѓорѓи Србиновски.
Дејности: 52.21, 52.24, 52.11, 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, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53,
51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 55.40,
55.51, 55.11, 55.30/2, 63.40, 60.24, 60.22, 60.23, 71.10,
71.21, *74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 01.41, откуп на земјоделски производи, 01.41/3, 02.02, откуп на шумски плодови, 74.12, 74.11, 92.34, 92.33, надворешна трговија
со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.
Основната главнина на друштвото се состои во
предмети во вредност од 5.000 ГМ или 154.948 ден.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за своите обврски кон трети лица друштвото одговара со целиот' имот со полна одговорност.
Ѓорѓи Србиновски, управител со неограничени
овластувања.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3984/99.
(2457)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
2972/99, на регистарска влошка бр. 009128, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во
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ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги, И браим „ВЕНДЕНИС" Увоз-извоз, ДООЕЈ1, е.
Грнчари, Рссен.
Се врши претворан^ на Приватното претпријатие
во трговско друштво со фирма: Друштво за производство, трговија и услуги, Ибраим „ВЕНДЕНИС" увозизвоз ДООЕЈ1, е. Грнчари, Ресен.
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30 , 51.21, 51.22, 51 23,
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51 33, 51.34, 51 35, 51.36,
51 37, 51.38, 51.39, 51.41, 51 42, 51.43, 51.44, 51.45,
51 47, 51 51, 51 53, 51.54, 51 55, 51.56, 51.66, 51.70,
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,
52.27, 52 33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46,
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 01 И, 01.12, 01.12/2,
.13, 01 41, 02.01, 02.02, 15.33, 15.89, 45.31, 45.32,
15.33, 45 34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 55.40,
55.30, 55 30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30,
63.40, 93.02, 93.01, 71 10, 74.84, 92.33, надворешна
трговија со прехранбени и неирехранбсни производи,
малограничсн промет, застапување и посредување во
прометот на стоки и услуги, туристички и угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, продажба на
стоки од консигнациони складови на странски стоки
Во правниот промет со трети чица друштвото има
полни овластувања и полна одговорност.
Медини Ибраим, управител без ограничувања.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. Л(*72/99.
(2458)
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давници, продажба на стока од консигнациони складови на странски стоки.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своЈа сметка, а за обврските
направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.
Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет
друштвото ќе го претставува и застапува Миле Јанчевски, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд во Битола, 'Грег. бр. 843/99.
(2460)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
1416/99, на регистарска влошка бр. 010075737-3-03-000,
го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и
мало „БОН АКВ А-ТРЕЈ Д" Вебија и др. ДОО увоз-извоз ул. „Васко Карангелевски" бб, Битола.
Основачи на друштвото се: Вебија Зулфиќари, Мурат Зулфиќари од Битола.
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен
изн*ос 101.500 ден. од двајцата содружници односно:
Вебија Зулфиќари вкупен износ 101 500 ден или 6500
ДЕМ, Мурат Зулфиќари вкупен износ 101 500 ден или
6500 ДЕМ.
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15 20, 15.32, 15.33,
15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15 89/1, 15 89/
2, 19.20, 19 30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20 , 20.30 , 20.40.
20.51, 20.52 , 25.21, 25.22, 25.23 , 25.24 , 26.61, 26 62,
26.63, 26.64, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.211, 28.12,
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.75 , 28.75 , 29 71, 29 72,
4058/99, на регистарска влошка бр. 0 0 5 2 г о запиша 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36 12, 36.13,
во трговскиот регистар усогласувањето на Градежно
36 14, 36 15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45 22, 45 23,
акционерско друштво „ТЕХНИКА ПРИЛЕП' 4 ул. 45.24 , 45.25 , 45.31, 45.32, чЈ.З:, 45.34, 45 41, 45.42,
„Димо Наредниот" бб, Прилеп.
45.43, 45.44 , 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50 30/2, 50.40/
1, 50.40/2 , 50.40/3 , 50.40/4 51.21, 51.22 , 51.23 , 51.24,
Дејности- 15 22, 25 24, 26.70, 26.52, 26.40, 20 10/1,
26.63 , 26.70 , 20.40, 20.10/1, 26.63 , 26.70, 20.40, 20.51, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51 36, 51.37,
15.61, 15.81, 01.11/1, 15.9, 16.0, 15.5, 15.3, 15.1, 15.2, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51 45,
Г.Б, Г.В, 25, 45.21/1, 45.23, 45.21/2, 45.3, 60.23, 60.24, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51 54, 51.55, 51.56,
60.21, 36.1, 24.30, 50, 51.62, 51.1, 51.2 , 51.3 , 51.4, 51.5, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70,
52.4, 52.1, 55.3, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 55.
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52 24, 52.25, 52.26,
Основната главнина на друштвото ќе изнесува 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 5Г43, 52.44/1, 52.44/2,
681.971
ДЕМ,
во
денарска
противвредност 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61,
13.948.200,00 денари, се состои од 1363,95 акции, од 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74,
кои номиналната вредност на една акција изнесува 500 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/
ДЕМ или 10.226,00 денари.
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20,
Друштвото ќе има и Надзорен орган кој ќе брои 3 63.11, 63.12 , 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3 , 65.12/
(три) членови. На чело на Надзорниот орган се наоѓа 4, 65.21, 65.23, 70.11,70.12, 70.20, 70.31, 70.32 , 71.10,
Ј1.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30,
Претседател кој се избира од редот на членовите.
72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15,
За Претседател на друштвото и Генерален дирек- 74.20, 74.20/1, 74.20/2 , 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5 , 74.30,
тор на друштвото е назначена Милка Ингилизова.
74.40, 74.70, 74.81, 74.84, .93.05 , 95.00, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна тргоОд Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4058/99.
(2459) вија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба
на стоки од консигнационите складови на странски
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен
843/99, на регистарска влошка бр. 006990, го запиша транспорт на стоки и патници, изведување на инвестиво трговскиот регистар претворањето на Друштво за циони работи во странство и отстапување на инвестипроизводство, трговија , услуги и транспорт „МИ-ЈА" циони работи на странско лице во Република Македоекспорт-импорт, ДОО Миле Јанчев*:ки и други ул. „Б. нија, меѓународна шпедиција.
Талевски" бр. 18а, Битола.
Друштвото во правниот промет со трети лица истаДејности: 45.21, 45.24, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30м пува во свое име и за своја сметка, а за обврските
50.50, 51.11, 51.19, 51.32, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42, сторени во правниот промет со трети лица друштвото
51.43, 51.44, 51.47, 51.56, 52.12, 52.27, 52.41, 52.44, одговара со својот имот.
52.45, 52.48, 52.49, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23,
Лице овластено за застапување на субјектот на упи63.11, 63.12 , 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.11, 74.84, сот е Вебија Зулфиќари.
74.40, 92.72 , 93.04, 93.05 , 51.70, услуги во меѓународОд Основниот суд во Битола, Трег. бр 1416/99.
ниот транспорт на стоки и патници, посредување и за(2461)
стапување во прометот со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, други
работи што се во врска со меѓународниот транспорт,
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
меѓународен транспорт на стоки и патници, реек3758/99, на регистарска влошка бр. 009922, го запиша
спорт, продажба на стоки од слободни царински прово трговскиот регистар претворањето на Трговско
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друштво за производство, трговија и44 услуги Милан
Михајлов „ММ-ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ДООЕЛ бул.
^Туристичка" бр. 54-1/14, Охрид.
Содружник: Милан Михајлов со Изјава од 10.11.199
год.
Дејности: 14.11, 14.11.2, 14.21, 15.51, 15.52, 15.86,
15.88, 15.89, 15.98/2, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40,
20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22,
25.23, 25.24, 26.52, 26.70, 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,
29.21, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.62,
31.10/1, 35.12, 35.50, 361.1, 36.12, 36.13 , 36.14, 36.15,
36.22, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.4041, 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,
52.22, 51.23 , 51.24, 51.25 , 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43,
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51:54,
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63 , 52.72/1, 52.72/2, 52.74,
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 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, 74.14, 74.20/2, 74.20/3,
74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки,
забавни игри на автомати и слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со ^прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен
промет, меѓународна шпедиција, реекспорт.
Друштвото во прометот со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка, полни овластувања.
Друштвото во прометот со трети лица одговара со
целиот свој имот, полна одговорност.
,, Основната главнина изнесува 5.600 ДЕМ во денарска противвредност од 173.600,00 денари во предмети
сцрред приложен извештај од овластен проценител.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3758/99.
(2462)

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
3930/99, на регистарска влошка бр. 010091, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во
ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги „ТЦПШИК-КОМЕРЦ" Предраг Тетин*, ДООЕЛ
увоз-извоз ул. „Б. Ослободување*4 51/2, Кичево.
Основач на ДООЕЛ е Предраг Тепишиќ од Кичево.
Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 20.10/1,
45.11, 45*21/1» 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33,
45.34, 45.43, 45.445, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,
50.50, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 51.39, 51.42/1, 51.42/2,
51.43, 51,45, 51.47, 51.53, 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, 52.72,
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30,55.30/1, 55.30/
2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3,
71.10, 74.40, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени
производи, малофаничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување на странски
фирми, посредништво, конотација и вршење на комисиони работи и реекспорт.
Друштвото во правниот промет сб трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полно овластувале
Друштвото во правниот промет одговара со целиот
свој имот со полна одговорност.
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешно-трговскиот промет е Предраг Тепшиќ,
управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.
Основната главнина на друштвото изнесува 7.500
ДЕМ во предмети, или во денарска противвредност
232.400,00 денари.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3930/99.
(2463)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
2147/99, на регистарска влошка бр. 008303, т о запиша
во трговскиот регистар претворањето на Друштво за
производство, 1гоомет
и услуги Никола Фиданова^
„ГРАФОИМПЕКС 4 увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Солунска" бр. 216-6, Битола.
Дејности: 25.22, 25.21, 25.24, 21.11, 21.12, 21.21,
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24,
22.25, 37.10, 37.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11,
63.12, 52.11, 52.24, 52.21, 52.23, 52.22, 522.5 , 52,26,
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 74.13, 74.14,
74.20/5 , 72.20, 72.20, 72.30, 72.40, 70.20, 70.32, 74.84,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници,
малограничен промет, застапување и посредување во
прометот на стока и услуги, продажба на стоки од
консигнациони складови на странски стоки.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 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 Лилјана Фидановска, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.
Основната главнина на друштвото изнесува 5.100
ДЕМ во предмети што ги превзема друштвото од
основачот-единсгвениот содружник Никола Фидановски, според приложен извештај од овластен проценител.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2147/99.
(2464)
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр.
2949/99, на регистарска влошка бр. 009116, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО
на Друштво за производство, трговија и услуги, Елизабета и др. „ИВЕ КОМ" увоз-извоз ДОО ул. „Караорман" бр. 46, Битола.
. Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.61, 15.62, 15.81,
15.81/1, 15.81/2, 15.85 , 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23,
51.24, 51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,
52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи.
Друштвото во правниот промет со трети лица има
полни овластувања и полна одговорност.
Содружници на друштвото се: Елизабета Врангеловска и Зорка Сугареска.
Влог на друштвото изнесува 10.100 ДЕМ или
313.100,00 ден.
Од Основниот суд Во Битола Трет. бр. 2949/99
(2466)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
1276/99, на регистарска влошка бр. 01007432, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во

29 март* 2000

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДООЕЛна Друштво за трговија, производство, транспорт и услуги Ристо Ноневски „НЕРН" увоз-извоз
ДООЕЛ ул. „29 Ноември" бр. 33, Ресен.
Основач на друштвото е Ристо Ночевски од Ресен.
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4м
60.21, 60.22, 60.24, 61.20, 17.11, 17.12, 63.30, 63.40,
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 74.40, 61.57,
51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42, 51.55 , 51.56,
52.45,. 51.31, 51.33, 51.51, 51.43, 52.72, 51.38, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна
трговија со ^прехранбени производи.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
Во правниот промет со трети лица друштвото за
своите обврски одговара со целиот свој имот со полна
одговорност.
Ристо Печевски, управител на друштвото без ограничување во рамките на запишаните дејности.
Основната главнина на друштвото е 20.300 ДЕМ во
денарска противвредност од 639.304,00 денари.
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1276/99.
(2467)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
1119/99, на регистарска влошка бр. 007275, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на Трговско
друштво за производство, трговија и услуги „ОБРШАНИ КОМЕРЦ" Драге Китаноски ДООЕЛ е. Обршани, Кривогапггани.
Содружник: Драге Китаноски, од е. Обршани, кој
внесува основни средства во висина од 10.300 ДЕМ во
противвредност во средства согласно извештајот за извршена проценка од овластен процента.
Дејности: 18,21, 18.22, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3,
01.12/1, 01.13/1,01.21, 01.22/1, 01.24, 01.24, 01.25, 01.41/
3, 02.01, 02.02, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.43,
45.445, 60.23,.60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23,
52.12, 52.25 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.24,
51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51,
55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 50.20, 74.84, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи.
Трговското друштво во правниот промет со трети
лица истапува во сво име и за своја сметка, полни
овластувања.
Трговското друштво во правниот промет со трети
лица за преземените обврски одговара со сите свои
средства со кои располага.
Во внатрешното и надворешното трговско работење друштвото ќе го застапува Драге Китаноски, управител без ограничување во рамките на запишаните
дејности.
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1119/99.
(2468)
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр.
2609/99, на регистарска влошка бр. 008766, го запиша
во трговскиот регистар претворањето на ПП во
ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги, Божана димоска, „ЦОБАЦЕ" увоз-извоз ДООЕЛ е. Долно Лакочереј, Охрид.
Основач: Божана Димоска од Охрид.
Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42,
45.44, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2,
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35 , 51.39,
51.41, 51.42, 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, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47,
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52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.24, 63.40, 74.12,
74.84.
Полна одговорност со целиот имот.
Управител Божана Димоска, со неограничени овластувања.
Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 2609/99.
(2469)
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
Основниот суд СКОПЈС II - СкопЈе, со решение III Рсг
;згбр 38/2000 од 2103 2000 година во Регистарот на
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното
Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на
граѓани и фондации на Хуманитарната асоцијација
ХАНДИКАП ИНТЕГРАТИОН - Скопје, со седиште
на бул "Видое Смилевски Бато" бр 29/2/6, Скопје.
Дејноста на Хуманитарната асоцијација ХАНДИКАП ИНТЕГРАТИОН - Скопје, е помош на хендикепирани лица, интеграција на хендикепирани лица во
општеството, заштита на правата на хендикепирани
лица и развивање на јавната свест за разбирање, помош и поддршка на хендикепирани лица
Со денот на запишувањето во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Хуманитарната асоцијација ХАНДИКАГЃ ИНТЕГРАТИОН - Скопје, се стекнува со СВОЈСТВО на правно лице
Од Основниот суд Скопје II - Скопје
(11804)
Основниот суд во Кратово, со решение ЗГбр 1/2000
од 01 03 2000 година во Регистарот на здруженија на
граѓани и фондации го заниша Здружението на одгледувачи на компир - Кратово од Кратово
Цели на здружението се: стручно усовршување на
одглсдувачиге на компир со предавања, семинари, курсеви на истите и учество на натпревари, унапредување
на производството на компир, усмерување на истото
према потребата на домашниот и странскиот пазар,
обезбедување на цена на условите на компир производителите, пласманот на истите и цена за услугите во
производството на компир, придонесите по единица
површина и настојување на намалување на трошоци за
производство, изнаоѓање на пазар за пласман на истиот преку агро-берза и други цели предвидени во
член 14 од Статутот
Здружението ќе го застапува и претставува Новица
Сандевски од Кратово
Седиштето на здружението сс наоѓа во Кратово на
ул "Маршал Тито" бб
Од Основниот суд во Кратово
(11934)
Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации
се занишува Здружението на граѓани под име: Хуманитарна организација "Благодет" од Охрид, под Рег.б^
7/2000
Здружението на граѓани има за цел унапредување и
развивање на хумани релации помеѓу граѓаните во социјалниот и културниот сектор на општеството, унапредување на човековите права, поттикнувале , на
креативноста кај граѓаните, ^очувување на достоинството, едукација, проширување на знаењето, организирање семинари, како и преземање на други дејствија од
интерес за членството
Седиштето на здружението е во населба Аеродром
во Охрид, каде и дејствува
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Овластено лице за застапување на здружението е
Гоче Трифуноски
Од Основниот суд во Охрид
(11935)

29 март 2000

2000 година, се запишува здружението со име Џудо
клуб "Гоце Делчев" - Крушево, со седиште во Крушево, ул "Томе Никле" бб
Лице овластено да го застапува здружението е Гоце
Во 1 I не глро I на здруженија на граѓани и фондации Стојаноски од Крушево, претседател на здружението
се запишува Здружението на граѓани под име НуркачЗдружението стекнува својство на правно лице со
ки клуб "АКНА МАРИНА СКУВА ДИВИНГ КЛУБ" денот на запишување во Регистарот 22 02 2000 година
- Охрид, под ре;ин број Тег Згф бр 93/99 од 09 03 2000
Од Основниот суд во Крушево
'
111939)
1 одина
Здружението на граѓани има-за цел развој на нурОсновниот суд во Кочани, со решение Зг бр 1/2000
качкиот спорт во Охрид п Република Македонија, организирање и учество на натпревари, тренажен процес во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го
и под1 о говки на членовите, грижа за здравствената запиша Клубот за атлетска гимнастика "Херкулес", со
состојба, како и преземање на други активности во ин- седиште во Кочани, ул "Роза Петрова" бр. 48, со скратено име КАТ "Херкулес" од Кочани
терес на членството
Лице овластено за застапување на Клубот за атлетСедиштето на здружението на граѓани е во Охрид,
ска гимнастика "Херкулес" од Кочани е претседателот
ул "Абас Емин" бр' 12, каде и дејствува
Овластено лице за застапување и претставување на на клубот "Гоце Јакимов" од Кочани
Работата и активностите на клубот ќе се однесуваат
здружението е Милорад Поповиќ
Од Основниот суд во Охрид
(11936) на следните цели и задачи зголемување на мускулната
маса, сила, намалување на масните наслаги (вишокот
на кило1рами), подобрување на крвната слика, активВо Регистарот на здруженија на граѓани и фондации но, реактивно и натпреварувачко вежбање односно
атлетска
под Рег бр 8/2000 од 09 03 2000 год се запишува Здру- тренирање, излегување на натпревари
жението на граѓани под име Фудбалски клуб "Охрид гимнастика и натпревари во дисциплина на сила, како
и други видови форми на вежбање се со цел за разуба2000 млади" од Охрид
Здружението на граѓани има за цел омасовување и вување на телото и едуцирање на младите во спортски
подш нување на квалитетот на фудбалскиот спорт на Дух
Клубот за атлетска гимнастика "Херкулес" од Кочамладите, развивање на спортскиот морал, усовршување на ме I одите на работа и грижа за здравствената ни стекнува СВОЈСТВО на правно лице од 01 03 2000 година
СОСТОЈО.' како и преземање на други активности од
Од Основниот суд во Кочани
(11940)
интерес
членството
Седни' -то на здружението е на ул "Серафим Китаноски" бб во Охрид, каде и дејствува
Основниот суд во Кочани, со решение Зг бр 48/99 во
Овластено лице за застапување на здружението е
Регистарот
на здруженија на граѓани и фондации ја за'Гони Иваноски
Од Основниов суд во Охрид
(1 1937) пиша организацијата на жените на општина Облешево, скратено име ОЖ на Општина Облешево, со седиште во просториите на Општина Облешево
Лице овластено за застапување на Организацијата на
Основниот суд во Виница, со решение Рег бр 2/2000
од 20 03 2000 година Ја запиша во Регистарот на здру- жените на Општина Облешево е претседателот на
женија на граѓани и фондации Мултимедијалиа мла- организацијата Светлана Заова
Работата и активностите на организацијата на женидинска асоцијација (ММА) - Виница З д р у ж е н и е т о ^
дејствува на територијата на општина Виница, а него- те на општина Облешево ќе се однесуваат на следниве
цели и задачи создавање на поволни услови за оствавото седиште е РО Виница на ул. "Ванчо Прке" бр 3
Работата и активноста на здружението е невладино рување организиран пристап за постојана активност на
^профитабилно здружение на граѓани, формирано со жените во општината и републиката, следење, проучуслободно здружување на граѓаните, заради вршење ак- вање и иницирање на прашањата сврзани со подобрутивности, поттикнување на креативноста и соработка- вањето и унапредувањето на општествено-економската ка| младите на сите полиња, особено на полето на та и социјалната положба на цената како и други акелектронската уметност, како и остварување и усогла- тивности насочени кон исполнување на други посебни
сување на културни, спортски, економски, социјални, цели и задачи и афирмација на Организацијата на женаучни, технички, стручни, образовни, хуманитарни, ните на Општина Облешево
Организацијата на жените на Општина Облешево.
забавни и други права, интереси и уверувања во состекнува СВОЈСТВО на правно лице од 15 03 2000 година
гласност со Уставот и законите на Р Македонија
Од Основниот суд во Кочани.
(11941)
Седиштето на здружението се наоѓа во Виница, ул
"Ванчо Прќе" бр 3, Виница
Овластен претставник КОЈ ќе го застапува и претстаСо решение Згф.бр 2/99 од 16.04.1999 година во
вува здружението во правниот промет со трети лица
во Јавноста е Бранко Данилов од Виница, ул "Ванчо Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што
се води при Основен суд во Штип, под реден број 2 за
Прќе" бр 3
Од Основниот суд во Виница
(11938) 1999 година, се запишува Фудбалскиот клуб "Три Чешми" - Три Чешми
Седиштето на здружението се наоѓа во Три Чешми, а
Со решение Рег згф бр 1/2000 од 22 02 2000 година во здружението ќе дејствува на територијата на Општина
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што Штип и Карбинци
Од Основниот суд во Штип.
(11942)
се води при Основен суд Крушево, под ред бр 1 за
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Со решение З г ф б р 27/99 од 16.04.1999 година во
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што
се води при Основен суд во Штип, под реден број 27 за
1999 година, се запишува Фудбалскиот клуб "Македонија 93" - Штип
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Борис
Кидриќ" бр. 12 во Штип, а здружението ќе дејствува на
територијата на Општина Штип и Карбинци
Од Основниот суд во Штип
(11943)

Со решение З г ф б р 12/99 од 14 04 1999 година во
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што
се води при Основен суд во Штип, под реден број 12 за
1999 година, се запишува Фудбалскиот клуб "Астибо" Штип
Седиштето на здружението се наоѓа на ул "Партизанска" бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на
територијата на Општина Штип
Од Основниот суд во Штип
(11944)

Со решение Згф бр 14/2000 од 24 02 2000 година во
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што
се води при Основен суд во Штип, под реден број 14 за
2000 година, се запишува Граѓанско здружение "Доган"
- Штип
Седиштето на здружението се наоѓа на ул "Браќа
Миладинови" бр. 6 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип
Од Основниот суд во Штип
(11945)
Со решение Згф бр 12/2000 од 24.04.1999 година во
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што
се води при Основен суд во Штип, под реден број 12 за
2000 година, се запишува Литературен клуб "Искра" Штип
Седиштето на здружението се наоѓа на ул "Вита
Поп Јорданова" бб, во просториите на Народна библиотека "Гоце Делчев" во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип
Од Основниот суд во Штип
(11946)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации
на Основнио1 суд во Гостивар под Ре1.бр. 9/2000, се запишува здружението на граѓани - Центар за пермакултура и мироградба од Чегране - Гостивар, кое го
застапуваат Газменд Фетахи, Фајтим Саити и Дашмир
Аќифи
Работата и активностите на Здружението - Центарот
ќе се однесуваат за соочување и оплеменување на животната средина преку рехабилитација и надградба на
просторот за живеење, дизајнирање на градина, двор,
куќа и оплеменување на голи неплодни површини.
Од Основниот суд во Гостивар.
(11947)
Основниот суд во Виница, со решение Рег бр. 3/2000
од 21 03 2000 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Шаховскиот клуб "Ангел Винички" - Виница Здружението ќе дејствува на
територијата на Република Македонија, а неговото седиште е во Виница на ул "Маршал Тито" бб
Работата^ктивноста на здружението е здружение на
граѓани од територијата на Република Македонија кои
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на доброволна и рамноправна основа се здружуваат заради развој, остварување и унапредување на своите
лични и заеднички цели и интереси во областа на шаховската игра
Седиштето на здружението се наоѓа во Виница, ул
"Маршал Тито" бб, Виница
Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува здружението во правниот промет и спрема трети
лице во Јавноста е Зафир Зафиров од Виница, ул
"Партизанска" бр 24
Од Основниот суд во Виница
(12123)
Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ бр 1/2000
од 10 02 2000 година, го запишува следното
Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации
под ЗГФ бр 1/2000 се запишува основање на Здружение на граѓани Музичка младина Кичево од Кичево, со
седиште во Кичево, ул "Мито Јовески" бр 15
Лице овластено да го застапува здружението е Златко Ѓурчиноски од Кичево
Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на доследно развивање на културниот, а особено музичкиот живот кај младите, да придонесуваат каЈ
младиот човек да се развиваат мерила за вистинските
вредности, да го развиваат аматеризмот кај младите,
организирање на концерти и семинари, натпревари,
фестивали, и други музички приредби и културни акции, основање на клубови, ансамбли и други активности на младите од Општина Кичево, Другово, Вранешница, Осломеј и Зајас.
, Здружението на граѓани стекнува СВОЈСТВО на правно
лице и Може да започне со работа од 10 02 2000 година
Од Основниот суд во Кичево
(12124)
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I Рег
ЗГ бр 267/99 од 27 01 2000 година во Регистарот на
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното;
Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на
граѓани и фондации на Естрадното здружение "Етерна" - Скопје, со седиште на здружението во Скопје,
бул "Јане Сандански" бр 49/9
Основните цели и задачи на здружението "Етерна" СкопЈе, се преземање и развивање на разновидни активности со кои се остваруваат и задоволуваат најразличните видови на културно-уметнички естрадни и
други цели во областа на културата, посебно естрадата, уметноста, образованието и други области, следење
на состојбата во наведените области и преземање на
соодветни активности за развој и унапредување на
културните и естрадните дејности и развоЈ на хуманоста во истите и развивање на хуманитарната свест и
култура кај своите членови, преземање на соодветни
активности во областа на културата, естрадата, уметноста, образованието и други области, а со цел да се
обезбеди помош во областа и здравствената заштита,
медицинската рехабилитација, посебно заштита на социјално загрозените деца и младинци и други деца и
младинци на кои им е потребна социјална заштита,
развој, Ширење и унапредување на естрадната културно-уметничката и хуманитарната дејност, се грижи
за развивање на културата, уметноста и хуманитарнта
дејност во Република Македонија, да одржува врски со
соодветни асоцијации во земјата и странство, особено
да се грижи за заштита на личните и заедничките интереси на своите членови
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Со денот на запишувањето во Регистарот Естрадното здружение "Етерна" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(12108)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
981/2000 од 10.03 2000 година го запиша следното:
I Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Регбр 723, се запишува здружението на граѓани Шаховски клуб "Ѓорче Петров" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бб
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Јордан Јакасановски од Скопје
II Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на шаховскиот спорт во
земјата, утврдување на основни начела и систем на шаховски натпревари и учество на истите, координирање
и усовршување на програмските активности во областа на шахот како и вршење на други работи утврдени
со Закон и други нормативни акти на клубот.
Здружението стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.03 2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12142)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
993/2000 од 10.03 2000 година го запиша следното.
I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Сојуз на гимнастичките спортови Партизан - на Град Скопје - Скопје, со седиште во
Скопје, со својство на правно лице од 01.03.1976 година
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и
фондации
И Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр.
731, се запишува здружението на граѓани Сојуз на гимнастичките спортови - Партизан - на Гранд Скопје Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Љубљанска" бб,
Карпош IV, кое го застапува неговиот претседател
Митров Ристо
Од Основниот суд Скопје I - Скопје
(12143)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр.
96/99 6д 17.03.2000 година го запиша следното:
I Во регистарот на странски организадаи под Рег.бр.
84, се запишува подружница во Република Македонија
на странската организација Мисионери на љубовта, со
седиште во Калкута - Индија.
Седиштето на подружницата на странската организација Мисионери на л.убовта е во Скопје, ул. "Ѓорѓи Димитров" бр. 38.
Лице овластено да ја застапува подружницата на
странската организација Мисионери на л»убовта од
Индија во Република Македонија е Ссбастијан Те си,
Сестра Алодина - индиски државјанин.
И Работата и активностите на подружницата на
странската организација во Република Македонија ќе
сс однесува на давање медицинска и хуманитарна помош на бсздомнитс лица, згрижување и медицинска
помош на болните од тешки заразни болести, помош
на децата инвалиди, зависниците од алкохол и наркотични средства како и помош ИОЈЅЦД на донација, давање во вид на предмети и парички средства.
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Подружницата на странската организација Мисионери на љубовта стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.03.2000 година
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12144)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
998/2000 од 17.03.2000 година го запиша следното:
I Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 732, се запишува здружението на граѓани Хуманитарна организација за помош на хендикепирани лица "КАРИДАМ", со седиште во Скопје, ул.
"Мис Стон" бр. 13
#
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Ујевиќ Катарина од Скопје.
II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обезбедување заштита и помош на хендикепираните лица преку разговор со истите, соработка
со дадени институции во земјата и странство, информативно научна едукација и ел.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 17.03.2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12145)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.С.бр.
1/1999 од 15.03.200СЃ година го запиша следното:
I. Во регистарот на здруженија на странци под Рег.
бр. 1, се запишува здружението на странци "Здружение
на жените Русинки и жените од државите на поранешните држави на СССР во Република Македонија", со
скратено име ЗСЖРРМ.
Седиштето на здружението на странци е во Скопје,
ул. "Наум Чакаров" бр. 21 - Ѓ Петров.
Лице овластено да го застапува здружението на
странци е Елена Серафимовска.
И. Работата и активностите на здружението на странци ќе се однесуваат на помош на членките во врска со
нивниот правен статус во Република Македонија како
странци, зачувување на националните традиции, култура и јазик, помош на членките во усовршување на
знаењето на Македонија, Македонскиот јазик, историјата и културата, како и соработка и културна размена
помеѓу Руското здружение и другите слични .здруженија кои што постојат на територијата на Република Македонија.
Здружението на странци стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 15.03.2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12146)
Основниот суд Скопје 1 - ("копје, со решение Рег.бр.
93 од 15.03.2000 година го запиша следното:
^ 'I. Во судскиот регистар на политичките парти* Ибд
Рсг.бр. 93, сс запишува политичката партија "Демократска Алијанса на Албанците во Македонија", со
скратено име ДААМ, со седиште во Скопје, ул. "Димитар Влахов4 бр. 17/3, која ја застапува нејзиниот претседател Неваип Рамадани од Скопје.
II Политичката партија стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 15.03.2000 година.
Од Основниот суд ("копје I - ('копје.
(12147)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
992/2000 од 14.03.2000 година го запиша следното:
I. Во регостарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр 727, С9 запишува здружението на граѓа-
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ни Хуманитарна Организација Совет за Меѓунационална соработка, со седиште во Скопје, ул. "Баница" бр.
23.
*
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Цветановски Зоран од Скопје.
II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на социјална и хуманитарна помош од материјални и нематеријални средства во смисла на преземање на активности за унапредување на човековите
права и нивна заштита со цел за унапредување на демократијата.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 14.03.2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12142)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
971/2000 од 13.03.2000 година го запиша следното:
I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 725, се запишува здружението на граѓани Центар за граѓански иницијативи и развој на невладини организации, со скратено име ЦЕГРИНРАНЕО,
со седиште во Скопје, ул. "Партениј Зографски" бр. 1.
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Горан Митевски.
II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на јакнење и промовирање на вредностите на
граѓанското општество, остварување на човековите
слобода и права, отварање дијалог на релација граѓанин-власт. Јавен сектор-приватен сектор и промоција
на партнерството помеѓу НОВО во Европа и светот,
семинари, конференции, информации, јакнење и финансискиот менаџмент и други управувачки вештини.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.03.2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12150)

Бр. 24 - Стр. 1435

објектот ДТЦ "Беверли Хилс", одржување на паркинг
просторот во ниво на ниско приземје, кои се во функција на објектот, како и одржување на хигиената, техниката и градежните позиции од објектот
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 24.02.2000 година
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12142)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
366/99 од 23.06.1999 година го запиша следното:
I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Извиднички поречански одред "Јадран" Скопје, со скратено име ИПО "Јадран" - Скопје,
со седиште во Скопје, со својство на правно лице се во
согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.
II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр.
316, се запишува здружението на граѓани Извиднички
поречански одред "Јадран" - Скопје, со скратено име
ИПО "Јадран" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Ленинова" бр. 5, кое го застапува старешината Боге Спасеновски од Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12154)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г.бр.
790/99 од 13.03.2000 година го запиша следното:
I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Здружение за здравствено просветување и унапредување на правно лице од 19.07.1996 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фонпации
II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр.
726, се запишува здружението на граѓани Здружение
за здравствено просветување и унапредување на здравјето - МИА, со седиште во Скопје, ул. "Козле" бр. 88,
влез 2, стан 13, кое го заста-пува неговиот претседател
Рајна Велиќ од Скопје.
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје.
(12152)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
977/2000 од 10.03.2000 година го запиша следното:
I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 724, се запишува здружението на граѓани Здружение Српска заедница, со скратено име ЗСЗ,
со седиште во Скопје, ул. "Скупи" 3-а, бр. 8.
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Златановиќ Ненад од Скопје
II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на квалитетот на живеење
на жителите од неразвиени подрачја, организирање
културно-просветни, рекреативни и спортски активности, остварување соработка со домашни, погранични и странски организации од ист или сличен вид заради развивање на искуства и идеи, зачувување на културно и историско богатство, зачувување на природните и шумски богатства, унапредување на еколошката
средина, организирање посети и помош на болни и неспособни лица и ретардирани лица, залагање за мир,
ширење на пријателство меѓу народите п народностите и македонскиот народ како и соработка на српскиот
и црногорскиот народ од една страна п на македонскиот народ од друга страна.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 10.03.2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12156)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
969/2000 од 24.02.2000 година го запиша следното:
I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рсг.бр. 708, се запишува здружението на граѓани "Бевсрли Хилс", со седиште во Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 19-а.
Лице овластено да го застапува здружението е неговиов претседател Горан Кумановиќ од Скопје.
II. Работата и активностите на здружението,ќе се однесуваат па контрола, обезбедување и одржување на

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
962/2000 од 06.03.2000 година го запиша следното.
I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 715, се запишува здружението на граѓани Независен мото клуб "Потфат", со седиште во
Скопје, ул "Козле" бр. 24-а.
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Сламков Лазар од Скопје.
II. Работата н активностите на здружението ќе се однесуваат на грижа за создавање на поволни услови за
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развој и унапредување на мото културата, организира
турнеи и мото средби, учество на меѓународни и други
спортски натпревари, го. развива домашниот и странскиот мото туризам, организира средби, натпревари,
мото игри и врши џ други работи и задачи кои се од
заеднички интерес на членовите на клубот
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 06.03.2000 година
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12157)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г.бр.
984/2000 од 07.03.2000 година го запиша следното:
I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 717, се запишува Здружението на граѓани за подобра иднина на децата "ИДНИНА" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Рифат Бурџевиќ" бр.70-б
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Венера Река од Скопје.
II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на зближување на децата од различни средини преку промоција и негување на хумани вредности,
подобрување на односите помеѓу родителите и децата
бездомници и децата без семејства, организирање семинари, трибини, предавања и др.собири, организирање на екскурзии во земјата и во странство и соработка
со владини и невладини организации.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 07.03.2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,
(12157)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
309/99 од 29 02.2000 година го запиша следното:
I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Сојуз студенти на Електротехнички
факултет - Скопје, со скратено име ССЕТФ, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 28 10.1991
година се во согласност со Законот за здруженија на
граѓани и фондации.
II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I т Скопје, под РегДр.
713, се запишува здружението на граѓани Сојуз студенти на Електротехнички факултет - Скопје, со скратено
име ССЕТФ, со седиште во Скопје на Електротехнички факултет, ко^ ги застапува неговиот претседател
Петар Љушев.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12160)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г бр.
975/99 од 06.03.2000 година го запиша следното
I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 716, се запишува здружението на граѓани Здружение на синфониско концертни музичари, со
седиште во Скопје, ул. "Маршал Тито" бб (во Домот
на АРМ).
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Бојан Ценев од Скопје.
II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање, унапредување и подобрување
на музичката култура меѓу граѓанството, негување на
концертно симфониска музика, особено камерната, музика во дуети, квартети, секстети и останати облици,
приредување на концерти и настапи во земјата и
странство како и соработка со сродни институции и
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други здруженија од земјата и странство и соработка
со органите на власта преку надлежните Министерства.
•
Здружението на граѓани стекнува СВОЈСТВО на правно
лице и може да започне со работа од 06 03 2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12161)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр
180/98 од 02.02.2000 година го запиша следното:
I. Барањето за промена на име на Сојузот на здруженијата* на Музичките педагози на Македонија во "Музички и балетски педагози", се одобрува.
II. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани "Музички и балетски педагози", со
седиште во Скопје, со својство на правно лице од
06.12.1957 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.
III. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр.
672, се запишува здружението на граѓани "Музички и
балетски педагози", со седиште во Скопје, ул. "Питу
Гули" бр. I, кое го застапува неговиот претседател
Кирил Петков.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12162)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
976/2000 од 08.03.2000 година го запиша следното:
I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 720, се запишува здружението на граѓани "Здружение на граѓани Мајка" - Скопје, со седиште
во Скопје, ул "Петар Чајковски" бр. 13/1
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Елена Сиљаноска.
II Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на создавање на поволни услови за обезбедување на организиран пристап за постојана општествена активност на членовите на здружението во Република Македонија, развивање на меѓусебно пријателство, солидарност и соработка, зачувување на културното и историското пријателство, солидарност и соработка, зачувување на културното и историското наследство, негување на мајчин јазик и општословенски
национални традиции на членовите, поддржување, организирање и склучување во културни, духовни, хуманитарни, образовни, научни, економски, еколошки,
спортски, социјални и други видови граѓански
иницијативи како и соработка меѓу граѓаните,
институции и слични организации, во Република
Македонија и странство
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 08 03 2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12163)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
978/2000 од 07 03.2000 година го запиша следното:
I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр 718, се запишува здружението на граѓани "Здружение на граѓани за помош на децата со
проблеми во психофизичкиот развој и изразито низок
социјален и економски статус "Петар Пан", со седиште
во Скопје, ул. "Народен Фронт" бр 13/12
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Марина Божинова од Скопје.
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II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување дејности и активности на подобрување и унапредување на положбата на децата со
проблеми во психофизичкиот развоЈ, како и деца со изразито низок економски и социјален статус, организирање помош за оспособување за работа со компјутери
на деца со проблеми во пспхофизичкиот развој, поширока едукација од областа на историјата, културата,
уметноста, правната култура и ел за деца и младинци
од критични групи, специјализација на истите и врши и
други работи кои со овој статус не се утврдени во
надлежност на друг орган
Здружението на граѓани стекнува СВОЈСТВО на правно
лице и може да започне со работа од 07 03 2000 година
Од Основниот суд Скопје I - Скопје
(12164)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г бр
983/2000 од 06 03 2000 година го запиша следното.
I Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег бр. 714, се запишува здружението на граѓани Земјоделска младина, со седиште во Скопје, ул
"Илинден" бб, блок 12
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател^Милан Ивановски од Скопје.
II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување и развој на земјоделството
воопшто, соработка со сродни здруженија и граѓани од
земјата, организирање семинари, курсеви, симпозиуми
и облици на дополнителна едукација и тренинг на младите и организирање на спортски и културни манифестации, развој на туризмот на село
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 06 03 2000 година
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(121 бб)

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решение 3 Г бр
377/99 од 28.02 2000 година го запиша следното
I Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег бр 541, се запишува здружението на граѓани Женска федерација за мир во светот, со скратено
име ЖФМС, Скопје, со седиште во Скопје, ул "Партизански одреди" бр. 78-2/8.
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Миланова Светлана од СкопЈе
II Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на утврдување на улогата на жената во семејството и општеството како фактор за изградување на
курсеви и конференции, остварување на контакти и
размена на информации со сродни организации во земјата и светот
Здружението на граѓани стекнува СВОЈСТВО на правно
лпце и може да започне со работа од 28 02 2000 година
Од Основниот суд Скопје I - Скопје
(12167)
Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решение 3 Г бр
966/2000 од 25 02 2000 година го запиша следното
I Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег бр 710, се запишува здружението на граѓани "ЦИВИЛ" - Граѓанска асоцијација за цивилно општество - Скопје, со скратено име "ЦИВИЛ" - Скопје,
со седиште во СКОПЈС, ул "Народен Фронт" бр 29
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Џабир Мемеди
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II Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промовирање и унапредување на мултикултурата и човековите права во земјата и пошироко,
организирање добротворни културни и јавни настани
со истата цел, како и приклучување кон акции или
кампањи или изработка и реалицација на сопствени
или партнерски проекти од поширокиот општествен
интерес од областа на екологијата, слобода на говорот
и печатот, меѓуетничка толеранција и разбирање и
граѓанската едукација
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 25.02 2000 година
Од Основниот суд Скопје I - Скопје
(12169)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр.
364/99 од 21.02.2000 година го запиша следното.
I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Друштво на градежните конструктори на Македонија, со скратено име ДГКМ, со седиште
во Скопје, со својство на правно лице од 26.06.1995
година се во согласност со Законот на здруженија на
граѓани и фондации.
II Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр.
704, се запишува здружението на граѓани Друштво на
градежните конструктори на Македонија, со скратено
име ДГКМ, со седиште во Скопје, ул "И Октомври"
бр 2, кое го застапува неговиот претседател проф Тихомир Николовски
Од Основниот суд Скопје I - Скопје
(12170)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г бр.
963/2000 од 25 02 2000 година го запиша следното
I Во регистарот на здруженија на граѓани и
фондации под Рег.бр 711, се запишува здружението на
граѓани Здружение на граѓани "X Е Р.А " Асоцијација
на здравствена едукација и истражување - Скопје, со
седиште во СкопЈе, ул "Илинден" бб, блок 12, соба 19.
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Стефан Стојановиќ
II Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат ча примарна превенција на ХИВ/СИДА преку организиран начин на спроведување на активности
за превентива на ХИВ/СИДА кај школската популација преку едукација, работа и едукација со луѓето кои
што живеат со ХИВ/СИДА, преку спроведување на
советување и упатување на медицински, социјални,
правни и останати институции заради остварување на
нивните права и потреби, организирање на семинари,
трибини, работилници, културни настани, печатени
материјални и друга соработка со невладини организации и државни органи по прашања од заеднички интерес за промоција на потребите и проблемите на младиот човек, како и формирање на фонд за неопходна
помош на луѓето кои што живеат со ХИВ/СИДА, кои
се во тешка социјална и здравствена состојба
Здружението на граѓани стекнува СВОЈСТВО на правно
лице и може да започне со работа од 25 02 2000 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје
(12157)
Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решение 3 Г бр
184/98 од 10 06 1999 година го запиша следнош
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I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Млади европски федералист на Македонија, со скратено ^ме МЕФМ, со седиште во
Скопје, со својство на правно лице од 23 12 1991 година
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и
фондации.
И Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации ири Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег бр
283, се запишува здружението на граѓани Млади европски федералисти на Македонија, со скратено име
МЕФМ, со седиште во Скопје, ул "Илинденска" бб,
кое го застапува неговиот претседател Љупчо К а р а н иов од Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје
(12173)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г бр.
610/99 од 18.10.1999 година го запиша следното
I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Пинг-понгарски клуб "ГАЛЕБ" Скопје, со скратено име ППК "ГАЛЕБ" - Скопје, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од
23 04 1998 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.
И. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје 1 - Скопје, под Рег.бр
522, се запишува здружението на граѓани Пинг-понгар-^
ски клуб "ГАЛЕБ" - Скопје, со скратено име ППК
"ГАЛЕБ" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Огњан
Прица" бр 16-1/3, кое го застапува неговиот претседател Симчо Симјановски од СкопЈе
Од Основниот суд Скопје I - Скопје
(12174)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г бр.
972/2000 од 09 03 2000 година го запиша следното:
I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 722, се запишува здружението на
граѓани Младински Евро-Атлантски форум, со скратено име МЕАФ, со седиште во Скопје, ул "Кочо Рацин"
бр. 18/44.
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Андреј Лепавцов од Скопје.
И. Работата и активностите на здружението ќе се однесувал г на распространување Евроатлантските вредности кај граѓаните на РМ, особено кај младите луѓе,
да ги претставува македонските традиционални вредности пред државните и народите на Евроатлантската
заедница, да ги развива контактите со сродни младински организации во Европа и Америка, организира
средби, собранија, трибини и семинари, како и помагање на контактите меѓу македонската младина и младината од земјите членки на Европската Унија, Партнерството за мир, Советот на Европа и Организацијата на
Северноатлантскиот договор
Здружението на граѓани стекнува својство па правно
лице и може да започне со работа од 09.03 2000 година
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје.
(12175)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г бр
989/2000 од 09 03 2000 година го запиша следното
I. Во Регистарот па здруженија на граѓани и фондации под Рег бр. 721, сс запишува здружението на граѓани Хуманитарно здружение "Користи го користеното"
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- Скопје, со скратено име "Користи го користеното" Скопје, со седиште во Скопје, ул "Виетнамска" бб,
Шуто Оризари, Скопје
Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Наим Хајдер од Скопје.
II Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на подобрување на социјалната положба иа
населението, промоција на нови социјални форми за
економски активности каЈ населението, популаризација на идејата за помош и солидарност меѓу граѓаните
во општеството, да изработува други проекти од социјалната сфера и да организира семинари, конференции
и други манифестации за намалување на социјалните
разлики и сузбивање на сиромаштијата
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 09.03.2000 година
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(12176)
СТЕЧАЈНИ

ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение Ст бр 405/98 отворена е стечајна постапка од
10.03 2000 година, над должникот Претпријатие за производство и трговија "СТЕЛ-МАК МЕТПЛАСТ" ДОО
од Скопје, со седиште на ул "Скупи" бб и жиро сметка
број 40120-601-383026 запишан во регистарска влошка
1-67882-0-0-0 во судскиот регистар кој го води овој суд,
се заклучува
Новото трговско друштво кое ќе се основа врз основа на одобрениот стечаен план се стекнува со право
непречено да располага со имотот што влегува во стечајната маса
Се задолжува стечајниот управник Радослав Кипровски од Скопје, над должникот да врши надзор за спроведувањето на стечајниот план
Стечајниот должник да се брише од судскиот регистар кој го води ОВОЈ суд
Изводот од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на Република Македонија"
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје
(11858)
Се отвара стечајна постапка над должникот ПП "Алтанин-мост" - Охрид
Стечајната постапка отворена над должникот ПП
"Алтанин-мост" - Охрид, не се спроведува и истата се
заклучува
Стечајниот должник да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд
Од Основниот суд во Охрид
(11929)
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд
во Струмица, под СТбр. 218/99 од 18 01.2000 година е
отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Елви-37" п о увоз-извоз од е Босилово, но е одлучено да
истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основнииот суд во Струмица
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија
,
Од Основниот суд во Струмица
(11931)
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Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд
во Струмица, под СТ бр 38/2000 од 13 03 2000 година е
отворена стечајна постапка над должникот ППТУ
"ВИДЕО-КОМ" п о Струмица, но е одлучено истата
да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основнииот суд во Струмица
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија"
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија
Од Основниот суд во Струмица.
(] 1932)
Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 3/00 од
20 03 2000 година над Трговско друштво за трговија и
услуги Јаневска Нада "БИ-БАЛ" увоз-извоз Битола,
ул "В Бакарич" бр. 38, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-91662 при ЗПП Филијала Битола, отвори
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи
Од Основниот суд во Битола
(11933)
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение
Ст бр 11/99 од 21 03 2000 година, е отворена стечајна
постапка над должникот ПУТП "Кварц" од Берово, со
седиште на ул "Моша Пијаде" бр 55 во Берово,
дејност 090122 - поправка и одржување на производи
од прецизна механика, со жиро сметка број 40410-60111950 при ЗПП - Филијала Кочани, експозитура
Берово, но истата не се спроведува поради немање
имот на должникот кој би влегол во стечајната маса и
негата се заклучува.
Против ова решение доверителите можат да изјават
жалба во ро од 15 дена по објавувањето на решението
во "Службен весник на Република Македонија", преку
ОВОЈ суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението горенаведеното
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија
Од Основниот суд во Кочани
(12119)
Со решение на Стечајниот совет Ст бр 36/2000 од
14 03 2000 година е отворена стечајна постапка над ТрI овец поединец Панде Костаќе Глигоров од Струмица,
но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи
Доверителите можат да го напаѓаат горе наведеното
решение со л^алба преку Основниот суд во Струмица
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена но објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија"
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар
Од Основниот суд во Струмица
(12120)

*

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд
во Струмица, под Сг бр 29/2000 од 21 03 2000 г одина ѕ
отворена стечајна постапка над должникот ППУТ
"Всрсај Комерц", од Струмица, но е одлучено истата
да не се спроведува поради немање имот на должнихот, поради што и се заклучи
Доверителите можат да г о напаѓаат I орс наведеното
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по об-
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јавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија"
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.
Од Основниот суд во Струмица.
(12121)
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд
во Струмица под Стбр 224/99 од 09.03.2000 година е
отворена стечајна постапка над должникот ППП "Табрис" ДОО од е Колешино, Општина Ново Село, но е
одлучено истата да не се спроведува поради немање
имот на должникот, поради што и се заклучи.
Доверителите можат да го напаѓаат горе наведеното
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија"
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар
Од Основниот суд во Струмица.
(12122)
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
решение Ст.бр 1400/97 од 29 02 2000 е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство на минерална вода "АЛЕКСАНДРА" Скопје, ул "25" бр 17, е Волково и жиро сметка 40120-601309708
По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од Регистарот на претпријатијата при овој суд
Од Основниот суд Скопје I - Скопје
(12136)
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 121/98
од 29 02 2000 година, ја заклучи стечајната постапка
спрема должникот КСМ "Солидарност" АД - Прилеп,
која беше отворена со решение Стбр 121/98 од
14 07 1998 година.
По правосилноста на решението, регистарското одделение при Основниот суд во Битола, да го брише
должникот од судскиот регистар
Овластувањата на стечајниот управник Ордан Бунтески и членовите на одборот на доверители престануваат
Од Основниот суд во Прицеџ.
(12177)
ЛИКВИДАЦИИ
Основниот суд СКОПЈС 1 - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л бр 1354/2000 од 28.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија на големо и мало и меѓународна шпедиција "ВИМАНС-ТРЕЈД" д о о. од Скопје,
бул "АСНОМ" бр 66/2/2 од Скопје, со жиро сметка
40100-601-267927.
За ликвидатор сс определува лицето Ефтим Петров
од ('копје, бул "Јане (Милански" бр 50/3-4
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од делот на последната објава
Од Основниот суд ( копје - I - ( копје
(9360)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1474/2000 од 21.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, промет и услуги
"ПЛАСТИНГ-ПРОМЕТ 1" ц.о. експорт-импорт од
Скопје, ул. "Велко ЈЗлаховиќ" бр. 21/9 од Скопје, со
жиро сметка 40100-601-78807.
За ликвидатор се определува лицето Југослав Николовски од Скопје, ул. "Кеј 13 Нбември" бр. 3/1-2.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
'
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(11900)
. Основниот суд Скопје 1: - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1294/99 од 26.01.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет на големо и мало "НОВОПРОМЕТ" ц.о. од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр.
16/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-32356.
За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, ул. "Битпазарска" бр. 60.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(11910)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1515/2000 од 09.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет на големо и мало "АЈЈЕКСГРАНД ОРИОН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Огњан Прица" бр. 8 од Скопје, со жиро сметка 40100-601319787.
За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓоргоновски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2.
Се повикуваат доверителите на должникот Да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(11913)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 922/99 од 22.07.1999 година е
отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство и инженеринг "МЕ.ТРЕКС" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр.
68/2 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-222106.
За ликвидатор се определува лицето Грчев Панче од
Скопје, бул. "АВНОЈ" бр 68/2.
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје
(12083)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л бр 1440/2000 од 10.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз
"ДЕ-АЛ" д.о.о. од Скопје, ул "Огњан Прица" бр. 39 од
Скопје, со жиро сметка 40100-601-87075.
За ликвидатор се определува лицето Снежана Крстеска од Скопје, бул "Јане Сандански" бр. 21/4-6.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(12086)
Основниот суд . Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1290/99 од 20.01.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Производно, трговско претпријатие "НЕПТУН КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Антон Попов"
бр. 130-6 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-93186.
За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. ".Ленинова" бр. 63-2-7.
Се * повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(12091)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1313/99 од 02.02.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Друштво за трговија и услуги "ЧЕРНЕЦ" Славица
ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Антон Попов" бр.
9/2 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-368869.
За ликвидатор се определува лицето Георги
Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(12092)

I
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л бр 1315/99 од 02.02 2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "КОНТАКТ ДЕНИ" д.о.о увоз-извоз од
Скопје, ул. "Јужен Булевар" бб од Скопје, со жиро
сметка 40100-601-379801.
За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул "Ленинова" бр 63-2-7.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје
(12093)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр 1317/99 од 02.02.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, промет и услуги
"ИМОБ ИЛИЈА-Ц" до.о. увоз-извоз од Скопје, ул.
"69" бр. 13 од Скопје, со.жиро сметка 40100-601-339536.
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За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116 од Скопје
Се повикуваат доверителите на .должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(12096)
Основниот суд Скопје I - Скопје, Објавува дека со
решение на овој суд Л.бр 1562/2000 од 14.03.2000
година е отворена ликвидациона постапка над
должникот Претпријатие за производство и трговија
"ТОБАКО КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од
Скопје, ул. "Поп Богомил" бр. 2-а од Скопје, со жиро
сметка 40120-601-372954.
За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(12097)

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул "Ленинова" бр. 63-2-7
. Се повикуваат доверителите на должникот' да ги
пријават -своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 долговиОсновниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30
решение
на овој суд Л.бр. 1568/2000 од 15.03.2000 годидена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пона е отворена ликвидациона постапка над должникот
следната објава
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(12094) Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги
Л.Т.К "МОНТЕНЕГРО ТРАНС КОМЕРЦ" од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 151/1-11 од Скопје, со
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
жиро сметка 40120-601 -212641
решение на овој суд Л бр. 1503/2000 од 22.02.2000 годиЗа ликвидатор се определува лицето Велибор Лаинона е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет и услуги "НИРВАНА КО,- виќ од Скопје, ул "Мито Хаци Василев Јасмин" бр.
МЕРЦ" увоз-извоз ц о од Скопје, ул. "Алексо Дем- 42/43.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
ниевски 27" бр 1-а од Скопје, со жиро сметка 40120пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по обја601-379960
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
За ликвидатор се определува лицето Георги Божипријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7
*
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се, повикуваат доверителите на должникот да ги
Се задолжуваат должниците да ги намират долговипријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со те према претпријатието во ликвидација во рок од 30
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава
ЗД 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(12100)
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по- решение на овој суд Л.бр 680/99 од 17.05.1999 година е
следната објава
отворена ликвидациона постапка * над должникот
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје
(12095) Претпријатие за производство, трговија и услуги на
големо и мало "ДЕ-СПИР" д.о о. експорт-импорт од
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со Скопје, ул "Маршал Тито" бр 97 од Скопје, со жиро
решение на ОВОЈ суд Л бр 1529/2000 од 13.03.2000 годи- сметка 40110-601 -304951
на е отворена ликвидациона постапка над должникот
За ликвидатор се определува лицето Бибо&сќ Јкке,
Трговско друштво за производство, трговија и услуги од Гостивар, ул "Кеј Братство Единство" бр 3-8*
"ВАТА-ЕКСИМ" Штип ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје,
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
бул. "Македонска Косовска Бригада" бр 24/4 од Скоп- пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаје, со жиро сметка 40100-601-348584
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
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пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(12109)
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м \ заведена во ПЛ бр. 239, за КО Слупчане, на име
Османи Мехди, за вкупна купопродажна цена од
100 000,00 денари
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република
Македонија", 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. "11 Октомври" бр 4
(Ј1924)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр 1329/99 од 23 02 2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија на големо и мало д о о. увозизвоз "АЈ1БИС" од Скопје, ул. "Волгоградска" бр 1/8
од Скопје, со жиро сметка 40120-601-84736.
За ликвидатор се определува лицето Стојан МарковСе продава земјоделско земјиште идеална 1/8 од ниски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 3/38.
ва, КП бр. 261, план 2, скица 2, во м.в. "Вирови", во
Се повикуваат доверителите на должникот да ги вкупна површина од 3.695 м2, заведена во ПЛ бр. 225 за
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја- КО Јачинце, на име Николовски Драгољуб од Кумановувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со во.
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
Купопродажна цена е 1 ДЕМ за м% во денарска проод 3 месеци од денот на последната објава.
тиввредност.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговиСе повикуваат заедничките сопственици, сосопствете према претпријатието во ликвидација во рок од 30 ниците и соседите чие земјиште граничи со земјишдена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по- тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обследната објава.
јавување на огласот во "Службен весник на Република
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје.
(12137) Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.
НОТАРСКИ
ОГЛАСИ
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
нотарот Марјан Кочевски од Куманово, ул. "11 ОктомНотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во ври" бр. 4.
(11925)
Општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парСе продава земјоделско земјиште - пасиште; посвоцели со парцелата КП бр. 2772, со површина од 2.558 ено на КП бр 191/4, план 4, скица 5, м.в. "Каменица",
м2, КО Мирковци, дека сосопствениците на наведената класа 4, со површина .од 1 315 м2, во КО Бадар, сопстпарцела Левајковски Русе и Шкоф Драгица ја продава- веност на Тодоровски Александар од Скопје, за цена
ат наведената парцела по цена од 160,00 денари за м2.
од вкупно 40.000,00 денари
Доколку наведените лица сакаат да го користат прСе повикуваат заедничките сопственици, сосопствевенственото право на купување предвидено во Зако- ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето
нот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувадена од објавување на овој оглас, да ја депонираат ку- њето на огласот во "Службен весник на Република Мапопродажната цена во нотарски депозит Во спротив- кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на поно, продавачите ќе ја продадат на друг купувач.
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство.
(11895)
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
нетарот Весна Стојчева, ул "Иван Козаров" бр. 14,
Се продава 26/50 идеален дел од земјоделско земјиш- Општина Кисела Вода - Скопје.
*
(12088)
те - нива, построена на КП бр 395, план 4, скица 7, м.в.
2
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр.
"Каде мост", класа 5, со вкупна површина од 3 850 м ,
во КО Арачиново, сосопственост на 1/3 идеален дел на 3307/1, пл.011, ск.044, на м.в. "Брдарови оран", класа 6,
2
продавачот Тотевски Борис од Скопје, е. Арачиново, и со површина од 5.052 м и пасиште на КП бр. 3397/2,
1/3 идеален дел на продавачот Тошевски Михо од пл.011, ск.044, на м.в. "Брдарови оран", класа 5 со
:
Скопје, с.Арачиново, и 1/3 идеален дел на продавачот површина од 670 м , кој имот е евидентиран во ИЛ бр.
1118
за
КО
Ваташа,
сопственост на Ѓорѓи Димов од
Тошевски Трајче од Скопје, с.Арачиново, за вкупна
Кавадарци, ул. "Пиринска" бр. 16 за цена од 60.000,00
купопродажна цена од 19 000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве- денари.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјишниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја- те право на првенство на купување имаат заедничките
вувањето на огласот во "Службен весник на Република сопственици, сосопствениците и соседите коп граничат
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите
на понудата Во спротивно го губат правото на првен- доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до ноство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до тарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул."7нотарот Ќосев Михаил, ул "Бсласица" бб, Скопски ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека
(12125)
саем, Скопје
(11912) не се заинтересирани за купување.
Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 2525,
во м.в. "Лазарски пат", класа 1, во површина од 2 386

Милошески Трендафил од е. Бела Црква - Прилеп,
врши продажба на својот недвижен имот заведен во
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Бр. 24 - Стр. 1443

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
ПЈ1 бр. 54, за КО Бела Црква, број на парцела 1733,
м.в. "Голема нива", ливада класа 3, површина 5.483 м2, нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон
(12131)
и недвижен имот заведен во ПЈ1 бр. 213 за КО Рувци, Попов" бр. 77-6, Скопје
број на парцела 1502, м в "Бел Камен", нива 3 класа,
Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива,
површина 4 760 м2, а од која во сопственост на продапостроена во Скопје, на КО Црешево, на КП бр. 1281,
вачотедна половина.
2
Купопродажната цена за горенаведениот недвижен на м.в "Милина", нива 4 класа, во површина од 475 м ,
заведено во ПЛ бр 90, сопственост на Тошевска Велиимот изнесува 45.000,00 денари.
Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие ка.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствеземјиште граничи со земјиштето што се продава во
рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш"Службен весник на Република Македонија", писмено тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обда се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно јавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќаго губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до њето на понудата, во спротивно го губат правото на
нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр 8, првенство
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
Прилеп.
(11926)
нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон
Попов" бр. 77-6, Скопје.
(12132)
Се продаваат 3/4 идеален дел од нива која се наоѓа во
с.Кучково - Скопје, КО Кучково, КП бр 551/1, план 6,
Сопственикот Стојка Стојановиќ од Скопје, ул. "Рузм.в. "Јазвинје", класа 8, површина од 10.045 м2, која се велтова" бр 59-1/10, Ја понудува за продажба следнава
наоѓа во Скопје, запишано во ПЈ1 бр. 35, заведена под недвижност - земјоделско земјиште и тоа 27/50 идеабр. 1103/3441 од 06.03.2000 година и Договор за пода- лен дел од нива 6 класа, со површина од 1 106 м2, на
рок на недвижен имот заверен во Основниот суд Скоп
КП бр. 445/1, КО Кучково, за цена од 95,00 денари за
је I - Скопје, од 20.08 1985 година, сопственост на Куз- 1м2. Начин на плаќање во готово на денот на склучувамановски Милан, с.Кучково, со лк.бр. 697842 и ЕМБГ њето на договорот *
0610925450017/ ГУВР Скопје, за цена од 1 004.500,00
Ги повикувам сит*е лица со првенствено право на куденари.
пување, доколку се заинтересирани за купување во рок
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве- од 30 дена да достават известување за прифаќање на
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето понудата за купување кај нотарот Никола Стоименошто се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву- виќ, ул. "Анкарска" бр. 33, Скопје.
По истекот на наведениот рок го губат првенствевање на огласот во "Службен весник на Република Ма(12133)
кедонија, писмено да се изјаснат за прифаќањето на ното право.
понудата, во спротивно го губат правото на првенство.
Се продава земјоделско земјиште во КО Паликура,
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
нотарот Љубица Моловска, ул "Франклин Рузвелт" Кавадарци, КП бр. 591, план 006, скица 037, м.в. "Сед2
бр. 44-а, Општина Центар, Скопје.
(12090) лото", култура - лозје, класа 2, со површина од 4:116 м
и КП бр. 591, план 006, скица 037^ м.в "Седлото", кул2
Се врши продажба на земјоделско земјиште 1/8 КП тура - лозје, класа 3, со површина од 1 870 м , во сопственост
на
Љубинка
Јанаќиева
од
с.Ваташа,
видно од
бр. 677, план 4, скица 8, м в. "Село", култура - нива,
класа 2, вкупна површина 2 430 м2, во КО Огњанци, ИЛ бр 332, за цена од 150 000,00 денари.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со прасопственост на Ангеловска Мара од Скопје, Огњанци,
во на првенство на купувале - сопственици, заеднички
по цена од 100,00 денари за м2.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве- сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш- граничи со земјиштето што се продава) доколку ја
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја- прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставувувањето на огласот во "Службен весник на Република вање на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "БлаМакедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето жо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот
на понудата, во спротивно го губат правото на првен- на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на ~
Република Македонија". Во спротивно го губат правоство.
(11948)
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до то на првенство.
нотарот Матилда Бабиќ, ул "Јани Лукровски" бб, ТЦ
Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци
Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје.
(12111)
1(вон), КП бр. 3514, план 004, скица 004, м в. "Крстот",
Се врши продажба на земјоделско земјиште - гради- култура нива, класа 2, со површина од 1.105 м и КО
на, иостросна во Скопје, на КО Црешево, на КО бр. Глишиќ, Кавадарци, КП бр. 583, план 005, скица 006,
1278, на м.в. "Милина", нива 3 класа, во површина од м в. "Сопотски пат", култура лозје, класа 1, со површи1.229 м \ заведено во ПЈ1 бр. 38, сопственост на Ѓор- на од 2 395 м2, во сопственост на Блашко Коцев од Каѓиевска Сунчица и Ѓорѓиевски Павле.
вадарци, видно од ИЛ бр 1173 и 413 издадени од РГУ
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве- Одделение за премер и катастар - Кавадарци, за цена
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш- ' од 96.000,00 денари.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пратето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу- во на првенство на купување - сопственици, заеднички
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа- сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште
њето на понудата, во спротивно го губат правото на
граничи со земјиштето што се продава) доколку ја
првенство.
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставу-
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вање на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот
на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на
Република Македонија" Во спротивно го губат правото на првенство
"
(11949)
Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, Кавадарци, КП бр 2546, план 15, скица 7, мв. "Село",
култура нива, класа 3, со површина од 2.017 м2, во сопственост на Таска Деаноска од Скопје, видно од ИЛ
бр 1151, за цена од 64.000,00 денари.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште
граничи* со земјиштето што се продава) доколку ја
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот
на објавувањето на овој оглас во -'Службен весник на
Република Македонија" 1Во спротивно го губат правото на првенство
(11950)
Се продава земјоделско земјиште во КО Манастирец, Кавадарци, КП бр 344, дел 1, план 004, скица 006,
м.в "Шумка", култура нива, класа 4, со површина од
4 881 м2, во сопственост на Стојан Павлов од с.Манастирец, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 266, за цена од
100 000,00 денари
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште
граничи со земјиштето што се продава) доколку ја
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот
на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на
Република Македонија" Во спротивно го губат правото на првенство
(11951)
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Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул "Маршал
Тито" бр 138
(11953)
Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 823, дел
2, план 008, скица 009, во м.в Мијалово теле, катастарска култура 16000, катастарска класа 4, во површина
од 7470 м , евидентирано во ИЛ бр 233, КО Манастирец, издаден од РГУ Одделение за премер и катастар
Кавадарци, за купопродажна цена од 200 000,00 денари, сопственост на Јованов Блажо Трајче, од Кавадарци, ул "Киро Спанџов" бр 59
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено
право на купување, како и сите заинтересирани лица
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот
во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата Во
спротивно го губат правото на првенство.
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул "ЈНА" бр. 45, Кавадарци.
(11954)
Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 232/1,
на м.в."Ограде", ливада 6 класа, во површина од 410 м2,
опишано по ПЛ бр. 550 на КО Џепчиште, за цена од
40.000,00 денари, сопственост на Исмаили Небиов Локман од е. Џепчиште - Тетово
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на
објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, вез спротивно го губат правото на
првенство
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
нотарот Наџи Зеќири, ул "ЈНА" бр 41, Тетово.
(11955)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена
на КП бр 1627, план 28, скица 1, м в. Село, класа 5, со
површина од 42 м2, во КО Неготино, сопственост на
Џеладини Јонуз Нуришабан, за цена од 6 000,00 денари
х
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето
на понудата, во спротивно го губат правото на првенство
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
нотарот Весна Василеска, ул "Б Гиноски" бб, Гостивар
(И952)

Се продава недвижен имот - нива, означен како КП
бр 2974 во КО Велмеј, на м в "Ќелија", со површина
од 1487 м2, сопственост на Бунеска Вера од Охрид, ул
"Први Мај" бр 40, Црвенкоска Драгица од Охрид, ул.
"Први Мај" бр 40 и Србиноски Борче
I
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", 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 Просветители" бр 5, Охрид
(11956)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник,
една идеална четвртина од парцела број 1270, во м в
"Ширина", лозје со површина од 11759 м , во КО Тимјаник, сопственост на Митрева Панда од Неготино, ул
"Петар Демирски" бр 14/4, со цена на продажба
71 113,00 денари
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на
понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Се продава недвижен имот - нива, означен како КП
бр 2973 во КО Велмеј, на м в "Ќелија", со површина
од 1300 м2, сопственост на Менка Бакароска, Софка
Димитријоска, Сребрена Грујоска, Грујоски Борис и
Грујоски Кире, сите од е Велмеј, Охрид, за купопродажна цена од 20.000,00 денари
Се порикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата Во спротивно го губат правото на првенство
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Васил Кузманоски, ул "Македонски Просветители" бр 5, Охрид
(11957)
Се продава земјоделско земјиште - лозје на КП бр
4029, пл 006, ек 006, на м.в. "Шивечко", класа 3, со површина од 6633 м2, видно од ИЈ1 бр. 3988, за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Ќиро Темелков од Кавадарци, ул "Црноречка" бр. 18, за цена од 75.000,00 денари.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат
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, со седиште на ул.
"7-ми Септември" бр 41. Во спротивно ќе се смета
дека не се заинтересирани за купување.
(11958)
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр
3308/1, пл. 011, ек. 044, на м.в "Брдарови оран мело",
класа 6, со површина од 6222 м2 и пасиште на КП бр
3308/2, пл. 011, ек. 044, на м.в. "Брдарови оран мело",
класа*5,"со површина од 860 м2, видно од ИЈ1 бр. 53 за
КО Ваташа, сопственост на Јован Темелков од е Ваташа, ул. "Данко Дафков" бр 11, за цена од 37.000 денари
за двете земјоделски земјишта.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат
со земјиштето што се продава. 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, со седиште на ул.
"7-ми Септември" бр. 41 Вр спротивно ќе се смета
дека не се заинтересирани за Купување
(11959)
Се продава земјоделско земјиште - лозје на КП бр
581, пл 004, ек. 006, на м.в. Лисичка", класа 5, со површина од 7843 м2, видно од ИЈ1 бр. 350, за КО Ресава,
сопственост на Лазар Ристески од СкопЈе, ул. "Васил
Ѓоргов" бр. 26/24, за купопродажна цена од 40 000,00
денари.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат
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, со седиште на ул.
"7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета
дека не се заинтересирани за купување.
(11960)
ч
*
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр.
3/48-1, нива 3 класа, на м.в. "Лозиште" во површина од
1610 м2, заведена во ПЛ бр. 787, за КО Беловиште и
цела КП бр 3/48-2, нива од 3 класа на м.в "Лозиште",
во површина од 2640 м2, заведен во ПЛ бр 82 за КО
Беловиште, сопственост на Петровски Спасоје, Петреска Румена, Петрески Зоран, Петрески Станимир, Петрески Игор, Петрески Томислав и Петрески Момчило Ибрахим, сите од Гостивар, ул "Бенешница" §р 13,
за вкупна цена од 650 000,00 денари
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на
РМ" бр 25/1998), имаат право на првенство на купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на
огласот во "Службен весник на Република Македони-
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ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите
Во спротивно го губат правото на првенство
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул "КеЈ
Братство" бр 5-А
(11961)
Ристески Киро, ул "Димче Ацев" бр 10, Прилеп, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ
бр 871, за КО Оревоец, КО бр 1087, мв "Г Ливади",
нива 5 класа, површина 754 м2, и КП бр 1088, м в
"Г Ливади", ливада 2 класа, површина 2696 м2, со купопродажна цена од 50 000,00 денари
Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие
земјиште граничи со земјиштето што се продава во
рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во
"Службен весник на Република Македонија", писмено
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до
нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8,
Прилеп.
(11962)
Станкоски Киро и Станкоски Драган од Прилеп, ул
"Мице Козар" бр 41, вршат продажба на својот дел од
недвижен имот заведен во ИЛ бр 1708, за КО Прилеп,
КП бр. 958, м в. "Г.Поле", нива 4 класа, површина
10294 м2, а предмет на продажба е 6/10 од кои секој
продавач посебно по 3/6 кои се во сопственост на продавачите
Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие
земјиште граничи со земјиштето што се продава во
рок од 30 дена .од денот на објавување на огласот во
"Службен весник на Република Македонија", писмено
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно
го губат правото на првенство
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до
нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр 8,
Прилеп
(11963)
Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр
1654/3, на м в "Градски пат", нива 3 класа, во површина од 1812 м2, опишано по ПЛ бр 140, на КО Непроштено, за цена од 85.000,00 денари, сопственост на Ончевски Димитријев Петре од Скопје, ул "Л.Геров"
бр.55
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на
првенство
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
нотарот Наџи Зеќпри, ул "ЈНА" бр 41, Тетово
(11964)
Се продава земјоделско земјиште КП бр 584, план 4,
скица 7, м в Црно поле, култура нива, класа 3, со површина од 3308 м2, заведени во ПЛ бр 25, за КО е Черкеско село, сопственост на Ислјами Нијази и ИслЈа^и
Амзи од е Черкеско село, Куманово, за цена (',од
85.000,00 денари
Се повикуваат заедничките сопственици, сов&пствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-'
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република
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Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето
на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.
1
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, Куманово.
(11965)
Се продава земјоделско земјиште КП бр. 283, култура нива, класа 5, со површина од 2 595 м , заведени во
ПЛ бр. 560, за КО с.Черкеско село, сопственост на Кантар Обраими, с.Черкеско село, Куманово, за цена од
670.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето
на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, Куманово.
(11967)
Се продава земјоделско земјиште КП бр. 7363, план
49, скица 151, м.в. "Деребој", култура - нива, класа 2, со
површина од 4.000 м2, заведена во ПЛ бр. 4646, за КО
Тетово, сопственост на Реджепи Хусеина Хава од Тетово, ул. "Н.Тесла" бр. 23 и Сејфулаи Решила Атифет,
ул. "Ј.Сандански" бр 106, Тетово за цена од 128.000,00
денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република
Македонија", 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«Живко Ачкоски, с.Желино - Желино. (12632)

МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следните печати:
Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие
за производство промет и услуги увоз - извоз "Борвес"
п о. Скопје".
(12267)

Се огласуваат за неважни следните документи:
Пасош бр. 0133031/93,издаден од УВР - Скопје на име
Кригер Весна,ул."Ј. Лукаревски" бр. 2/56,Скопје.( 12087)
Пасош бр.771563/96,издаден од ГУВР - Скопје на име
Рамиџи Неџат,ул ."Пере Тошевибр.34,Скопје. (12114)
Пасош бр.392924/94, издаден од ГУВР - Скопје на име
Алибашиќ Хадија,е. Долно Коњари,Скопје.
(12115)
Пасош бр.211872/94,издаден од ГУВР - Скопје на име
Лукиќ Стојанка,ул."Првомајска" бр. 7-а,Скопје. (12134)
Пасош бр.970889 на име Османи Џамаљи, е. Неготино,
Гостивар.
(12148)
Пасош бр.912368 на име Халити Халит, е. Неготино,
Гостивар.
(12151)
Пасош бр. 1011051 на име Селими Насер, е. Неготино,
Гостивар.
(12159)
Парош бр. И19538/98,издаден од УВР - Тетово на име
Зибери Шериф, с.Стримница,Тетово.
(12165)
Пасош бр.0618116/95,издаден од ОВР - Крива Паланка
на име Груевски Слободан,ул."М.Тито" бр. 201, Крива
Паланка.
* (12168)
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Пасош бр. 1165247,издаден од ОВР - Струмица на име
Василев Николчо, е. Василево 140,Струмица. (12171)
Пасош 1324590/99,издаден од УВР - Скопје на име
Муарем Муртезани,ул."Константин Петковиќ" бр. 13,
Скопје.
(12214)
Пасош бр. 1060315/97,издаден од ГУВР - Скопје на име
Рустеми Рецеп, е. Грчец,Скопје
(12215)
Пасош бр. И14457/99,издаден од УВР - Скопје на име
Халиде Бектеши, ^Танушевци,Скопје.
(12257)
Пасош бр 838878/96,издаден од УВР - Скопје на име
Станисављевиќ Ленка, ул."Ѓ
Петров" бр.49/1-10,
Скопје
(12290)
Пасош бр.308373,издаден од на име Алии Раим, с.Г.
Седларце,Тетово.
(12291)
Пасош бр. 1144565/98,издаден од УВР - Тетово на име
Кадија Халиљ, е. Требош,Тетово.
(12315)
Пасош бр. 0627078,издаден од УВР - Скопје на име
Бесим Хот,ул."Ѓ. Петров" бр. 12 а/1-1,Скопје. (12387)
Пасош бр.999136/97,издаден од ОВР - Струга на име
Тела Гзим, ул."ЈНА"бр. 139,Струга.
(12390)
Пасош бр. 542251/94,издаден од УВР - Скопје на име
Павиќ Симон, ул."Ј. Луговски" бр. 5/2-2,Скопје.( 12433)
Пасош бр.740272/95,издаден од УВР - Тетово на име
Агрон Исени, ул."Кумановска" бр.51 .Тетово. (12487)
Пасош бр.0994489,издаден од УВР - Тетово на име
Беким Таири, е. Порој,Тетово.
• (12488)
Пасош бр.949761/97,издаден од УВР - Велес на име
Петре Петров, ул."Марксова" бр. 14-2/5,Велес. (12491)
Пасош,издаден од Скопје на име Ирфан Бислимова^,
е. Цветово,Скопје.
(12501)
Пасош бр.367178/94,издаден од ОВР - Струга на име
Исмаиљи Васфи,е. Франгово,Струга.
(12512)
'Пасош бр. 1017309/98 на име Селманоски Тасим, е.
Глобочица,Струга.
(12516)
Пасош бр. 1095863 на име Шабани Скендер, ул."Киро
Фетак" бр.З,Куманово.
(12524)
Пасош бр. 1068569/98 на име Трајковска Биљана,
ул. "Перо Шварц"бр.2,Куманово.
(12527)
Пасош бр. 1297864 на име Крчишта Амит,Дебар.( 12530)
Пасош бр.224667,издаден од УВР - Штип на име
Стојанов Камче, ул."Енгелсова"бр.З/10,Штип. (12534)
Пасош бр. 555891/95,издаден од УВР - Скопје на име
Диневски Бобек,ул. "П. Манџуков" бр. 203 б,Скопје.
_Пасош бр. 1192013/99, издаден од УВР - Скопје на име
Арслановски Амет, ул."7" бр.27,с. Батинци,Скопје.
Пасош бр. 489И 5/94,издаден од УВР - Куманово на
име Нуредини Аднан,е. Матејче,Скопје.
(12626)
Пасош бр. 1163997, издаден од УВР - Скопје на име
Трпковски Петар, е. Кучково,Скопје.
(12630)
Пасош бр.0219301 на име Муса РефикеДебар. (12637)
Пасош бр-.903873,издаден од УВР - Гевгелија на име
Каракаев Ристо, е. Стојаково,Гевгелија.
(12638)
Пасош бр.733075,издаден од на име Несет Јакупи,
с.Челопек,Тетово.
(12643)
Пасош бр. 1120007/98 на име Селими Хасан, е. Корито,
Гостивар.
(12649)
Пасош бр. 1002397 на име Исмаили Насер, ул."Мурат
Бафтиари" бр. 106,Тетово.
*
(12651)
Пасош бр.014159/92, издаден одУВР - Куманово на име
Цаневски Анѓелко, ул."Ш МУБ" бр. 79, Куманово.
Пасош бр. 1126579/98, издадено од ОВР - Крушево на
име Авдуравман Џафероски, с.Јакреново, Крушево,
Чекови бр. 756187 и 802409, од тековна сметка бр.
82312.7,издаден од Комерцијална банка АД Скопје на
име Ристески Тихомир,Скопје.
(12555)
Работна книшка на име Дијана Лазарова, е. Зрновци,
Кочани.
(12262)
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Работна книшка на име Николовска Станка, ул."Бел
Камен" бр 116,Кочани.
(12263)
Работна книшка на име Миле Стојмировски, е. Липец,
Виница.
(12265)
Работна книшка на име Дичовски Војчо, е Разловци,
Делчево.
(12266)
Работна книшка на име Зекирија Шакири,е Романовце
Куманово
(12268)
Свидетлсгва од 1 до 4 клас,издадени од УСО "Перо
Наков" - Куманово на име Убавка (Смиљковиќ)
Јовановска^ Тромеѓа,Куманово
(12270)
Работна книшка на име Лајдоска Ана,ул."Б И.Гуне"
бр. 12/9,Куманово.
(12324)
Работна книшка на име Шадије Абази,Куманово.
Работна книшка на име Лога Гурим,Струга. (12329)
Работна книшка на име Слободан Петрова Јаргулица,
Радовиш.
(12334)
Работна книшка на име Петрески Сотир,Прилеп.
Работна книшка на име Локи Месут,Тетово.
(12366)
Работна книшка на име Абди Ајрис,Тетово. (12369)
Работна книшка на име Младеноски Јован,Струга.
Работна книшка на име Буровски Јордан, е. Владимирово, Берово.
(12438)
Работна книшка на име Синѓиљ Рамадани,с. Опае,
Куманово.
(12447)
Работна книшка на име Николовска Сузана,Куманово.
(17451)
Работна книшка на име Малинова Јованка,Штип.
Работна книшка на име Неделковска Благица,Скопје
Работна книшка на име Петровска Маја,Гевгелија.
Работна книшка на име Аљи Исмаиловски,Битола.
Работна книшка на име Лилјана Стефаноска, е. Другово,Кичево.
(12470)
Работна книшка на име Козароски Атананс. Обршани, Прилеп.
(12478)
Работна книшка на име Бекири Бахим, е. Синичане,
Тетово.
'
(12481)
Работна книшка на име Јанески Јане,Тетово. (12482)
Работна книшка на име Виктор Чаволи,Скопје.(12515)
Работна книшка на име Боге Бојковски,Скопје.(12627)
Работна книшка на име Соња ПаКадимитриу,Скопје.
Воена книшка издаден во Скопје на име Аџет Салиевски, ул."Нов живот"бр. 16,Скопје.
(12495)
Чековна картичка бр. 100985/07,издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Верица Најдеска,
ул."П.Драпшинм бр. 15а,Скопје.
(12498)
Свидетелство на име Авнедоски Авнет, е. Дебреште,
Прилеп.
(12253)
Свидетелство за 8 одделение на име Фадил Зејиели, е.
Нераште,Тетово.
(12254)
Свидетелство на име Бакиовска Себеат* е. Бузалково,
Велес.
(12255)
Свидетелство на име Бакиовски Енвер, е. Бузалково,
Велес.
(12256)
Свидетелство за 4 одделение на име Стоименова Суза,
е. Пресека,Кочани. *
(12260)
Свидетелство за завршено математичка гимназија на
име Момироски Алсксандар,ул."А.Ивановски"бр.14,
Прилеп.
(12348)
Свидетелство на име Јанеска Вангслица,Прилеп.
Свидетелство на име Димеска Анета, е. Обршани,
Прилеп.
(12357)
Свидетелство на име Исмани Џемаил,Тетово. (12361)
Свидетелство на име Шабани ЈДсвријс, е. Слатина,
Тетово.
(12373)
Свидетелство за 3 ете лен,издадена од ЕМУЦ "Никола
Тесла" Скопје на име Бобановски Дејан,Скопје.(12431)
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Свидетелство за положен завршен испит, издадено од
АСУЦ "Боро Петрушевски"Скопје на име Никола Мошев,Демир Капија
(12432)
Свидетелство на име Младенов Горанчо,е. Пишица,
Пробиштип.
(12462)
Свидетелство за 8 одделение на име Конески Рубинчо,
е. Небрегово,Прилеп.
(12479)
Свидетелство на име Неими Демир, е. Слатино,
Тетово
(12480)
Свидетелство на име Идризи Хизри, е Добарце,
Тетово.
(12483)
Свидетелство на име Велјаноски Мито,ул "Никола
Тесла"бр 50,Гостивар
(12484)
Свидетелство за 8 одделение на име Зулкефли Ајрулаи, е. Тануше,Гостивар.
(12485)
Свидетелство за 4 одделение на име Короџи Расима, е.
Водоврати,Велес.
(12493)
Свидетелство а 8 одделение на име Короџи Мирсад, е.
Вод оврати, Велес.
(12494)
Индекс на име Ефремов Дејан,е Пркљани,Виница.
Индекс бр. 6330, издаден од Природно Математички
Факултет - Скопје на име Соња Цолева,Струмица.
Сообраќајна дозвола на име Томе Томов,Берово.
Диплома на име Дојчиноски Љупчо,ул."Октомвриска"
бр.55,Прилеп.
(12252)
Диплома од средно - гимназија на име Ристовиќ
(Зафировска) Весна,ул."Ј.Сандански" бр.3/2,Скопје.
Диплома од средно електротехничко на име Босначки
Николчо, с.Тработивиште, Берово.
(12441)
Диплома,издадена од Машинско училиште "Гоце
Делчев" - Скопје на име Исамедин Амет, ул."Беровска"
бр.2/4-4,Скопје.
(12492)
Книшка на име Лазов Орце,ул."П.Алцев"бр.59,Велес.
Здравствена легитимација на име Златков Јонче,ул.
"Н.Карев"бр.38 - Злетово,Пробиштип.
(12458)
Книшка на име Колеска Лидија, кеј "9-ти Септември"
бр. 113,Прилеп.
(12472)
Даночна картичка бр.4015998101613,издадена од во
Крива Паланка на име АДГ'Пелагонија"-Скопје
ДООЕЛ 11 Градилиште,Крива Паланка.
(12264)
Даночна картичка бр.4030992185245додадена од Управа за приходи - Скопје на име Сабит комерц, е. Арачиново,Скопје.
(12502)
Даночна картичка бр.5027995102980 на име СТЛ
"Оскар"- Стојчева Грозданка,Струмица.
(12522)
Чек бр. 010004448944, од тековна сметка бр. 9791607,
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име
Трајковски Борис,Скопје.
(12074)
Чекови од бр. 5160843 до 5160855 ,5 Г60859,
5160860,
5160862,3959617,3959619,3959623, 3959624, 4545633 и
4545634, од тековна сметка бр. 3509551, издадени од
Комерцијална банка АД Скопје на име Петровски
Зоран,Скопје.
(12082)
Чекови од бр. 68555 до 68559, од тековна сметка бр.
001353/07,издадени од Тутунска Банка АД Скопје на
име Благоја Наунов,Скопје.
(12098)
Чекови бр. 23102890 и од бр. 23102892 до 23102895, од
тековна сметка бр.25686/71,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Јадранка Петрова, бул. "Јане
Судански" бр. 116-5/13,Скопје.
(12129)
Чекови бр. 4635611 и 4635612, од тековна сметка бр.
137278-66, издадени од Комерцијална банка АД Скопје1
на име Весна Антиќ,Скопје..
(12136)
Чекови од бр.4623695 до 4623714, од тековна сметка
бр. 10368635,издадени од Комрцијална банка АД Скопје
на име Сотировски Кирил,Скопје.
(12139)
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Чекови од бр 22371575 до 22371577, од тековна сметка
бр.29715/41,издадени од Стопанска банка АД Скопје на
име Вссна Антиќ,Скопје
(12140)
Работна книшка на име Назим Сулејмани,с Арачиново, Скопје •
(12064)
Работна книшка на име Алити Селим ,Скопје (12089)
Работна книшка на име Поповска Татјана,Скопје
Работна книшка на име Габрески Роберт,ул."Точила"
2 Д 1/1,Прилеп.
(12101)
Работна книшка на име Спиркоска Мара,е Бела
Црква,Прилеп
(12102)
Работна книшка на име Демиазие Абазоски,с.Норово,
Крушево
'
(12104)
Работна книшка на име Даница Стоименова,Кочани
Работна- книшка на име Мамер Рецепи,с.Матка,
Скопје
(12112)
Работна книшка на име Исамедин Амет,Скопје (12113)
Работна книшка на име Александар Георгиевски,
Скопје
'
- (12130)
Работна Книшка на име Новеска Стојна,Скопје.(12135)
Работна книшка на име Крстевски Јовица,Куманово.
Работна книшка на име Сефединоска Сафије,Охрид.
Работна книшка на име Тарулески Никола,е. Лескоец,
Охрид.
(12181)
Работна книшка на име Изероски Ибраим,Струга.
Работна книшка на име Села Бардул,с.Делогожда,
Струга.
(12186)
Работна книшка на име Боздановска Фанија,Батола
Работна книшка на име Маркоски Алекса,Прилеп.
Работна книшка на име Абдула Риза,е. Камењане,
Тетово
(12192)
Работна книшка на име Фазли Рамани,Куманово.
Работна книшка на име Златановски Спасо, нас. Карпош,Куманово
(12198)
Работна книшка на име Менка Илијоска,Битола.
Работна книшка на име Јовановски Петар,Битола.
Работна книшка на име Даскалоски Димитрија, с.М
Коњари,Прилеп.
(12204)
Работна книшка на име Мемеди Џемил,Гостивар.
Работна книшка на име Мехмеди Демирали,Гостивар.
Работна книшка на име Војчо Новаков,нас.Оризари,
Кочани
(12213)
Работна книшка на име Димчевска Цвета,Скопје.
Работна книшка на име Атанасов Роверт,Виница.
Работна книшка на име Драган Смиљковиќ,Куманово.
(12218)
Работна книшка на име Здравевска Олгица,Штип,
Работна книшка на име Илиева Марица,Гевгелија.
Работна книшка на име Бршаковска Весела,Битола.
Работна книшка на име Мице Ризоски,Прилеп. (12235)
Работна книшка на име Надежда Клинчарова-Чакар,
Скопје.
(12238)
Работна книшка на име Ациф Мехмеди, е. Зајас,
Кичево.
(12243)
Работна книшка на име Арсова Донка,Кочани. (12244)
Работна книшка на име Димитриовски Венко,
Делчево
(12246)
Работна книшка на име Јовановски Ивица, е. Опила,
Крива Паланка
(12247)
Работна книшка на име Купенка Цивкароска,с.Сопотница,Демир Хисар
(12251)
Работна книшка на име Цонева Адела,Скопје. (12261)
Работна книшка на име Арсовски Горан,Скопје.( 12278)
Работна книшка на име Војо Трајовски,е М Нагоричани, Куманово
' (12287)
Работна книшка на име Лутфи Арслани,Кичево (12^88)
. Работна книшка на име Феми Калиќи,Струга (12310)
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Воена книшка,издадена од Скопје на име Абдула
Девлет,Скопје.
(12269)
Воена книшка,издадена од Скопје на име Синани Вели
Скопје
(12286)
Чековна картичка бр.8860/72,издадена од Стопанска
банка а д - Скопје - Филијала Штип на име Стево
Величевски,ул "Пиринска" бр. 107 ДНтип.
(12193)
Свидетелство на име Најдоски Бени,с.Трновци,
Прилеп
(12103)
Свидетелство за 8 одделение на име Петровски Тони,
Делчево.
(12110)
Свидетелство за 8 одделение на име Абазоски Илија,
е. Лабуништа,Струга
(12182)
Свидетелство на име Исмаили Мизар, е. Радолишта,
Струга.
(12183)
Свидетелство на име Ајдари Селамие,с.Франгово,
Струга
(12184)
Свидетелство за 8 одделение на име Исламовски
Зуфли Ислам, е.Јаболчиште,Велес.
(12189)
Свидетелство,издадено од ОУ во е Г.Јаболчиште на
име Кадриова Адем Мунире,е. Јаболчиште,Велес.
Свидетелство за 8 одделение на име Калпаковска
Жаклина, с.Русиново,Берово.
(12195)
Свидетелство на име Атанасовски Кирчо, ул."Партизанска" бр.32 Делчево.
(12196)
Свидетелство на име Џафери Кибарет,.с. Франгово,
Струга.
(12199)
Свидетелство на име Сефероски Нуретин,с. Преглево,
Македонски Брод.
(12205)
Свидетелство на име Аднан Мустафи, е. Нераште,
Тетово.
(12210)
Свидетелство за 8 одделение на име Мазлумовски
Али, е. Согле,Велес.
(12212)
Свидетелство за 8 одделение на име Реџоски Вебија, е.
Лабуништа, Струга.
(12219)
Свидетелство на име Милчов В. Ванчо, ул."Б.Миладиновци"бр.8,Радовиш.
(12220)
Свидетелство за 8 одделение на име Мифтотоски
Мофер, е. Дебреште,Прилеп.
(12226)
Свидетелство на име Иваноска Стојанка, с.Д.Манастирец,Македонски Брод.
(12227)
Свидетелство на име Гзиме Омери,е.Бродец,Тетово.
Свидетелство а 8 одделение, издадено од ОУ "Тодор
Јанев"-Чашка наиме Ицков Ордан Димче, е. Дреново,
Велес.
(12230)
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Страшо
Пинџур" - Соколарци на име Даниела Андонова,
е. Сокол арци,Кочани.
(12231)
Свидетелство на име Петковиќ Виктор,Куманово.
Свидетелство на име Сулејмани Разајек, е. Бузалково,
Велес.
(12236)
Свидетелство на име Сулејмани Нусрет, с.Бузалково,
Велес.
(12237)
Свидетелство на име Адилов Џемаил, е. Бузалково,
Велес.
(12242)
Свидетелство за 8 одделение на име Костадинова
Цвета, ул."Кирил и Методи" бр. 86,Делчево.
(12245)
Свидетелство на име Енвер Папин,Радовиш. (12293)
Свидетелство на име Арбен Бецети,Тетово.
(12296)
Свидетелство на име Дејан Децарски,Берово. (12307)
Свидетелство на име Бране Милосовски,с.Русиново,
Берово.
(12309)
Ученичка книшка,издадена од С.Е У "Васил Антевски - Дрен" Скопје на име Ристовски Александар,
Скопје.
(12311)
Возачка дозвола на име Гулицоски Аврам,Струга.
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Диплома на име Абази Лејла, ул."Г.Петров"бр.72,
Тетово.
(12105)
Диплома за завршена општа гимназија на име Костоска Вера, ул."Самоилова"бр. 1/2/6, Прилеп.
(12225)
Диплома за завршешено средно образование на име
Мирческа Билјана,ул."11-ти Октомври"бр. 123,Прилеп
Диплома на име Иванов Станко,ул."М.Барага"бр.9,
Пробипггип.
(12248)
Диплома на име Јованова Марина, ул "Неретва"бр.100
32,Велес
(12249)
Книшка на име Славев Славчо, ул "М.Горкимбр.77,
Велес
(12211)
Лична карта на име Фетаи Зекирија,Тетово.
(12229)
Даночна картичка на име "Нова" Гоце Делчев,Струмица.
(12188)
Даночна картичка на име Арапчески Иван, ул."Е.
Кардељ"бр.7,Прилеп.
(12203)
Даночна картичка бр.4006992100551 на име ППУТ
"Дори", е. Негорци,Гевгелија
(12222)
Даночна картичка бр.4030997183984,издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Агробизнис Ацо и
други ДОО, Скопје
(12271)
Чекови на име Петрушевска Дарка, ул."Никшиќка"
бр. 1/1 -7,Куманово.
(12179)
Лиценца за работа бр. 108,издадена од Дирекција за
цивилна воздушна пловидба - Скопје на име Чешмеџиска Елизабета,Скопје.
(12250)
Решение бр. 1236 на име Халили Бенаит,ул."29 Ноември" бр. 24,Тетово.
(12206)
Решение на име Исмет Гафери, е. Боговиње,Тетово.
Чекови бр. 1694172,2649196 и 3452510» од тековна сметка бр. 3053040, издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Николовски Љуочо,Скопје.
(11889)
Чекови од тековна сметка бр. 9698566
Чековите од бр. 2909029 до 2909044, од тековна сметка
бр.9698566,издадени од Комерцијална банка АД Скопје
на име Черезони Мимоза,Скопје.
(11892)
Работна книшка на име Сали Орхан,Скопје. (11819)
Работна книшка на име Шамакоски Миле,Скопје.
Работна книшка на име Балковска Силвана,Струга.
Работна книшка на име Марјан Периќ,Куманово.
Работна книшка на име Митров Ласте,Штип. (11864)
Работна книшка на име Чанџуковска Ана,Битола.
Работна книшка на име Ристески Миле,Кичево.
Работна книшка на име Петреска Цена,Прилеп^ 11867)
Работна книшка на име Тасева Македонка.с.Богданпи.
Гевгелија
(11870)
Работна книшка на име Фросина Петковска, Куманово.
(118)1)
Работна книшка на име Фазлиевиќ Сефедин,Радовиш.
Работна книшка на име Дајанчо И диев,с.Ињево,Радовиш.
(11877)
Работна книшка на име Петров Ангел,Свети Николе.
*. Работна книшка на име Меррџаноски Тикомир,нас.
Циглана,Гостивар.
(11879)
Работна книшка бр.4022815543 на име Тодор Милосиев,Кочани.
(11893)
Работна книшка на име Богдановски Љубиша,Скопје.
Работна книшка на име Халиде Купа Кабаса,Струга.
Работна книшка на име Трајков Никола Божин,
Радовиш
(11907)
Работна книшка на име Срѓан Стојановски,Скопје.
Воена книшка на име Пирковски Горан, е. Слепче,Демир Хисар.
(11869)
Воена книшка ца име Најдов Пере,Гевгелија. (11880)
Чековна картичка бр. 11618560, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Панчева Лидија,Скопје
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Свидетелств на име Беким Алији,с.Џепчиште,Тетово
Свидетелство на име Халити Џеврије,Тетово (11827)
Свидетелство на име Миликије Исмани Џепчиште,
Тетово.
(11829)
Свидетелство за 8 одделение на име МахијаМуртезан,
е. Порој,Тетово
(11831)
Свидетелство на име Асани Шукри,с.Г.Речица,Тетово
Свидетелство на име Исмаил Сефери,е. Г Речица,Тетово.
(11833)
Свидетелство за 8 одделение,издадено од Ц Р.О "Македонија"-Скопје на име Иљази Хатиџе,СкопЈе (11841)
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Браќа
Миладиновци" Скопје на име Петровски Дејан,Скопје
Свидетелство на име Мустафа Рамадани,с.Студеничани,Скопје.
(11856)
Свидетелство за 7 одделение на име Дурмишова Нихи
Џарије,с.Г.Јаболчиште,Велес.
(11857)
Свидетелство за 8 одделение на име Крчковски Кадрија,ул."М.Трповски"бр.40 ,Ресен.
(11859)
Свидетелство, за 8 одделение на име Аце Димитриевски,с. Татомир,Кратово.
(11872)
Свидетелство на име Здравков Виктор,с.Ново Село,
Струмица.
(11873)
Свидетелство на име Апостолова Руска,е Ињево,Радовиш.
(11874)
Свидетелство на име Ибоска Камила,с.Дебреше,
Прилеп.
(11881)
Свидетелство на име Дервишоски Салим, е Дворци,
Прилеп.
(11882)
Свидетелство на име Хусније Амети,с.Џепчипгге,
Тетово.
(11883)
Свидетелство за 8 одделение на име Бекрир Гемазије,
е. Радиовце,Тетово.
(11885)
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафи Насер,
е. Теново,Тетово.
(11886)
Свидетелство за 8 одделение на име Идризи Бурим, е
Теново,Тетово.
(11887)
Свидетелство за 8 одделение на име Насуфи Насерт,с
Радиовце,Тетово.
(11888)
Свидетелства за 7 и 8 оддел ение,издадени од ОУ "Јане
Сатански" - Скопје на име Сељмани Имране,Скопје.
Свидетелства за 1,2, 3 и 4 година,издадени од Учителска школа "Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Јусуфи
Рефет,Тетово.
(11897)
Свидетелство на име А смет Имранс,е. Отља,Куманово.
(И 904)
Свидетелство на име Асипи Мевљудин,е.Отља,Куманово.
(11905)
Свидетелство на име Трајчов Илчо, ул "Н Коперник"бр. 18,Штип.
(11908)
Свидетелство на име Камчевски Кире,е Чалошево,
Велес
(11909)
Диплома на име Фазлиевиќ Сефедин, ул."8 Септември" бр. 50,Радовиш.
(11876)
Диплома на име Зографска Анета,ул "М.Тито"бр 152,
Берово.
(11894)
Книшка на име Илчо Стојковски, ул."Велјан Шојлев"
бр.24,Велес.
(11891)
Лична карта на име Даут Берзати,е ГПалчиште,
Тетово
• (11828)
Даночна картичка на име "Агропродукт",Струмица
Решение за престанува со вршење на дејност,издадено
од на име Милонас Евангелос.фри. салон "Поисон",
Скопје.
(11930)
Решение бр.11-904/1 на име Трајовски Крсте,ул "Гоце
Делчев" бр. 16,Демир Хисар
(11890)
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ОГЛАСИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ - НАМАЛУВАЊЕ
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
Со решение на Основниот суд во Штип, под Трет бр
138/99 год е запишано во трговскиот регистар на
Основниот суд во Штип, намерното намалување на
основната главница на Друштвото за производство,
трговија и услуги "Прогрес нимак Прогрес инжинериг"
ДООЕЛ Штип, ул 'Тошо Арсов" бр. 36, за износ од
370.600 ДЕМ или денарска противвредност од
11.488 600,00 денари
Друштвото е согласно врз основа на барањето на доверителите да го исплати побарувањето на истите или
да им даде гаранција Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето не биде поднесено побарување се
смета дека доверителите се согласиле за намерното
намалување
Прогрес нимак Прогрес инжинеринг ДООЕЛ Штип.
(12127)

ЈАВНИ ПОВИЦИ
Врз основа на член 42 од Законот за јавните набавки, Комисијата за јавни набавки при Домот на културата - Битола, објавува
ПОВТОРНО БАРАЊЕ
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
1. ОПШТИ УСЛОВИ:
Нарачател: Дом на културата Битола.
Предмет на набавката.
Прехранбени производи и пијалаци за ресторанот
работење, како и електро-машински и градежен материјал според спецификација на нарачателот.
Примерок од шецификацијата ќе се достави по барање на понудувачот. Право на учество имаат сите
правни и физички лица. Рокот за поднесување на понудата е 5(пет) дена од денот на објавувањето.
Со најповолниот понудувач нарачателот ќе склучи
рамковен договор до 31.12.2000 година.
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Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки
(^Службен весник на РМ" број 26/98), Комисијата за
јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-873/123
1. Предмет на јавното барање:
- Набавка на интендантска опрема за воени старешини по список број 1.
Наведениот список може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден во време од
11,00 до 13,00 часот во соба 702.
Понудувачите имаат право да достават понуда за
еден или повеќе делови од предметот на јавното барање
дадени во списокот.
Набавката на бараните производи од списокот е со
можност за поделба на количината.
Испораката на бараните производи е франко
Скопје, во рок од 30 дена од потпишување на договорот.
2. Во понудата да бидат дадени:
- предмет на понудата,
- цена со данок,
- рок на испорака и
- рок и начин на плаќање.
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според
следниве критериуми:

-квалитет
40 поени
- висина на цената
30 поени
- рок и начин на плаќање
20 поени
-рокот на испорака
10 поени
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително
да ја достави следната придружна документација:
- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет (^Службен весник на
РММ број 32/98),
- извод од регистрација на дејноста,
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во
процес
на ликвидација, издаден од надлежен орган,
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
- документ дека не е изречена мерка на безбедност Понудата треба да содржи единечна цена по парче забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен
со пресметан данок на промет франко-набавувач.
орган.
Бараната документација да се достави во оригина3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
лен примерок или заверена копија од нотар.
Понудите се доставуваат во согласност со член 52,
5. Понудата се доставува во еден оригинален приме53 и 54 од Законот за јавните набавки во еден оригинал рок заверен и потпишан од одговорното лице на понулен примерок потпишан од страна на овластеното лице" дувачот. Секој понудувач може да достави само една
понуда.
на понудувачот.
Претставниците на понудувачите на денот на јавКако прилог кон понудата понудувачите се должни
ното отворање на понудите треба на комисијата да и
да достават:
предадат писмено овластување за учество на јавното
- извод од регистрацијата на дејноста;
- документ за бонитет издаден од ЗПП во смисла на отворање.
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и
Правилникот за содржината на документот за бонитет;
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во
предвид за разгледување.
одговорното лице на понудувачот.
6. Јавното отворање на понудите во присуство на
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН понудувачите ќе се изврши во просториите на МиниПОНУДУВАЧ
стерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шес- 5 поени; наесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во
- оценка на квалитет
- 3 0 поени; ..Службен весник на Република Македонија*4. Во случај
- висината на цената
- 1 0 поени; шеснаесетгиот ден да е во деновите сабота, недела или
- начин и услови на плаќање
- 1 0 поени. празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши
- рок на испорака
наредниот работен ден.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Понудата да се достави на адреса Министерство за
Понудите кои се доставени после рокот, како и оние одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов"
кои не се изработени согласно предвидените услови, бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе
нема да се разгледуваат. Понудите се доставуваат со на лице место на денот на јавното отворање на понузатворен плик, со ознака „не отворај*4 на адреса: Дом на дите.
Понудата и придружната документација се достакултура Битола, ул. ^Маршал Тито44 б.б., тел. 224-763.
Комисија за јавни набавки вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои
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ознака „не отворај44 и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би
можел да се индентификува понудувачот.
Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт
ја содржи понудата и носи ознака „понуда", а другиот
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи
ознака ^документација" и точната адреса на понудувачот.
7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат
по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат
разгледувани.
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на
телефон 28 21 67 и 28 23 84.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните
набавки (^Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈП Македонска радио телевизија објавува
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2 - 2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ УСЛОВИ
1.1. Набавувач на јавниот повик е Македонската радио
телевизија.
1.2. Предмет на јавната набавка е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на
понудувачите како можни носители на набавката за:
- ТВ опрема за емитување на програма.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на
учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.
1.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без присуство
на понудувачите.
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ
2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација за:
- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- документ за досегашно искуство (референтна листа) и
стручен кадар за извршување на наоавката,
- документ дека нема правосилна пресуда со која е
изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на
дејност,
- документ дека не е во стечај или ликвидација,
- документ за регистрација на претпријатието за
вршена на дејноста.
2.2. Понудувачите кои ќе бидат избрани во претквалификацијата, се должни да достават банкарска гаранција
со понудата или да депонираат средства во висина од
5% од вредноста на набавката.
2.3. Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.
2.4. Документацијата за ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол
треба да стои ознака „не отворај44 и бројот на ова јавно
барање. Истиот не смее да содржи никаква ознака со
која би можел да се идентификува понудувачот.
2.5. Рокот на доставување на документацијата е 10 дена
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
2.6. Документацијата да се достави на адреса ЈП Македонска радио телевизија, бул. „Гоце Делчев" бб,
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Скопје, по пошта или преку архивата на Македонската
радио телевизија.
3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
3.1. Документацијата што нема да биде доставена во
утврдениот рок и која нема да биде изработена според
барањата содржани во повикот, како и несоодветно
комплетиран, нема да се разгледува.
3.2. Дополнителни информации можат да се добијат на
телефон ++(389) 091/226-911 или ++(389) 091/112-200
локал 24-65 и 25-56 и факс + + (389) 091/226-911.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни
набавки во Министерството за труд и социјална политика објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ
РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач на јавниот повик бр. 1, е Министерството
за труд и социјална политика, со седиште на ул. ЈЈаме
Груев44 бр. 4, Скопје.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за
замена на дотраени дрвени прозорци со нови прозорци
од ПВЦ - профили на објект - детска градинка Детска
Радост - Скопје.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на
учество на сите домашни и странски правни и физички
лица.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно чл. 16
од Законот за јавните набавки.
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Тендерската документација заинтересираните можат
да ја подигнат во просториите на Министерството за
труд и социјална политика - Сектор за население, популациона политика и општествена заштита на деца на
ул. „Кочо Рацин" бр. 14, секој работен ден од 8-14
часот, во време на траење на јавниот повик.
2. Тендерската документација се однесува на замена на
дотраени прозорци со нови прозорци од ПВЦ профили
според приложената шема.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
1. Понудата треба да го содржи: името, адресата и
седиштето на понудувачот.
2. Рок на извршување на монтажните работи.
3. Гарантен рок за изведените работи.
4. Поединечни цени по позиции и вкупна цена на чинење.
5. Начин на плаќање.
6. Кадрова структура на претпријатието и број на вработени лица.
7. Рок на важност на понудата.
НАПОМЕНА: Во понудата да се нагласи и висината на
данокот на додадена вредност.
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската способност (преку документот за бонитет кој го
издава институцијата за платен промет), согласно член
22 од Законот.
2. Доказ дека не е изречена мерка забрана за вршење на
дејност на претпријатието.
3. Извод од регистрацијата на претпријатието.
4. Изјава дека претпријатието не е под стечај.
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5. Потврда од надлежна институција дека претпријатието не е под стечај.
6. Понудувачот треба да достави доказ за изведени објекти од овој тип, како и доказ за кадровата структура
на претпријатието. ,
7. Критериуми за избор на најповолен понудувач, согласно чл. 25 од Законот за јавните набавки ќе бидат:
цената 40 бода, рокот на изведба 30 бода, гарантниот
рок 20 бода начинот на плаќање 10 бода.
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од
Законот за јавните набавки и истата се доставува во
еден оригинален примерок што треба да биде потпишан
од страна н"а одговорното лице на понудувачот.
2. Понудата и-придружната документација се доставуваат во затворен коверт. На предната страна на ковертот во горниот лев 'агол треба ца биде назначено „не
отворај" како и бројот иџ јавниот:повик. Во средината
на ковертот да биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот има уште два затворени коверти од
кои едниот ја содржи техничката документација и носи
ознака документација", а другиот ја содржи понудата
и носи ознака ^понуда".
3. Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
6. РОКОВИ
1. Отворениот повик трае до 8-04-2000 година.
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 1104.2000 година во 12 часот во просториите на Министерството за труд и социјална политика улица ЈСочо
Рацин44 бр. 14, во присуство на овластени претставници
на понудувачите.
3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок 08-04-2000 и оние кои нема да бидат доставени
на примерокот подигнат од Министерството за труд и
социјална политика, како и оние кои не ги содржат
потребните документи, нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки
(^Службен весник на РМ44 бр. 26/98), Комисијата за
јавни набавки на Јавното сообраќајно претпријатие
^Скопје44 - Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
ДИЗЕЛ ГОРИВО
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач:*
Јавно сообраќајно претпријатие ^Скопје44, со седиште
во Скопје на бул. „Александар Македонски*4 бр. 10.
1.2. Предмет на набавката:
Дизел гориво - Д-1, Д-2
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата.
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
Бодови
-Цена
65
- Рок на плаќање
25
- Рок на испорака
10
Вкупно бодови:
100
1.5. Рбк за доставување на понудите: 20 дена од денот
на објавувањето на јавниот повик. *
1.6. Важност на понудата е 30 дена од денот на прифаќање на понудата.
1.7. Право на учество на повикот имаат сите домашни и
странски правни лица.
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II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Тендерската документација може да се подигне ве
ЈСП „ Скопје" - Дирекција, Скопје - Служба за набавки
соба бр. 13, секој работен ден од 10-13 часот.
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати
при подигање на техничката документација е неповратен и изнесува 1000 денари и се уплатува при подигање
на документацијата или на ж-ска 40110-601-10521, даночен број 4030955261454, депонент на Комерцијална
банка - Скопје.
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската
документација ќе имаат право да поднесат понуди.
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
3.2. Понудата содржи докази за техничката способност
на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните
набавки), како гаранција за квалитетно и сигурно работење:
- референци - список на големи испораки на гориво
во последните две години.
- техничка опременост - опис на техничките постројки со кои располага понудувачот и мерки што ги
презема за обезбедување на квалитетот на горивото.
- кадровска структура - посочувана на технички
лица задолжени за контрола на квалитетот.
3.3. Понудувачите да ја достават следната документација:
- документ за бонитет (согласно член 22 од Законот
за јавните набавки).
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во
ликвидација и дека не му е изречено мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, изречена од судот
(согласно член 24 од Законот за јавните набавки).
Претходно наведените документи да се достават во
оригинал или заверена копија.
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција
на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во
валутата на понудата, која треба да биде прикажана во
придружната документација.
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
I
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувач^.
4.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој содржи
уште два затворени и запечатени пликови.
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја
носи ознаката „не отворај44 како и бројот на отворениот
повик.
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која
би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначен набавувачот и
неговата адреса.
Првиот внатрешен плик ја содржи бараната документација и ја носи ознаката ^документација". Вториот
внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „понуда".
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање
во архивата на ЈСП ^Скопје" - Дирекција, најдоцна до
11.04.2000 година до 12 часот, со обезбедување на доказ
за датумот на предавањето на понудата.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
5.1. Понудата која е предадена во предвидениот рок,
како и оние кои не се изработени според пропозициите
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на отворениот повик и Законот за јавните набавки,
нема да се разгледуваат.
5.2. Јавно отворање Да понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на
19.04.2000 година, во 12 часот во просториите на дирекцијата на ЈСП ^Скопје" во салата за состаноци.
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и
предадат писмено овластување за застапувања на понудувачот.
5.4. Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат
да се обратат на тел: 174-263 и 174-248.
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1683. Решение за назначување советник на министерот за трговија
1684. Решение за назначување советник на министерот за трговија
1685. Решение за назначување советник на министерот за трговија
1686. Решение за назначување советник на министерот за трговија
1687. Решение за назначување советник на министерот за трговија
1688. Решение за назначување советник на министерот за трговија
1689. Решение за назначување советник на министерот за трговија
Комисија за јавни набавки 1690. Решение за назначување советник на министерот за трговија
1691. Решение за назначување потсекретар во
Врз основа на член 8 од Одлуката за основање на
Министерството за финансии
Друштвото за трговија на големо и мало „Мако Мар- 1692. Решение за разрешување од должноста пок е р извоз-увоз Соња, Владимир и др. доо, Скопје,
мошник на министерот за финансии
управителот на ден 27.03.2000 година донесе
1693. Решение за разрешување од должноста ре, публички советник во Владата на РепуОДЛУКА
блика Македонија
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 1694. Решение за назначување советник во ВлаЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ
дата на Република Македонија
1695. Решение за именување претседател, пот1. Малопродажната цена на цигарите за пакување од
претседатели, секретар и членови на Ко20 парчиња се утврдува како следува:
мисијата за сметководствени стандарди . . .
1696. Наредба за изменувања и дополнувања на
Вид на цигари
Малопродажна цена
Наредбата за сметките за уплата на приходите
за јавни потреби
Сеот&е кагеЦаѕ & Ѕопѕ
95,00 денари
1697. Одлука за спроведување на аукција на кредити на Народна банка на Република МакеЌатева ѕУтѕ
85,00 денари
донија
КагеИа Н^Шѕ
75,00 денари
1698. Одлука за спроведување на аукција на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија
2. Оваа одлука ќе се применува од 01.04.2000 година.
1699. Одлука за начинот на доставување и содржината на податоците за дневната ликвидУправител,
27 март 2000 година
ност на банките и штедилниците
Соња Тасевска, с.р.
Скопје
1700. Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за пресметување, издвојување и
користење на задолжителна резерва ~на
банките за одржување на нивната дневна
СОДРЖИНА
ликвидност
Страница, 1701. Одлука за престанување на важење на Одлуката за условите и начинот на давање на
1674. Закон за изменување и дополнување на Закредити на банките и штедилниците за одркокот за пензиското и инвалидското осигужување на дневната ликвидност
рување
1391
1702. Одлука за изменување и дополнување на
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Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ц.О. СКОПЈЕ
излегоа од печат
ПРИРАЧНИК
ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Автор: Јордан Марковски.
Прирачникот содржи:
- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, по глави и примери за практична примена на
одредбите од законот,
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ"
бр. 65/99),
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на
додадена вредност (ДДВ-Одлука) (^Службен весник на РМ" бр. 65/99),
- Правилник за формата и содржината на аконтативна-годишна пријава на данокот на додадена
вредност („Службен весник на РМ" бр. 17/2000).
Цена на прирачникот: 690,00 денари.
ЗБИРКА
НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО
Збирката содржи:
- Конвенции за трансфер на осудени лица,
- Конвенции за екстрадиција, и
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната материја.
Цена на збирката: 420,00 денари.,
Порачки се примаат во ЈП Службен весник на РМ, попгг. фах 51, или на телефоните: 129-036,117-460,
телефакс 112-267.
Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална
банка, АД - Скопје.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност

- Скопје, бул. „Партизански одреди44 бр. 29.
Директор и одговорен уредник Марија Лељохнн.
Телефони 1294)36, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах51.
Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: НИП „Нова Македонија" - АД - Скоцје.

