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Врз основа на член 10 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ" бр.. 
38/90, 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.07.1999 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на РМ" бр. 20/95 - пре-
чистен текст и „Службен весник на РМ" бр. 33/95), во 
членот 4, алинејата 3 се менува и гласи: 

„- ја обезбедува и ја насочува работата и дејствува-
њето на Владата во целина и на нејзините членови." 

Член 2 

По членот 6, се додава нов член 6-а кој гласи: 

„Член 6-а 
Претседателот на Владата може да организира ра-

справа за разгледување на одделни прашања од надлеж-
ност на Владата од особено значење за безбедноста, 
одбраната и заштитата на државните интереси, заради 
градење на ставови и мислења, со потпретседателите на 
Владата и министрите за внатрешни работи, одбрана, 
надворешни работи, правда и финансии. 

Владата може, заради разгледување на одделни пра-
шања и градење на ставови да образува тело составено 
од членови на Владата. 

Владата одлучува на седница за прашањата разгле-
дани согласно став 1 и 2 на овој член." 

Член 3 
Во членот 11, после ставот 1 се додаваат два нови 

става 2 и 3 кои гласат: 
„Членовите на Владата кои раководат со министер-

ствата, се должни да се придржуваат кон утврдените 
рокови за изготвување на прописите и другите акти 
утврдени во Програмата за работа на Владата. 

Ако во определените рокови не ги подготват и не ги 
достават до Владата прописите или другите акти пред-
видени во Програмата за работа на Владата, мини-
стрите се должни да го известат претседателот на Вла-
дата за причините поради кои не се извршени програ-
мираните работи во определените рокови." 

Ставот 2 станува став 4. 
Член 4 

Во членот 20, ставот 3 се брише. 
Член 5 

Во членот 24, ставот 2 се менува и гласи: 
„Стручните совети од став 1 на овој член на барање 

на Владата органите на управата или по сопствена ини-
цијатива, разгледуваат и даваат стручни мислења за 
определени правни, економски и други прашања од 
општо значење за Владата и органите на управата." 

Член 6 
Членот 25 се менува и гласи: 

"Член 25 
Правниот „совет особено: разгледува прашања во 

врска со остварувањето на начелото на владеењето на 
правото како темелна вредност на уставниот поредок; 
значајни прашања за изградба на правниот систем, заш-
тита на слободите и правата на човекот и граѓанинот, 
правна зашти•та на сопственоста; како и други прашања 
од значење за функционирањето на уставниот пол,итич-
киот и правниот систем." 

Член 7 
Членот 29 се менува и гласи: 

"Член 29 
Владата ги има следните комисии: 
1. Комисија за надворешни работи, одбрана и без-

бедност; 
2. Комисија за стопански систем, одржлив развој и 

тековна економска политика; 
3. Комисија за политички систем; 
4. Комисија за човечки ресурси и нивен развој; и 
5.Комисија за кадровски прашања." 

Член 8 

Членот 31 се менува и гласи: 

"Член 31 
Комисијата за стопански систем, одржлив развој и 

тековна економска политика ги разгледува прашањата' 
што се однесуваат на: развојната политика и мерките за 
нејзина реализација; поттикнување на одржлив економ-
ски развој и порамномерен просторен и регионален раз-
вој, научен и технолошки развој; утврдување на мате-
ријалните, енергетски и други биланси; уредување на 
системски прашања во областа на стопанскиот систем, 
заштитата на животната средина и одржливиот развој, 
финансиите, даночната политика, економските односи 
со странство, европските и светски интегративни „про-
цеси, урбанизмот, банкарството, кредитно-монетар-
ната политика; девизната и царинска политика, кредит-
ните односи со странство, пазарот и цените, јавната 
потрошувачка, техничката култура; остварувањето на 
политиката за извршувањето на законите и другите 
прописи на Собранието и на Владата, ги следи вкупните 
стопански движења и предлага мерки на економската 
политика преку донесувањето и спроведувањето на ма-
кроекономската политика, ја следи материјалната по-
ложба на стопанството и јавната потрошувачка преку 
донесувањето и извршувањето на Буџетот на Репу-
блика Македонија, програмите за финансирање на од-
делни дејности и намени од интерес на. Републиката, 
јавните служби од материјалното производство, врабо-
теноста и вработувањето, станбено-комуналните ра-
боти, животниот стандард, туризмот, имотно-правните 
односи и и дава мислење и предлози на Владата за 
решавање на прашањата од нејзина надлежност." 
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Член 9 
Членот 32 се брише. 

Член 10 
Во членот 34, зборовите: „Комисијата за прашања 

за општествени дејности (јавни служби)", се заменуваат 
со зборовите: „Комисијата за човечки ресурси и нивен 
развој". 

Член И 
Во членот 35, зборовите: „индивидуални" и „ра-

ботни организации од посебен општествен интерес" се 
бришат, а зборовите: „личен доход", се заменуваат со 
зборот „плати". 

Член 12 
Во членот 36, точката „1. Комисија за спроведување 

на Специјалната програма за 25-те претпријатија што 
работат со загуби" се брише. 

Во точката 5 зборовите: „трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал" се заменуваат со 
зборот „приватизација". 

Точките 2,3,4,5 и 6, стануваат точки 1,2,3,4 и 5. 
Член 13 

Членот 37 се брише. 
Член 14 

Во членот 39 зборовите: „и доделувањето на кре-
дити за станбена изградба" се бришат. 

Член 15 
Членот 41 се менува и гласи: 

„Член 41 
Комисијата за приватизација ги разгледува условите 

и начинот за приватизација на општествената сопстве-
ност, предлага законски и други мерки за нејзино ре-
ализирање, разгледување на претпријатијата опфатени 
со програмите за приватизација на сопственоста, дава 
мислење за развојните програми кои се кандидати за 
финансирање од Агенцијата за приватизација, ја раз-
гледува Годишната програма и Финансиската програма 
за работа на Агенцијата за приватизација на Република 
Македонија, ја оценува нејзината работа, го предлага 
начинот на продажба на акциите и уделите стекнати по 
основа на државниот капитал, одделно и заедно со ак-
циите и уделите издадени на Агенцијата, води прего-
вори со заинтересирани стратешки инвеститори при 
продажбата на акциите и уделите стекнати по основа на 
државен капитал одделно и заедно со акциите и уделите 
издадени на Агенцијата, и предлага на Владата избор 
на најповолен стратешки инвеститор врз основа на 
претходно утврдени критериуми од страна на Владата 
кога продажбата се врши преку непосредна спогодба, и 
предлага на Владата да именува претставници во прет-
пријатијата, односно друштва во кои има акции и удели 
стекнати по основа на државен капитал, како и акциите 
и уделите издадени на Агенцијата, врши и други работи 
од нејзината надлежност утврдени со закон." 

Член 16 
Во членот 43, ставот 4 се менува и гласи: 
„Претседателот и членовите на работните тела се 

именуваат од редот на членовите на Владата." 
По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои 

гласат: 
„Во работата на работните тела може да учествува 

секретарот на Владата, а секретарот на Секретаријатот 
за законодавство учествува во работата на работните 
тела на Владата. 

Во работата на работните тела може да учествуваат 
и функционери кои раководат со други органи на упра-
вата." 

Член 17 . 
Во членот 45, ставот 2 се брише. 

Член 18 
Во членот 47, ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Во случај на спреченост или отсутност на член на 

работното тело, во работата на работното тело уче-
ствува неговиот заменик, за што членот на работното 
тело го известува претседателот на работното тело. 

По исклучок од став 2 на овој член во работата на 
работното тело по претходна најава може да учествува 
и потсекретар или помошник со претходно утврден став 
по прашањата што се на дневен ред на седницата на 
работното тело." 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Во работата на работното тело може да учеству-

ваат без право на одлучување и советниците на Вла-
дата, за што одлучува претседателот на работното те-
ло." 

Ставот 4 станува став 5. 
Член 19 

Во членот 49 по зборовите „како и", се додаваат 
зборовите: „научни и". 

Член 20 
По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи: 

„Член 49-а 
Секретарот на работното тело е должен предлогот 

на дневниот ред на работното тело да го достави до сите 
членови на Владата. 

Ако член на Владата кој не е член на работното 
тело, а е заинтересиран да учествува во работата на 
работното тело по одделни точки од дневниот ред, сво-
ето учество претходно го најавува кај претседателот на 
работното тело. 

На членот на Владата кој го најавил своето учество 
во работата на работното тело по одделни точки од 
дневниот ред, му се доставува покана со материјалите 
што се однесуваат на тие точки." 

Член 21 
Во членот 51, во став 1 зборовите: „може да го 

одложи", се заменуваат со зборовите: „го одлага". 

Член 22 
Во членот 54, ставот 3 се брише, а по ставот 2 се 

додаваат три нови става 3, 4 и 5 кои гласат: 
„Работното тело задолжително зазема став по точ-

ките што се на дневен ред на неговата седница. 
Ако работното тело од било кои причини не може 

да заземе став или да утврди заклучок по прашање што 
е на дневен ред на седницата, тогаш прашањето се 
одлага, по правило, за наредната седница на работното 
тело за дополнително разгледување. 

По прашањето за кое не е заземен став или не е 
утврден заклучок на работното тело, Владата, по пра-
вило, не може да расправа." 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 6 и 7. 
Член 23 

Во членот 58, во точката 1, точката на крајот на 
реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и рабо-
тите од верски карактер". 

Во точката 2, точката на крајот на реченицата се 
брише и се додаваат зборовите: „и трговија". 

Во точката 4 зборот „екологија", се заменува со 
зборовите: „животната средина". 

Во точката 5 после зборот „културата" се става за-
пирка, а зборовите: „и физичката култура", се замену-
ваат со зборот „спортот". 
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Во точката 8, точката на крајот на реченицата се 
брише и се додаваат зборовите: „и доделување на гра-
дежно земјиште". 

Точката 9 се брише. 
Точките 10 и 11 стануваат точки 9 и 10. 
По точката 10 се додава нова точка 11, која гласи: 
„11. Комисија за решавање на управни работи во 

втор степен од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување." 

Член 24 
Во членот 59, во ставот 1 по зборовите: „претседа-

тел и" се додава зборот „најмалку". 
Член 25 

Во членот 62, по ставот 2 се додаваат три нови става 
3, 4 и 5, кои гласат: 

„Предлозите на прописите и на другите општи акти 
од ставот 2 на овој член задолжително содржат анализи 
(осврт, преглед) за нивната усогласеност со законодав-
ството на Европската унија. 

Заедно со предлогот за донесување закон предлага-
чот с должен да поднесе и тези на подзаконските акти 
кои произлегуваат од законот, чие донесување се пред-
лага. 

Ако заедно со предлогот за донесување закон не се 
поднесат тези за подзаконските акти, по правило, се 
одложува разгледувањето на предложениот закон." 

Член 26 

Во членот 63, по ставот 2 се додаваат три нови става 
3, 4 и 5, кои гласат: 

„Основниот материјал од ставот 1 на овој член 
содржи најмногу до 5 страници, а кон него може да се 
приложи и дополнителен материјал. 

Основниот материјал задолжително содржи посебна 
прва страница на која е дадено резиме за материјалот со 
прсдлог-заклучоци. 

По исклучок, доколку се работи за анализа од поши-
рок опфат основниот материјал може да биде со пого-
лем број на страници, при што задолжително се подго-
твува и доставува резиме од најмногу 5 страници." 

Член 27 
Во членот 64, по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Барањето за добивање мислење по материјалот од 

став 1 на овој член, како и одговорите по нив ги потпи-
шува министерот, односно функционерот кој раководи 
со органот на управата или од него овластено лице." 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
Член 28 

Членот 66 се менува и гласи: 
„Министерствата, другите органи на управата и 

управните организации до кои се упатени барања за 
мислења во смисла на член 64 од овој деловник, се 
должни да ги достават своите мислења писмено до бара-
телите најдоцна во рок од 10 дена од денот на приемот 
на материјалите. 

Органитс-и организациите од претходниот став, на 
барање на Владата и други органи и организации, сво-
ите мислења се должни да ги достават во пократок рок, 
кога се работи за прашања по кои треба итно да се 
зазема став или да се донесе одлука." 

Член 29 
Во членот 67, после ставот 1 се додаваат три нови 

става 2, 3 и 4 кои гласат: 
„Министерствата и другите органи на управата 

определуваат раководен работник заради координација 
при подготвувањето и доставувањето на материјали за 

седница на Владата за прашања за кои е надлежна Вла-
дата. 

' Раководните работници од ставот 2 на овој член 
непосредно соработуваат со секретарот на Владата и 
меѓусебно се договараат и известуваат за подготвено-
ста на материјалите за нивно ставање на дневен ред на 
работните тела и седница на Владата. 

Барањето материјалите да бидат ставени на седница 
на Владата го потпишува министерот, односно функци-
онерот кој раководи со органот на управата или од него 
овластено лице." 

Член 30 
Во членот 71, ставот 1 се менува и гласи: 
„Предлогот на дневниот ред за седница на Владата 

го утврдува претседателот на Владата на предлог на 
секретарот на Владата." 

Ставот 2 се брише и се додаваат два нови става 2 и 3, 
кои гласат: 

„Дневниот ред на седницата на Владата, по правило, 
содржи три вида материјали и тоа: 

- материјали за кои се води расправа и се одлучува; 
- материјали по кои Владата само одлучува, а прет-

ходно во работните тела е водена расправа и е заземен 
став, и 

- материјали со кои Владата се информира. 
При утврдувањето на дневниот ред на предлог на 

член на Владата, Владата може да одлучи да води ра-
справа и по материјали од втората и третата алинеја од 
став 2 на овој член." 

Ставот 3 станува став 4. 
Член 31 

Во членот 77, ставот 2 се брише, а ставот 3 се менува 
и гласи: 

„На почетокот на претресот предлагачот може да 
даде кратко усно образложение по материјалот." 

Член 32 
Во членот 81, по ставот 2 се додаваат два нови става 

3 и 4, кои гласат: 
„Ако Владата образува меѓуресорско тело за подго-

твувана закон или друг пропис, истовремено во заклу-
чокот ќе определи кој ќе биде негов координатор, а 
членовите на телото се должни да постапуваат според 
укажувањата на координаторот и да го извршат својот 
дел од задачите. 

Во случај на непочитување или неисполнување на 
обврската дадена од координаторот во смисла на став 3 
од овој член од страна на членот на меѓуресорското 
тело, координаторот е должен за тоа да го извести 
функционерот кој раководи со органот од кој е опреде-
лен координаторот на телото, како и функционерот кој 
раководи со органот од каде е членот на меѓуресор-
ското тело." 

Ставот 3 станува став 5. 
Член 33 

Во членот 88, во ставот 1 зборовите: „доколку Вла-
дата не одлучи да се објават во „Посебниот Службен 
весник на Република Македонија", се бришат, а во ста-
вот 2 по зборовите: „Службен весник на Република 
Македонија", се става точка и зборовите: „или во „По-
себен Службен весник на Република Македонија", се 
бришат. 

Член 34 
Во членот 114, став 3, член 116, став 3, член 117, 

став 1 и 3 зборот „Секретаријатот", се заменува со 
зборот „Министерството". 

Член 35 
Овој деловник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 
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Член 36 
Се овластува Комисијата за политички систем да 

подготви пречистен текст на Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија. 

Бр. 23-1834/1 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

И С П Р А В К А 

Одделението за кадровски и персонални работи во 
Владата на Република Македонија во Решението за 
именување вршител на должноста директор на Народ-
ната матична библиотека „Вук Караџиќ" - Гостивар, 
објавено во „Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 27/99, ја дава следната исправка: наместо зборот 
„Атанасовски" треба да стои „Анастасовски". 

Од Владата на Република Македонија 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
12. 

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8,9 и 10 
на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ" бр. 80/93,14/95,71/96 
и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 7.07.1999 година, донесе 

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

ЗА ПЕРИОДОТ АПРИЛ - ЈУНИ 1999 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

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

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 

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

Катастарски приходи Месечна основица 
Реден број ( во денари) на осигурување 

1. До 400,00 2.844,00 
2. Од 400,01 до 900,00 4.018,50 
3. Од 900,01 до 2.000,00 5.166,00 
4. Од 2.000,01 до 4.500,00 5.741,50 
5. Од 4.500,01 до 7.000,00 6.314,50 
6. Над 7.000,01 6.891,50 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

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

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

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

њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 април заклучно со јуни 1999 го-
дина. 

Број 02-3031/1 Претседател 
7 јули 1999 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I-Скопје поднесена е ту-

жба за развод на брак по тужбата на тужителот Фа-
диљ Реџепи од с.Крушопек-Скопје, против тужената 
Ирена Врањковиќ-Реџепи со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд 
Скопје 1-Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или да одреди полномошник кој пред судот ќе 
ги штити нејзините интереси. Во спротивно, на туже-

' ната ќе и биде одреден привремен застапник кој ќе ја 
застапува пред судот до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд Скопје I- СкопјеXVIII. П. бр.296/99. 
(23044) 

Пред Основниот суд Скопје I Скопје се води постап-
ка за уредување на меѓи по предлог на предлагачите 
Мирјана Џунџева Ивачиќ и Димче Џунџев двајцата од 
Скопје, ул."Периша Савелиќ" бр. 11. На лицето Ште-
ри Бели порано од Скопје, а сега со непозната адреса 
на живеење му се поставува привремен старател ад-
вокатот Бошко Стојанов од Скопје. 

Се повикува секој оној што знае нешто за лицето 
Штери Бели да се јави во судот рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје,ВПП.46/99. 
(23159) 

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје поднесена е 
тужба за развод на брак по тужбата на тужителот 
Грозданов Илија од Скопје, ул."Благоја Страчкиов" 
бр. 17/3, против тужената Грозданова Марица од Ско-
пје, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд 
Скопје I-Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или да одреди полномошник кој пред судот 
ќе ги штити нејзините права и интереси во постап-
ката, односно кој ќе ја застапува пред судот до пра-
восилното окончување на постапката. 

ОдОсновниот суд Скопје I-Скопје,XVIII.П.бр.856/99. 
(23335) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 

право на сопственост на куќа и користење на земји-
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ште за редовна употреба по тужба на тужителот Ос-
ман Рецепи, ул."Вардарска" бр. 18, с.Трубарево, про-
тив тужените Гани Јашаровски, Ремзија Јашаровски 
и Амет Јашаровски- сите од с.Трубарево сега со не-
позната адреса на живеење и престојување. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 30 
дена, од објавувањето на огласот или да одредат свој 
полномошник. Доколку не се јават нивните интереси 
ќе ги застапува привремен застапник назначен од 
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на 
општините на град Скопје. 
Од Основниот суд Скопје П-Скопје. XVIII.бр. 178/99. 

(23052) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес заведен е спор за раз-

вод на брак по тужбата на тужителот Левковски Ни-
кола од Велес против тужената Елвија Мартагути-
ерес Левковски сега со непозната адреса на живеење 
и престојување. Вредност на спорот 60.000 денари. 

За привреме застапник на тужената и е одреден 
стручниот соработник во Основниот суд во Велес, 
Билјана Јачева. Привремениот застапник ги има сите 
права и должности на законски застапник, се додека 
тужената или нејзиниот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека Органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.629/99.(23405) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 

основ на купопродажба по тужбата на тужителот 
Бајрами Рами од с.Градец-гостиварско, против туже-
ните Велија Зехра, Исеини Љатиф од с.Неготино-
Гостиварско, Даути Хума од с.Синичане-Тетовско, 
Сеадини Сузана од с.Синичане како и Селими Паше 
од с.Добридол-Гостиварско. 

Бидејќи тужената Даути Шерифа Хума е со непоз-
ната адреса во странство и се определува привремен 
застапник Бобан Димоски, стручен соработник при 
Основниот суд во Гостивар кој ќе ги застапува ин-
тересите на тужената се додека не се појави пред 
судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.1оо5/98. 
' (23411) 

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Изаири Фа-
тиме од Гостивар, а против тужениот Изаири Алиос-
ман од с.Дебреше сега со непозната адреса на жи-
веење. 

На тужениот за привремен застапник е поставена 
стручниот соработник Душица Димитриеска, која ќе 
го застапува тужениот во постапката се додека исти-
от или негов полномошник не се појават пред судот, 
односно додека Органот за старателство не го из-
вести судот дека му назначил старател. 

Од Основниот во Гостивар, П.бр.304/99. (23412) 

Пред Основниот суд во Гостивар е во тек постапка 
за надомест на штета по тужбата на тужителите 
Алексоски Томе и Братица од Гостивар, на ул."Пав-
ле Аврамоски" бр.1-1/2 против Костоска Јорданка и 
Златка ул."4-ти Јули" бр.184-11/14 Кичево. 

На тужената Костоска Јорданка од Кичево која се-
га е со непозната адреса во Австрија и се определува 

привремен застапник-Бобан Димитриески стручен 
соработник кој ќе ги застапува интересите на туже-
ната се додека нејзин полномошник не се јави пред 
судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.190/98. (23413) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 
постапка за утврдување на татковство по тужбата на 
тужителите Есади Хасније како и малолетните Ази-
зи Армии и Азизи Армина застапувани од мајката 
Есади Хисније од с. Калиште, Гостивар, против туже-
ниот Азизи Демир, Азизи Амет, Кадриу Руфије и Зен-
дели Харије сите од с.Ломница. Вредност на спорот 
10.000,00 денари. 

На тужениот Азизи Демир од с. Ломница со непоз-
ната адреса во странство му се поставува привремен 
застапник лицето Бобан Димоски, стручен соработник 
во Основниот суд Гостивар, дипломиран правник кој 
што ќе ги застапува интересите на тужениот додека 
тој или негов полномошник или застапник не се јави 
во судот, односно се додека тој или негов полномош-
ник или застапник не се јави пред овој суд односно до-
дека Органот за старателство не му постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар П. бр.207/99. (23414) 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 
право на сопственост по основ на купопродажба по 
тужбата на тужителот Бешири Мислима Зулбехар, ул. 
"Никола Парапунов"бр.146, од Гостивар, против ту-
жените Бешири Расима, Бешири Мислим и Сулејмани 
Салије од Гостивар. Тужените Бешири Мислим и Су-
лејмани Салије се со непозната адреса во странство. 

Бидејќи тужените се со непознат адреса им се опре-
делува привремен застапник и тоа стручниот соработ-
ник Димоски Бобан вработен во Основниот суд во Го-
стивар , кој ќе ги застапува интересите на тужените се 
додека тие или нивни полномошници не се јават пред 
судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.680/98.(23415) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 
постапка по основ за долг по тужбата на тужителот 
ПОС Жито Шар" Гостивар против тужениот "Висар 
Компани" од с.Д.Бањица. Вредност на спорот 233.461 
денари. 

На тужениот "Висар Компани" од с. Д.Бањица со за-
конски застапник-директор Шабани Ќефли од с.Д.Ба-
њица, а сега е со непозната адреса на престојување и 
живеење во странство, му се поставува привремен 
застапник Бобан Димоски, стручен соработник при 
Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува инте-
ресите на тужениот додека тој или негов полномош-
ник или застапник не се јават пред судот односно се 
додека Органот за старателство не му постави ста-
рател. 

Од Основниот суд Гостивар, ПСО. бр.234/98.(23417) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

за долг по тужбата на тужителот АД за осигурување и 
реосигурување "Македонија" Скопје, против тужени-
от Димитриев Васил од Струмица со непозната адреса. 
Вредност на спорот 7.670, денари. 

Се повикува тужениот Димитриев Васил да се јави 
во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот. Ако тужениот не се јави во определениот рок 
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ќе му биде поставен привремен застапник и тоа 
Верица Зимбакова, стручен соработник при Основ-
ниот суд во Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр.887/98.(22960) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за смеќавање на 

вла•дение по тужбата на тужителот Емини 
Абдураман од Тетово, ул."Браќа Миладинови" 
бр.364, против тужениот Даути Абдирешат Насуф 
од с. Џепчиште сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавува•њето на огласот да се јави во Основниот суд 
во Тетово или, пак, постави свој полномошник. Во 
спротивно, судот преку ЦСР Тетово ќе му постави 
привремен ста•рател кој ќе ги штити неговите права 
и интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр.569/99.(22959) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 8026/98 на регистарска влошка бр. 02015626?-4-06-
000, го запиша во трговскиот регистар организира-
њето на Претпријатие во АД на МАКЕДОНИЈА СОО-
БРАЌАЈ АД за превоз, услуги и трговија, Градски зид, 
Блок 13, Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.21, 71.10, 
71.21, 73.10/2, 74.13, 70.20, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
63.12, 74.40, 22.12, 22.13, 74.84, 50.10, 51.54, 51.53, 51.70, 
51.51, 74.84, 52.11, 52.12, 52.25, 52.21, 52.22, 52.23, 52.4.1, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 
50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.55, 51.70, 51.35, 61.10, 63.11, 55.51, 
55.52, 93.05, 31.62, 33.30, трговија на големо со прехран-
бени и непрехранбени производи, меѓународни сообра-
ќајно агенциски работи, туристички работи со стран-
ство, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на 
стоки во патниот сообјраќај, меѓународен превоз на 
патници во патниот сообраќај, неспомнати услуги во 
областа на прометот, застапување во прометот на 
стоки и услуги, посредување во прометот на стоки и 
услуги. 

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

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

За овластено лице во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет се именува Владимир Павловски, 
дипл.маш.инж. претседател на Управниот одбор, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21606) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1802/98, на регистарска влошка бр. 030025107-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворање и усогла-
сување на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало увоз-извоз „АЛАЧКИ", Натка 
Алачка и др. ЈТД, Радовиш, ул. „Плачковица" бр. 133. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.132/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.431/3, 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, 15.98/1, 
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, 
18.52,28.73,36.11,36.12, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 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, 
74.84,70.41,91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени продукти, меѓународен транспорт на патници 
и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на 
консигнациони складови, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

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

Во правниот промет со трети лица за преземените 
обврски друштвото одговара со целиот свој имот и 
средства. 

Основачите одговараат со целиот свој имот и нео-
граничено и солидарно со другите основачи. 

За управител без ограничување се именува и се за-
пишува Јованова Драга. 

Управителот Јованова Драга е и застапник без огра-
ничување во надворешнотрговското работење. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1802/98. (20360) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3799/99, на регистарска влошка бр. 02013661?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, трговија, транспорт и 
услуги „ГАБЕР-МИЦЕ" и Блаже експорт-импорт ДОО 
Гостивар ул. „Циглана" 1/24. 

Содружници: Тренгоски Мице од с. Битово-Маке-
донски Брод со основачки влог 4.400,00 ДЕМ или 
135.800,00 ден. и Цветкоски Блаже од Гостивар со се-
диште на ул. „Циглана" 1/24, со оснивачки влог 2.900,00 
ДЕМ, или 90.500,00 денари. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.41/2, 02.01, 02.02, 
05.02,15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 
15.86,15.96,15.98/1,15.98/2,17.40/1,18.10,19.10, 20.40, 
20.51, 24.51, 24.52, 25.22, 26.51, 26.52, 26.53, 27.21, 
27.42, 28.22, 28.63, 28.74, 29.13, 29.71, 31,62, 32.20, 
32.30, 36.14, 45.11, 45.21/1, 21/2, 45.22, 45.23, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.47, 51.51, 
51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.72, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 51.53, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување, консигнација, реекспорт, ме-
ѓународна шпедиција, малограничен промет со сите со-
седни земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Јутослаг 
вија, посредување и застапување во промет на стоки и 
услуги, агенциски услуги во транспорт. 

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

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговскиот промет. 

Тренгоски Мице, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3799/ 

99. (20471) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1574/99, на регистарска влошка бр. 
02013404?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Берберски салон „КУНДО" ТП Христо Ва-
сил Кондосоров ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 42, Скопје. 

Дејности: 93.02 фризерски и други термини за разу-
бавување. 

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

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е Христо Кондосоров, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1574/ 
99. (20485) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10343/98, на регистарска влошка бр. 
02012498?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет, 
услуги и инвестирање „ПИШЕВ МАК КОРПОРАЦИ-
ЈА" Пишев корпоратион ДООЕЛ експорт-импорт бул. 
„Јане Сандански" бр. 61 Скопје. 

Основач: Пишев Корпоратион 104-112, Фанеуил 
Хаал Маркетплајс, Бостон МА 02109 УСА. 

Дејности: 15.13, 15.20, 15.33, 20,40, 20.51, 25.13, 
25.24, 27.33, 27.34, 27.35, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 
28.12, 28.21, 28,40, 28.51, 28.52, 74.84, 28.71, 28.74, 
218.75, 29,12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.24, 29.51, 29.56, 
31.20, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 34.30, 35.43, 35.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 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, 51.64, 51.65 , 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52,24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.46, 63.12, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.33, 73.10/2, 80.22., надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, услуги на складирање на 
стоки, продажба на стоки од консигнација. 

Лице овластено за зстапување во внатрешниот и 
надворешниот промет Александар Пишев, управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10343/ 
98. (19919) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5992/98, на регистарска влошка бр. 02014203?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство, промет и 
услуги „ХАС-КОМЕРЦ" Камбер ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. „Константин Петковиќ" бр. 2. 

Основач: Исмаил Камбер од Скопје. 
Дејности: 27.44, 27.43, 27,42, 28,40, 27.41, 28.62, 

28.71, 28.73, 25.23,18.21,17.40/1, 15.81/1,15.85, 15.98/1, 
01.41, 45.22, 60.21, 60.23, 60.24, 51.12, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52,25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52,44/2, 52,45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/ 
4, 52.47, 52.26,52.33, 52,50, 52.12, 50.30/2,50.10, 50,40/2, 
51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.44, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.54 , 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 
50.40/1, 51.66, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 72.30, 74.20/ 
3, 93.02, 93.01, 25.21, 25,22, 52.7201, 20,10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 36.11, 36,12, 36.13, 36.14, 36.15 , 20,40, 
20.51, 20.52, 37.10, 37.20, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување на странски фирми, 

посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона 
продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, 
Бугарија и СР Југославија. 

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

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

Управител на Друштвото и застапник во надво-
решно трговскиот промет (без ограничување) е Исмаил 
Камбер од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5992/ 
98. (19920) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7181/98, на регистарска влошка бр. 020148837-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за производство, трговија и услуги „АГРАРИАКООП" 
Јовица ДООЕЛ увоз-извоз бул. „Партизански одреди" 
бр. 153, кула Б-2 мезанин бр. 3 Скопје. 

Дејности: 52.„4, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 
52.27, 52.25, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.46, 
52,12, 52.33, 52.48, 52.45, 52.44, 52,42, 52.44/3, 52.44/2, 
52.48, 52,44/1, 52.46, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52,33, 52,32, 
52.50, 52.12, 52,63, 50150, 51.21, 51,38, 51,31, 51.34, 
51,41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51,64, 51,65, 51,53, 
51,44, 51.55, 51,53, 51,25, 51,35, 51.22, 51.21, 51.32, 
51,33, 51.36, 51,37, 51.38, 51,39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.54, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 50.40/2, 
50.10, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 
51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 51.42/1, 63.40, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 
70.31, 51.36, 51.23, 51.31, 51,42/2, 51.42/1, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.33, 45,34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45,43, 
45,44, 45.45, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2,15.31,15.32,15.33,15,41,15.42, 
15.43, 15.51, 15.61, 15,71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 
15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 51.66, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31,51.34,51.35,70.11,70.12,70.20 70.31,70.32,74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање на странски правни и физички лица, консигнаци-
она продажба, посредување и застапување во промет на 
стоки и услуги, реекспорт. 

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

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

Управител на друштвото е Цветковски Јовица, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 7181/ 
98. (20109) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 6702/98, на регистарска влошка бр. 02013372?-
4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Акционерско друштво за промет, производ-
ство и услуги „ФАЛКО ФАСХИОН" увоз-извоз бул. 
„Гоце Делчев" бр. 11 ДТЦ Мавровка 3-кат, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.22, 52.41, 52.43, 52,45, 
52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 51.26, 52,12, 50.50, 51.21, 
51,31, 51,34, 51.23, 51.39, 51.41, 51,24, 51,53, 51.53, 
51.55, 51,70, 51.46, 50.10, 51.51, 51,70, 51.57, 60.21, 
60.24, 60.23, 63.21, 63.30, 63.40, 63.11, 93,05, 26.21, 
28.21, 20.10, 18.„1, 18.10, 25.12, 36.63, 93.02, 74.70, 
55.11, 55.21, 55,30, 55,30/1, 55.40, 63.12, 74.40, 74.13, 
74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74,11, 74.12, 74.20/3, 74.14,17.40/ 
1, 17.40/2, 18.22, 18.23, 70.20, 71.10, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во надворешно-трговскиот промет, комисиони работи, 
консигнациони работи, реекспорт, малограничен про-
мет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија 
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застапување на странски фирми во Република Македо-
нија, шпедиција и ускладиштување на стоки 

Акционерското друштво во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно-трговскиот промет е Магица 
Соколиќ управител без ограничување, а се брише од 
судската регистрација досегашниот директор, Матев-
ска Петранка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 6702/ 
98. (20110) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 11679/98, на регистарска влошка бр. 0201085?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието на Друштво за градежништво и 
промет „МУ-НИС" Муарем ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Долно Свиларе, Кондово. 

Дејности:15.81/1, 15.81/2, 15,85, 15,98/2, 15.98/1, 
60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.43, 52.45, 
52.46,52.42/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26,52.33, 
52.50, 51.121, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51,36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51,24, 51.43, 51,54, 51.64, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51,22, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51, 51.47, 51,45, 51.70, 51.57, 55,30/1, 55.30/2, 65.12/3 
63.40,45.21/2,74.20/3,74.20/5,71.31,71.32,74.84,74.83, 
70.31, 45.31, 45.33, 45.38, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 
45,44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во областа на проме-
тот на стоки и услуги, комисиони продажби, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, ме-
ѓународен транспорт на патници, реекспорт, консигна-
циони работи, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување е Муарем Мустава, 
управител без ограничување, целосна одговорност, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 11679/ 
98. (20111) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 8161/98, на регистарска влошка бр. 02009243?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за трговија, производство и 
услуги „ТЕРМОФРИЗ" Живко Станоевски и други 
ДОО увоз-извоз ул. „Шидска" бр. 24/12, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52,22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52,44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51,31, 
51.34, 51.23, 51,39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51,35, 51.57, 74.13, 74.14, 70.20, 
74.84, 63.40, 63.30, 55.40, 55.51, 55.52, 52,72, 31.10, 
31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.74; 45.41, 45.42, 45.43, 
45,44, 45.45, откуп на земјоделски, сточарски, шумски 
плодови, печурки и водоземци, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување на странски фирми и 
реекспорт, комисиона продажба, туристички агенции и 
туристички бироа. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, со сите свои сред-
ства. 

Управител на друштвото е Живко Станоевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 8161/ 

98. (20112) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13479/98, на регистарска влошка бр. 
02014408?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштво за внатрешна и надворешна трговија „ИНСА" 
Живко ДООЕЛ ул. „Лазар Димтров" бр. 3 - Скопје. 

Основач е Живко Тодоровиќ од Скопје. 
Дејности: 28.11, 28.12, 28.62, 28.72, 29.74, 28.75, 

29.40, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 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, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 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, 52.26, 52.25, 52.27, 52.33, 52.47, 52.61, 
52.62, 52.63,73.10,73.20,73.20/1,73.20/2,73.20/3,74.40, 
74.84, 51.56, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

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

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

Управител е Живко Тодоровиќ, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13479/ 

98. (20105) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8565/98, на регистарска влошка бр. 02012900?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштво за посредување, инженеринг, промет 
и услуги „ДАТА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЖИНЕРИНГ" 
Боре ДООЕЛ увоз-извоз ул. „11 Октомври" 23/2-3 -
Скопје. 

Дејности: 30.02, 31, 33.10/1, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 73.20/1, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.84. 

Управител е Боре Дамевски управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8565/ 
98. (20106) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5789/98, на регистарска влошка бр. 02007303?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатието на Трговско друштво за произ-
водство, трговија и услуги „НИКО" Раде ДООЕЛ увоз-
извоз ул. „Иван Козаров" б.б. - Скопје. 

Основач е Раде Цветковски од Скопје. 
Скратено име на фирмата е „ТДПТУ НИКО". 
Дејности: 01.30, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 

15.61, 15.81, 15.98/2, 17.40, 17.54, 18.10, 31.40, 37.10, 
37.20, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.54, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.60, 
52.63,55.12,55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.22, 60.23, 63.11, 63.12, 63.30, 71.10, 71.21, 74.60, 
74.84,80.41,93.03, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Во правниот промет со трети лица ТД настапува во 
свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. 
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Не одговара за обврските на ТД. 
Управител на ТД без ограничување ќе биде лицето 

Раде Цветковски од Скопје. 
Овластено лице во НТР ќе биде Раде Цветковски од 

Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5789/ 

98. (20107) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13397/98, на регистарска влошка бр. 
02015155?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатието на Друштво за соо-
браќај и трговија „ТЕНИКС - ПЛАВА ЛАГУНА" 
Санде ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Мечкин Камен" бр. 67 -
Скопје. 

Друштвото е основано по законот за претпријатија 
со рег. вл. бр. 1-20420-0-0-0, а усогласено е со ЗТД со 
изјава од 14.12.1998 година. 

Единствен содружник на друштвото е Санде Гино-
ски од Скопје. 

Дејности: 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.4(У2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.20, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, застапување странски 
фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници, ма-, 
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Ју-
гославија. 

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

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

Санде Гиноски управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13397/ 
98. (20108) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12442/98, на регистарска влошка бр. 
02014599?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство, трговија, 
туризам и услуги „ФИЛИЗ", Назим ДООЕЛ експорт-
импорт с. Лојане, Липково. 

Основач Бислими Назим со изјава бр. 01-98, од 
20.12.1998 год. 

Дејности: 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12,63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, 
застапување. 

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овла-
стувања, а за обврските сторени во правниот промет 
ДООЕЛ одговара со сите свои средства со кои распо-
лага, целосна одговорност. 

Бислими Назим, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 12442/98. (18709) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9984/98, на регистарска влошка бр. 
02014299?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за градежништво, 
трговија и услуги „КУРТИШИ" Исамедин ДООЕЛ, 
ул. „Киро Фетак" бр. 31, Куманово. 

Дејности: 18.10, 51.21, 51.38, 51.34, 51.32, 55.40, 
52.72/2, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.31, 
51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.12, 51.13, 511.5, 
511.6, 51.17, 51.19, 52.24, 52.21, 52.22, 522.3, 522.5, 
52.11, 52.41,. 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45 , 52.46, 19.30, 
52.44/4, 52.47, 52.26, 50.40/2, 50.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 74.40, 26.22, 26.25, 28.11, 28.12, 25^23, 36.11, 
36.14, 26.40, 26.61, 26.60, 20.10/1, 20.30, 15.13, 15.51, 
15.98/2, 45.214/, 45.22, 45.21/2, 45.31, 45.34, 55.12, 55.30/ 
1, 55.30/2, 45.11, 63.12, 74.20/2, 74.20/3,74.84, 63.30, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, консигнациона продажба, застапништво и 
посредништво, меѓународен транспорт на патници и 
стоки, меѓународна шедиција. 

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

Управител без ограничување е Исамедин Куртиши. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.9984/ 

98. (18710) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11763/98, на регистарска влошка бр. 
02009295?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето претпријатие на Друштвото за прои-
зводство, трговија, туризам и услуги „ВЛОРА", Фат-
мир ДООЕЛ експорт-импорт с. Матејче, Липково. 

Основач е Рамадани Фатмир со изјава бр. 01-98 од 
20.12.1998 год. 

Дејности: 01.21, 01.24, 45.21/1, 45.21/2, 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, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.46, 52.47 , 52.48, 
52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт и шпедиција, мало-
граничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, 
реекспорт, застапување. 

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овла-
стувања, а за обврските сторени во правниот промет 
ДООЕЛ одговара со целиот свој имот, целосна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување е Рамадани Фатмир. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 

бр. 11763/98. (18711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11730/98, на регистарска влошка бр. 
02010948-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
промет и услуги „СИНИМЕКС" Блашка Кајевска, 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Товарник" бр. 27 б, Скопје. 
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Дејности: 15.31, 15.32, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.21, 
21.25 , 22.22, 22.23, 25.22, 27.53, 28.40, 28.62, 29.21, 
30.01, 31.50, 31.62, 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, 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, 522.1, 52.22, 522.3 , 522.4, 522.5, 
522.6, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2 52.4443, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11,55.12, 55.30/1, 
55.3042, 60.21, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82 , 74.83, 
74.84, 92.33, 92.34, 93.04, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени 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, мало-
граничен промет со стоки и услуги со соседните земји: 
Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување е Блашка Кајевска, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 11730/98. (18712) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13232/98, на регистарска влошка бр. 
02013514?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „АРКОМ КОЛО", ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
„Стив Наумов" бр. 10, Кавадарци. 

Дејности: 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, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23 , 29.24, 
29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 
29.71, 29.72, 31.61, 31.62, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.12, 63.21, 63.40, 74.84, 93.01, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
консигнациона продажба на странски стоки, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет 
со соседните земји, компензациони работи, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници. 

Друштвото одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е 
Арсов Живко, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13232/98. (20170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11900/98, на регистарска влошка бр. 
02014653?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие на Друштвото за трго-
вија на големо и мало „ИП-КОМЕРЦ" Илија, 
ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „8 Март" бр. 2, Кава-
дарци. 

Друштвото е усогласено со Изјава согласно ЗТД од 
25.12.1998 година. 

Содружник на друштвото е Илија Петров од Кава-
дарци. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 15.98/1, 
60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.25, 
52.11, 74.40, 52.27 , 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.42/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 
52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.53, 
51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51, 51.47•, 51.45, 51.70, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/ 
3, 55.40, 55.51, 63.40, 45.21/2, 74.20/3, 74.20/5, 71.31, 
71.32, 74.84, 74.83, 70.31, 45.31, 45.33 , 45.34, 45.22, 
45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 60.22, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, застапу-
вање на странски, физички и правни лица, посредува-
ње во областа на прометот на стоки и услуги, меѓуна-
родна шпедиција, консигнација, комисионо работење, 
малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен трговски промет е Илија Петров без ограни-
чување. 

Целосна одговорност. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11900/98. (20171) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9960/98, на регистарска влошка бр. 
02013149?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство и трговија „РИ-ЕЛ", Ри-
сто, ДООЕЛ, ул. „Гоце Делчев" бр. 1, Кавадарци. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.87, 
15.98/2, 01.11/1, 01.13/2, 60.24, 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, 52.48, 51.19, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи и консигнациона продажба. 

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

Лице овластено за застапување е Ристо Еленов, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9960/ 
98. (20172) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1014/99, на регистарска влошка бр. 
02013402?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие во ДООЕЛ на Дру-
штвото за производство, трговија и услуги „БУРЕ 
ПРОИЗВОД" Тодор, ДООЕЛ, ул. „Добре Даскалов" 
бр. 1, Кавадарци. 

Дејности: 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 17.40, 18.21, 20.30, 20.40, 20.51, 21.25 , 22.25, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.70, 26.81,-26.82, 27.51, 27.52, 
27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.51,м 28.52, 28.61, 28.62, 28.63 , 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 
29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55 , 29.56, 31.50, 31.62, 
33.30, 33.50, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45 , 50.10, 
50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63 , 52.72, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.20, 70.31, 72.50, 74.12, 74.-20/2, 74.20/3, 74.81, 
74.82, 74.84, посредување во надворешниот промет со 
стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, реек-
спорт, трговија на консигнација, комисионо работење, 
меѓународна шпедиција и превоз на патници и стоки, 
малограничен промет со сите соседни земји: СР Југо-
славија, Албанија, Бугарија и Грција, лизинг. 

Управител на друштвото е содружникот Тодор Јо-
сифов, со неограничени овластувања. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка; а за обврските одговара со сите 
свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1014/ 
99. (20173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 231/99, на регистарска влошка бр. 020043567-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар промена на 
фирма, основач и основачки влог друштво за производ-
ство, трговија и услуги „РИС КОМЕРЦ" Љубомир и 
Гордана ДОО увоз извоз Куманово ул. „Доне Божи-
нов" бр. 46. 

Пристапува основачот Гордана Арсовска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 231/ 

99. (19768) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 1124/99, на регистарска влошка бр. 020137267-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар запишување на 
ТП Чајџилница „ЛИНДИ" ТП Лукман Адем Кадри ул. 
„Тоде Мендол" бр. 53 Куманово. 

Чајџилница ЛИНДИ ТП Лукман Адем Кадри осно-
ван со акт од 16.01.1999 год. Трговец поединец Лукман 
Кадри од Куманово со седиште на ул. Тоде Мендол бр. 
53 Куманово. 

Дејност: 55.40 Барови-Чајџилница. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за своја 

сметка. Трговецот поединец за обврските одговара 
лично со целиот свој имот. Управител, Лукман Кадри, 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1124/ 
99. (19769) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 1487/99, на регистарска влошка бр. 020152747-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
друштво за производство трговија и услуги „ФАБА" 
Снежана ДООЕЛ увоз извоз Куманово ул. „Ѓорче Пе-
тров" бр. 6. 

Дејноста: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.41, 15.89, 50,10, 
50.30/1, 50,30/2, 50,40/1, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.33,' 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.43, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 52.11, 52,22, 52.23, 52.24, 
52.25, 51.26, 52.41, 52.43, 52.Ж44/1, 52.45,52.46, 55.30/2, 
и 93.05. 

Надворешно трговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства - це-
лосна одговорност. • 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешен промет е Најден Бајдевски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1487/ 
99. — (19770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 499/99, на регистарска влошка бр. 2-69838-0-0-0, го 
запиша во трговскиот регистар основање на младинска 
задруга „ЛЕОН" ц.о. Куманово ул. „Илинденска" бб. 
Куманово. 

Основачи на младинската задруга се Марјан Анге-
ловски од Куманово ул. „Страшко Симонов" бр. 23-1/9, 
Зоран Пановски од Куманово ул. „Вера Јосиќ" бр. 33-
А, Виктор Митевски од Куманово ул. „Тоде Думба" 
бр. 100-4&, Сашо Додевски од Куманово ул. „Горче 
Петров" бр. 51, Константин Домановски од Куманово 
ул. „О.Револуција" бб, Дејан Димовски од Куманово 
ул. „Страшко Симонов" бр.23-1/3, Петар Нашевски од 
Куманово ул. „Веселин Маслеша" бр.45-А, Витомир 
Димовски од Куманово ул. „В.С.Бато" 72, Драган Сто-
јановски од Куманово ул. „Др.Рибар" 41, Тони Јаки-
мовски од Куманово ул. „Страшко Симонов" бр. 23-2/ 
И . 

Задругата ќе ги обавува следните дејност: 
Задругата врши повремени и привремени работи за 

кои според прописите за работните односи не се засно-
вува раб. однос и тоа: 1. работа која со оглед на проце-
сот на трудот не се врши како постојана и непрекината 
работа, трае најдолго 30 работни денови, 2. работа во 
организација која може да трае подолго од 30 дена но не 
подолго од 60 дена во една календарска година во след-
ните случаи: - работа во комисии кои се формираат врз 
основа на закон и други прописи, аквизитерски и инка-
саторски работи кои се вршат повремено, повремено 
изведување на настава во курсеви и семинари, кратко-
трајно дневно набљудување и мерење на теренски ста-
ници во метеорологијата и хидрологијата, - повремени 
и помошни работи во теренските работења во геодет-
ската дејност и геолошките, археолошките, педолош-
ките и сл. истражувања, повремено изведување на кул-
турно уметнички и забавни програми, освен во угости-
телството ако таквиот труд на изведување не им прет-
ставува редовно занимање, продажба на труд на изведу-
вање не им претставува редовно занимање, продажба 
на среќки, печат и повремени публикации, примање на 
уплати за спортска прогноза лото и томбола, надвор од 
просторијата на организацијата, работа во социјално-
хуманитарни организации што ја вршат членовите на 
тие организации, сезонска продажба на земјоделски 
прехранбени производи, предмети од домашна изра-
ботка, сувенири и други предмети од туристички карак-
тер ако се вршат на привремени продажни места, 
вршење на статистички истражувања и шифрирање на 
посебни извештаи повремено или привремено вршење 
на работни задачи но земјоделството и шумарството. 
Повремени или привремени работи во смисла на овој 
закон се сметат и работите кои се вршат кај работода-
вач. 

Во правниот промет со трети лица задругата иста-
пува во свое име и за своја сметка. Задругата одговара 
со сите свои средства, а задругарите еднократно во ви-
сина на својот основачки влог - целосна одговорност 
ц.о. 

Директор на задругата е Марјан Ангеловски од Ку-
маново кој е еден од основачите и тоа е лице овластено 
за застапување и претставување на задругата со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 499/ 
99. (19771) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 4880/99, на регистарска влошка бр. 020145447-8-09-
000, го запиша во трговскиот регистар друштво со огра-
ничена одговорност едно лице друштво за производ-
ство, транспорт, промет и услуги „ДЕКО-ТРАНС 99" 
Миладинка ДООЕЛ извоз-увоз с.Степанце, Старо На-
горичане. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 
02.01, 02.02, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.71, 15.71/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.86, 15.89, 15.89/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 
18,21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.25, 21.14, 22.15, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 30.10/2, 36.14, 36.40, 
36.50, 36.62, 36.63, 37.Ж10, 37.20, 45.32, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 5,10, 50,20, 50.30/2, 50,40/2, 50.40/1, 
50,50, 51.19, 51.21, 51.23, 51.38, 51.39, 51.51, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51,51, 51,53, 51.66, 61.70, 
52.11, 52,12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52,33, 
52.41,52,42,52.43,52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52,45,52.46, 
52.50,52.63,52.72/1, 52.74, 50.30/1, 55.30/2, 55.40,55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 71,10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт. 

Овластување друштвото во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Управител Миладинка Милковска, управител со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4880/ 
99. (19772) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2843/99, на регистарска влошка бр. 020144917-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД Друштво за услуги и трговија на големо и 
мало „БИРО МС“ Гордана ДООЕЛ извоз-увоз Кума-
ново ул. „Иво Рибар-Лола" бр.103. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52,43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1,52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 
52.50, 52.12, 50,30/2, 50,30/3, 50,10, 50.40/2, 50,4003, 
50.50, 52.44, 52,62, 51.21, 51.22, 51.38, 51,31, 51,34, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/11, 51.24, 
51,43, 51.46, 51.54, 51,64, 51.65, 51,53, 51,44, 51.55, 
51.56, 51.23, 51.25, 51.35, 51.30/1, 50.40, 51.40/1, 51.51, 
51.47, 51.61, 51.70, 51.52, 51.45, 51.63, 51.57, 51.42/2, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.66, 50.20, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување, посредување, реекспорт, консигнација, ма-
лограничен промет со Грција, Бугарка, Албанија и СР 
Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет спрема трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Маневска Гордана - управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I -.Скопје, Трег. бр. 2843/ 

99. (19817) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решениеро 
Трег. бр. 1828/98, на регистарска влошка бр. 02012274?-
841-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за трговија на големо и мало и услуги 
„КАЛЕШ" Коцана ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. 
„Љубица Михајловиќ" бр. 12 Куманово. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45 , 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 61.67, 51.61, 
51.63, 51.64, 51.65, 61,66, 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, 51.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.2172, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 74.84 и 93.05. надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, Албанија и СР Југославија, привремен 
увоз односно извоз на стоки и опрема заради производ-
ство и пружање на услуги, меѓународен превоз на стоки 
и патници, реекспорт, застапување и посредување на 
надворешен промет, работи на меѓународна шпедиција 
и надворешна продажба. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет сторени со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 

.Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Коцана Алексиќ -
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1828/ 
98. (19818) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 913/99, на регистарска влошка бр. 020127437-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштво за трговија, услуги и производство „ГОДИ -
БАЛ" Зајкова Снежана и др. ЈТД, увоз-извоз, Валан-
дово, ул. „Маршал Тито" бр. 34. 

Содружници Зајкова Снежана и Ставров Димитар 
од Валандово. 

Дејности: 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 51.26, 62.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 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, 50,10, 50.30/1; 50.30/2, 50,50, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 60.24, 70,20, 74.84, 01.11/1, 91.11/2, 01.1103, 
01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт. 

Во правниот промет со трети лица Јавното трговско 
друштво истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица, за обврските на 
Јавното трговско друштво содружниците одговараат 
лично и неограничено солидарно со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Зајкова Снежана -
управител со неогрничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, Трег. бр. 913/ 
99. (19819) 

Основниот суд Скоцје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2525/99, на регистарска влошка бр. 02013239?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за трговија, услуги и производство 
„ЖИВЕ-РЕН" Нацо, ДООЕЛ, увоз-извоз с. Пирава, 
Валандово. 

Основач Донев Нацо од с.Пирава, Валандово. 
Дејноста: 52.11, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50,30/2, 50.50, 

51.16, 61.21, 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, 
52.12, 52,21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 62.47, 52.48, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24,63.21,74.84. надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
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изводи, застапување и посредување, реекспорт, услуги 
на меѓународен транспорт на стоки, патници и услуги, 
малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и 
СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Донев Нацо - управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2525/ 
99. (19820) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 779/99, на регистарска влошка бр. 02009354?-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за услуги и промет „ АЛМИР-Б А" Бардул и 
Аргетим ДОО експорт-импорт-Дебар ул. „Братство 
Единство" бр. 6. 

Содружници: Бардул Трепча и Аргетим Трепча на-
селба Венец II Дебар. 

Друштвото е основано на 21.12.1998 година со дого-
вор за ДОО. 

Дејности: 50.10,50.20,50.30/1,50,30/2,50.40/1,50,40/ 
2, 50,40/3,50.40/4,50,50,51.11,51.12,51.13,51.14,51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51,43, 51.44, 51,45, 
51.46, 61.47, 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, 
62.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 62.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60,21, 60.22, 50,23, 560.24, 63.40, 
65.12/3, 74.84. Надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во областа на про-
метот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, реекспорт, шпедиција и консигнација, 
малограничен промет со Албанија, СР Југославија, Бу-
гарија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица трговското друш-
тво настапува во своие име и за своја сметка. За обвр-
ските настанати во правниот промет со трети лица 
трговското друштво одговара со сите свои средства. 

Бардул Трепча - управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 779/ 
99. (19821) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3625/98, на регистарска влошка бр. 
020014198?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Претпријатието за производ-
ство, услуги и трговија „ПЕКОМ" доо експорт-им-
порт, ул. „Козјак" бр. 9-II/4 Скопје. 

Содружник е Петрушевски Зоран од Скопје. 
Дејности: 17.16, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 

18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 25.11, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 25.28, 28.52, 28.62, 35.41, 36.11, 
36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 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, 
52.74, 60.24,63.30,63.40,74.12,93.02, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 

непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки. 

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

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

Управител без ограничување во внатрешно и надво-
решно трговскиот промет е Петрушевски Зоран, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3625/ 
98. (19985) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7834/98, на регистарска влошка бр. 020120127-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ДАСКОН" доо увоз-извоз, ул. „Јани Лукров-
ски", бр. 2/16, Скопје. 

Содружник е Глинџарска Соња, ул. „Јани Лукров-
ски", бр. 2/16, 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, 15.И, 15.12, 
15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 17.21, 

. 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.65, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63 , 37.10, 
37.20, 50.10,. 50.20,. 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/44, 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, 
52.33, 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, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 71.40, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14; 
74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33 92.34, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи,, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, консигнациона продажба, комисиона и кон-
сигнациона продажба на стоки, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен превоз на патници и стоки, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југо-
славија, застапување странски фирми и посредување во 
надворешно-трговскиот промет. 

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

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

Управител без ограничување во внатрешно и надво-
решно трговскиот промет е Глинџарска Соња, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7843/ 
98. (19986) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10496/98, на регистарска влошка бр. 
02010993?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за производство и промет 
на „ЈОЈШД КОМЕРЦ" Милован и други доо Скопје ул. 
„Лисец" бр. 91. 

Основачи се Радески Милован и Радеска Даринка од 
Скопје ул. „Лисец" бр. 91. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.36, 52.21, 52.32, 52.34, 
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52.39, 52.41, 52.42, 52.47, 52.53, 52.55, 52.57, 52.70, 
74.84, 50.20, 28.11, 55.30, 55.30/2, 17.40, 15.110, 15.13, 
60.23, 60.24, 25.22, 28.65, 17.40, 18.19, 15.32, 19.91, 
15.98, 93.02, 15.81/1, надворешна т р г о в ф со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување и посредување во областа 
на прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт-
и меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
превземени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара во висина на вложените средства. 

Управител без ограничување во внатрешно и надво-
решно трговскиот промет е Радевски Милован. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10496/ 
98. (19987) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5307/99, на регистарска влошка бр. 020152687-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за компјутерски инженеринг и 
информатички консалтинг „АРС МЕДНА" Славо Ана-
стасов дооел увоз-извоз Скопје. 

Содружник е Славко Анастасов од Скопје, ул. „Кар-
пошово востание" бр. 2-3-12. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33, 30.01, 30.02, 
31.10, 30.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 
32.20, 32.30 33.20, 33.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.46, 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, 
52.48, 52.72, 52.74, 63.40, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.11, 74.13,74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 
74.40, 74.84, 92.32, 93.05, 33.30, 45.24, 45.50, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување со 
странски фирми, вршење реекспрот, посредување и за-
стапување во областа на прометот со стоки и услуги, 
комисионо и консигнационо работење, малограничен 
промет со соседните земји СР Југославија, Албанија, 
Грција и Бугарија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара во висина на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Славко Анастасов, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5307/ 
99. (19988) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2909/99, на регистарска влошка бр. 
020130827-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за трговија и градежништво „КРОЛУК-
-ТРЕЈД" Звонимир ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
Бул. „Јане Сандански" бр. 7-2/25 Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02,15.11,15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51,15.52,15.81,15.81/1,15.81/2,15.82,15.82/1,15.82/ 
2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.%, 15.97, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20,20.30, 20.40, 20.51,20.52, 
21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.23, 
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 36.11, 36.12, 36.13, /36.14, 
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,36.15, 545.11, 45.12, 45.21, 45.21/1,45.21/2, 45.22,45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.20, 74.20/3, 
74.30,74.40,74.83,74.84,93.02, надворешна трговија со 
прехранбени продукти, надворешна трговија со непре-
хранбени продукти, застапување на странски фирми и 
посредување, комисиона и консигнациона продажба, 
малограничен промет со соседните земји Албанија, Бу-
гарија, Грција и СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Звонимир Лукинец - управител 
без ограничување. 

Единствен содружник е Звонимир Лукинец од 
Скопје. 

Основната главнина на друштвото изнесува 6050 
ДЕМ. Во противвредност од 131.600,00 денари, според 
извештајот на судскиот проценител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2909/ 
99. ' (19900) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4169/99, на регистарска влошка бр. 
020153717-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското услужно друштво „МЕГА 
ШОП" Васко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. „Ч-
упино Брдо" бр. 9 б Скопје. 

Дејности: 22.14,22.31,22.32,22.33,51.3,51.31,51.32, 
51.33,51.34,51.35,51.36,51.37, 51.38, 51.39,51.4,51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.16, 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, 52.47, 52.48, 52.50, 71.40, 
72.20, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Васко Стефановски - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4169/ 
99. (19901) 

о>сновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13053/98, на регистарска влошка бр. 
020148757-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за производство 
трговија и услуги „СКАРПЕ" Исмаил ДООЕЛ експорт 
- импорт, Скопје ул. „106" бр. 367 

Основач: Исмаил Идриз од Скопје ул. „Зеф Љуш 
Марку" бр. 30, МБ 1111974450003 и рег. бр. 1459442. 

Управител: Исмаил Идриз - управител со неограни-
чени овластувања. 

Дејности: 17.60, 18.3, 17.72, 17.71, 17.54/1, 19.30, 
18.24,19.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
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51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52,43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
Надворешна трговија со непрехранбени производи; 
Посредување во надворешнотрговскиот промет и 

реекспорт; 
Застапување странска фирма и малограничен про-

мет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13053/ 

98. (19902) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10103/98, на регистарска влошка бр. 
02010009?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Авто такси „ГИГО" ТП Глигор Лазо Петровски Бул. 
„Јане Сандански" бр. 105/2-10 Скопје. 

Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е Глигор Лазо Петровски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10103/ 
98. (19903) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2672/99, на регистарска влошка бр. 
02013485?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Таксист „СЕНЧЕ" ТП Ремзи Ремиза Адем ул. „Овче-
полска" бр. 87 Скопје. 

Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е Ремзи Адем - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2672/ 
98. (19904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10171/98, на регистарска влошка бр. 
02009685?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието на Друштвото за 
производство, трговија и инженеринг „ВАПЛАС" 
Владо и Александар ДОО експорт-импорт, ул. „Васил 
Ѓоргов" бр. 28/2, Скопје. 

Основачи се Владо Даневски од Скопје, ул. „Васил 
Ѓоргов" бр. 28/2 и Александар Колевски од Скопје, 
бул. „АВНОЈ" бр. 16/1-16. 

Дејности: 15.98, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.17, 
17.21, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 22.22, 22.23, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
27.21, 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, 29.13, 29.24, 29.40, 
29.56, 29.72, 31.10, 33.10/1, 33.40, 35.12, 35.50, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 
36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34 , 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 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, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.74, 60.24, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.34, 71.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, долгорочна про-
изводствена кооперација, компензациони работи, по-
средување во надворешно-трговскиот промет, малогра-
ничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југо-
славија, меѓународен транспорт на стоки, застапување 
на странски лица во Македонија, консигнациона про-
дажба, давање услуги за одржување на увезена опрема 
и трајни добра за лична потрошувачка, привремен увоз 
и извоз на стоки, закуп-лизинг на опрема заради кори-
стење во производство и заради давање услуги, работи 
на облагородување на стоките (преработка, доработка 
и обработка). 

Застапување: Владо Даневски, управител без огра-
ничување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10171/ 
98. (19944) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1867/99, на регистарска влошка бр. 02014904?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за трговија и услуги „АТЛАС" Ненад ДООЕЛ бул. 
„АСНОМ" бр. 68/1 Скопје. 

Основачи се Ненад Бошковски од Скопје, бул. „АС-
НОМ" бр. 68/1-15 Скопје. 

Дејности: 50.10,50.20,50.30/1,50.30/2,50.30/3,50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 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, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.62, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 
63.40,70.31,71.32,71.33, 74.82,74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Застапување Снежана Бошковска, управител -без 
ограничување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1867/ 
99. - (19945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10172/98, на регистарска влошка бр. 
02014702?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД на Златар - филигран „РАЈ-
НА" ТП Глигоровска Ангел Биљана, ул. „Лондонски 
канал В" локал 16 Скопје. 

Основач Глигоровска Биљана од Скопје, ул. „Разло-
вечко востание" бр. 18/13. 

Дејности: 36.22, 36.61, 52.33, 52.48. 
Застапување: Глигоровска Биљана, управител без 

ограничување. 
Фирмата во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10172/ 
98. (19946) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3729/99, на регистарска влошка бр. 020149307-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Ресторан 
„ЛАВ" ТП Златков Драган Златко, бул. „Илинден" бр. 
94 Скопје. 

Основач е Златков Златко од Скопје, бул. „Илин-
ден" бр. 94. 

Дејност: 55.30/1. 
Застапување: Златков Златко, управител без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3729/ 

99. (19947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12229/98, на регистарска влошка 02014935?-3-
09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието на Монтажно-инсталатерско 
трговско друштво „ХИДРОТРЕЈД - КОМЕРЦ", Алек-
садар и други ДОО увоз-извоз, ул. „Методи Митев-
ски" Т.Ц. „Рајко Жинзифов" лок. 14 Скопје. 

Основачи: Јовановски Алексадар, Јовановска 
Стефка, Јовановски Сашо и Гоцевска Гордана сите од 
Скопје. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.63, 28.73, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 
45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.53, 51.56, 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, 
52.48,52.62,52.63,74.12,74.83,74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување, 
малограничен промет со соседните земји. 

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

Друштвото го застапува Јовановски Сашо, управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12229/ 
98. (19948) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 2115/99, на регистарска влошка бр. 020141867-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатието на Друштвото за производство, 
трговија и услуги „ВОРЛД - ТРЕЈД" Зоран ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. „Тале Хрисгов" бр. 1/10. 

Фирмата е основана со акт од 15.05.1992 год., а един-
ствен содружник е Здравевски Зоран од Скопје. 

Дејности: 14.11, 18.21, 18.22, 26.21, 26.40, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.52, 
28.62, 28.63, 28.73, 45.11, 45.12, 45.21, 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, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
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, 
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, 52.63, 52.72, 55.30, 60.22, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 63.12/3, 70.11, 70.31, 71.10, 
71.21, 71.32, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 70.11, 70.12, 
74.20, 74.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, застапување на странски фирми, кон-
сигнациона продажба. 

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

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

Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет (без ограничување) е Здравевски Зоран од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2115/ 
99. (20023) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 156/99, на регистарска влошка бр. 020113117-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за промет „ГРАДЕЖНИК" 
Лена и др. ДОО експорт-импорт, ул. „Тодор Чангов — 
31" бр. 11 Скопје. 

Друштвото се усогласува со Договор за ДОО од 
22 12 1998 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 
52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 
51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 
51.57, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 
63.30, 28,11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 
28.52, 28.63, 28.62, 27.54, 27.53, 27.51, 28.75, 28.74, 
28.73, 36.22, 28.71, 28.72, 36.63, 52.74, 28.51, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 
70.31, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 
74.84, 74.83, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
60.22, 21.12, 21.23, 37.20, 21.21, 22.23, 21.25, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговѕда со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, малограни-
чен промет со соседните земји (Бугарија и Грција), кон-
сигнациона продажба. 

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

Белкоска Лена е управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 156/99. 
(20024) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 36/99, на регистарска влошка бр. 020113097-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и 
мало експорт-импорт „ДАНГО" Јован и Даниела ДОО 
Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 47/4-38 Скопје. 

Дејности: 50.10,50.30/1,50.30/2,50.30/3,51.11,51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 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, 52.44Л, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 
55.30/1, 55,30/2, 60.21, 60,23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 

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

Во внатрешниот промет Друштвото го застапува Јо-
ван Митревски, управител без ограничување. 

Друштвото во надворешниот промет го застапува 
Јован Митревски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 36/99. 
(20025) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на Трговско друш-
тво за трговија на големо и мало „САМС" Снежа ДО-
ОЕЛ увоз-извоз бул. „Видое Смилевски - Бато" бр. 5/ 
2-10 Скопје. 

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 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, 52.63, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25 , 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.82, 
74.83, 74.84. 

Дејностите кои ќе ги обавува друштвото во надво-
решниот трговски промет се следните: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

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

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е Снежа Манчева, управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје-Скопје. (20484) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег.Згф.бр. 72/99 од 15.02.1999 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондациите се запишува Фуд-
балски клуб "Беса" од с. Нови Челопек. 

Работата и активностите на здружението се омасову-
вање на спортот во селото и пошироко, ангажирање 
на младите на спортски план, соработка и размена на 
спортско искуство и слично. 

Седиштето на здружението е во с. Нови Челопек и 
ќе делува на подрачјето на општина Брвеница. 

Од Основниот суд во Тетово. (22525) 

Основниот Суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 
47/99 од 21.06.1999 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег.бр. 40/99 го запиша 
Еколошкото друштво "Рис" од Маврови Анови, кое го 
застапува претседателот Џукоски Ќирко од Скопје. 

Работата и активностите на Еколошкото друштво 
"Рис" од Маврови Анови се однесува во вршење на 
дејноста - активности за заштита на флората и фауна-
та на реонот на Мавровскиот крај, заштита на Мав-
ровското Езеро и реката Радика, загадување и презе-
мање на акции за чистење и уредување на туристичка-
та населба околу Мавровското Езеро. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22526) 

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 
39/99 од 18.03.1999 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег.бр. 32/99 го запиша 
здружението на граѓани Фудбалски клуб "Вардар" 
с.Вруток, кбј го застапува неговиот претседател Три-

фуноски Никола и овластените лица Аврамоски Дра-
гиша и Алексоски Сретко, по записник од 26.12.1998 
година. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат да се грижи за омасовување на фудбалскиот 
спорт во клубот и развивање на внатрешни демократ-
ски односи и влијанието на членството врз работата на 
своите органи и тела, работи на стручно издигнување 
и усовршување на своето членство по пат на организи-
рање на разновидни форми на воспитно образовни и 
стручни дејности, равивање и јакнење на спортскиот 
морал на своето членство, и меѓучовечки односи меѓу 
спортистите во селото, општината и пошироко, афир-
мирање на фудбалскиот спорт врз принципите на 
аматеризмот; грижата за подобрување на материјална-
та положба на клубот, превземање на акции за пропа-
ѓање на фудбалскиот спорт, како и стручно усовршу-
вање на фудбалските работници и други работи што се 
во интерес на клубот. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22527) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 10/99 
од 13.I.1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на Здру-
жението на граѓани Фудбалски клуб "МЕБДО", со 
седиште во с. Матејче, Куманово, со својство на прав-
но лице од 18.06.1996 година се во согласност со зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Фудбалски клуб "МЕБДО", со седиш-
те во с. Матејче, Куманово, застапував од претседател 
на Управен одбор г-дин Ќазими Мељазим, во регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации при Осно-
вен суд - Куманово, под Рег.бр. 33. 

Од Основниот во Куманово. (22620) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 8/99 
од 13.I.1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
ние на граѓани Фудбалски клуб "Лопате", со седиште 
во с. Лопате - Куманово, со својство на правно лице од 
10.06.1997 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Фудбалски клуб "Лопате", со седиш-
те во с. Лопате - Куманово, застапувано од претсе-
дател на Управен одбор г-дин Сулејмани Бејтула во 
регистар на здруженија на граѓани и фондации при 
Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 32. 

Од Основниот во Куманово. (22621) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр, 32/99 
од 9.VI.1999 година, во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се менува името на Здружението на граѓани, Сојуз 
на Организации за техничка култура - Народна тех-
ника - Куманово. Новото име гласи: Сојуз на здру-
женијата за техничка култура на Куманово - Народна 
техника - Куманово. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на Соју-
зот на здруженијата за техничка култура на Куманово 
- Народна техника - Куманово, со својство на правно 
лице од 15.12.1995 год.,се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 
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III. Се запишува Сојуз на здруженијата на Техничка 
култура на Куманово - Народна техника - Куманово, 
со седиште во Куманово, ул. 'Тане Ѓорѓиев" бб, заста-
пувано од претседател Миле Поповски и секретар Мо-
ме Станишевски, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег. 
бр. 116. 

Од Основниот во Куманово. (22622) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 97/99 
од 24.VI. 1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружение за грижи и воспитување на 
децата на општина Куманово, со седиште во Кумано-
во, ул. "Братство Единство" бб, (Подрачна единица на 
Педагошки завод - Куманово) со скратен назив ЗГВД 
на Куманово, застапувано од претседател г-дин Живко 
Петрушевски, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации при Основен суд Куманово, под Рег.бр 121. 

Здружението за грижи и воспитување на децата на 
општина Куманово, со седиште во Куманово, се здо-
бива со својство ца правно лице со денот на запишу-
вање во регистарот, 24.06.1999 година. 

Од Основниот во Куманово. (22623) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 95/99 
од 16. VI. 1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружение на граѓани "Златен лист", 
со седиште во с. Оризаре, СО Липково, застапувано од 
претседател г-дин Мендух Мухија, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основен суд -
Куманово, под Рег.бр. 120. 

Здружението на граѓани "Златен лист", со седиште 
во с.Оризаре, се здобива со својство на правно лице од 
денот на запишување во регистарот, 16.06.1999 година. 

Од Основниот во Куманово. (22624) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 69/99 
од 02.VI 1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на Здру-
жението на граѓани Извидничко поречански одред 
"Морнар" Куманово, со седиште во Куманово, со свој-
ство на правно лице од 12.08.1997 година, се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Извидничко поречански одред "Мор-
нар" Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 24, застапува-
но и претставувало од старешина г-дин Јусуф Љатифи, 
во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при 
Основен суд - Куманово под Рег.бр. 115. 

Од Основниот во Куманово. (22625) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 85/99 
од 27.V.1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружение на ликовни творци и симпа-
тизери на Куманово, Куманово, Дом на култура "Јо-
сип Броз Тито", со скратен назив ЗЛИТИС - Кумано-
во, застапувано и претставувано од претседател г-дин 
Верољуб Мурговиќ, во Регистар на здруженија на гра-
ѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег. 
бр. 113, 
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Здружение на ликовни творци и симпатизери на Ку-
маново, се здобива со својство на правно лице со денот 
на запишување во регистарот, 27.05.1999 година. 

Од Основниот во Куманово. (22626) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 7/99 
од 31 .V. 1999 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Фудбалски клуб "Македонија Агино", со 
седиште во с. Агино Село, застапувано од претседател 
на Управен одбор г-дин Стојмановски Зоран, во Регис-
тар на здруженија на граѓани и фондации при Основен 
суд - Куманово, под Рег.бр. 114. 

Фудбалски клуб "Македонија Агино" се здобива со 
својство на правно лице со денот на запишување во ре-
гистарот, 31.05.1999 година. 

Од Основниот во Куманово. (22627) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-
шение Ст.бр.355/98 од 02.06.1999 год. е заклучена сте-
чајната постапка над должникот Претпријатие за тр-
говија на големо и мало "Мифтар Комерц" ц.о. Скоп-
је, ул."Пере Тошев" бр.84 и жиро сметка 40100-601-
118984. 
По правосилноста на решението должникот ќе се из-

брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23394) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје објавува дека со ре-
шение Ст.бр.1344/97 од 29.09.1998 год. е заклучена сте-
чајната постапка над должникот Претпријатие за тр-
говија на големо и мало "Банат Калиси" д.о.о. Скопје, 
ул."Алберт Станиќ" бр.4 а и жиро сметка 40100-601-
308987. 

По правосилноста на решението должникот ќе се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22910) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје објавува дека со ре-
шение Сг.бр.742/97 од 16.04.1999 год. е заклучена сте-
чајната постапка над должникот "Хемак" Претприја-
тие за инж,консалтинг и промет Скопје, ул."Маршал 
Тито" бр.ЗЗ и жиро сметка 40100-601-21756. 

По правосилноста на решението должникот ќе се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22911) 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-
шение Ст..бр.1795/97 од 21.05.1998 год. е заклучена сте-
чајната постапка над должникот "П.Нал-Про" д.о.о. 
Скопје, ул."11 Октомври" бр.23/1-4 и жиро сметка 
40100-601-311461. 

По правосилноста на решението должникот ќе се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22912) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје објавува дека со ре-
шение Ст.бр.2/96 од 23.06.1999 год. е заклучена стечај-
ната постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја на големо и мало "ДИ-ТИ" Скопје, ул."Илинденска" 
бб и жиро сметка 40100-601-24875. 

По правосилноста на решението должникот ќе се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22494) 
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Основниот суд Скопје 1-Скопје објавува дека со ре-
шение Ст.бр.467/96 од 28.06.1999 год. е заклучена сте-
чајната постапка над должникот Претпријатие за 
увоз-извоз и промет на големо и мало "Македо" Скоп-
је, ул."Козара" бр.64/3-12 и жиро сметка 40100-601-
25755 е заклучена. 

По правосилноста на решението должникот ќе се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22741) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 136/99 од 
25.06.1999 год. над ПП"Изинг" од Битола, ул,"Христо 
Узунов" бр.З е, дејност услужна, жиро сметка 40300-
601-12900 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22962) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 117/99 од 
25.06.1999 год. над ПП"Рокдал" с.Суводол, Д.Хисар, 
дејност трговија, жиро сметка 40301-601-34943 при 
ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22963) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.138/99 од 
29.06.1999 год. над ПП"АС-дизајн" од Битола, ул,"Пе-
цо Божиновски" бр.46-2/7, дејност трговија, жиро сме-
тка 40300-601-67266 при ЗПП филијала Битола, отво-
ри стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22964) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 134/99 од 
25.06.1999 год. над ПП за трговија на големо и мало, 
увоз-извоз, производство и услуги "Баже комерц" п•о. 
од Битола ул,“Стив Наумов" бр.142/2, дејност тргови-
ја на мало, жиро сметка 40300-601-63711 при ЗПП фи-
лијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22965) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 139/99 од 
29.06.1999 год. над ДООЕЛ“Т-Б" од Битола, ул,"Маке-
донска" бр.22, дејност трговија, жиро сметка 40300-
601-93417 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22966) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.40/99 од 
10.06.1999 година, констатира дека собранието на до-
верителите на должникот АД "Рибопреспа" Ресен со-
ставено од доверителите: ЈКП "Пролетер" Ресен, ЈП 
"Електростопанство на Македонија" ПЕ Ресен, Фон-
дот за ПИОМ-ПЕ Ресен, АДОР "Македонија" филија-
ла Ресен, Биро за вработување од Ресен, "Летница" од 
Струга, "Рибомакедонија" од Ресен и вработените кај 
стечајниот должник одлучија деловниот потфат /прет-
пријатие/ на должникот да биде затворен и ликви-
диран. 

Од Основниот суд во Битола. (22967) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 148/99 од 
25.06.1999 год. над ЗТУ "Раш комерц" од Битола, ул, 
"15-ти Мај" бр.З, дејност услужна, жиро.сметка 40300-
601-86309 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22651) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.139/96 од 
11.06.1999 година, даде согласност за отпочнување на 
постапка за сопственичка трансформација на Пружи-
ни и текстил" д.о.о. Д.Хисар, и стечајната постапка 
над "Пружини и текстил" д.о.о. Д.Хисар, се запира. 

Од Основниот суд во Битола. (22652) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 116/99 од 
25.06.1999 год. над ТП “Мишко Јован Ѓоргиевски" од 
с.Барешани, дејност трговија, жиро сметка 40300-601-
85920 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22653) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 149/99 од 
24.06.1999 год. над ПП“Филекс-трејд" Битола, дејност 
трговија, жиро сметка 40300-601-72621 при ЗПП фи-
лијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22654) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр.52/99 од 
25.06..1999 годин а отвори стечајна постапка над Прет-
пријатие за трговија на големо и мало транспортни и 
други услуги "Китан" ц.о. Кичево, ул,"Ужичка Репу-
блика" бр.2, но истата не се спроведува поради нема-
ње на стечајна маса за намирување на трошоците на 
стечјаната постапка се заклучува стечајната постапка 
согласно член 64 став 1 од Закон за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (22968) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр.44/99 од 
14.06.1999 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот ТП "Манојлоски" д.о.о. Кичево, ул,"Спасен 
Силјаноски" бр.7, не се спроведува поради немање на 
стечајна маса за намирување на трошоците на по-
стапката. 

Се заклучува стечајната постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и угостителство "Манојло-
ски" д.о.о. Кичево, ул."Спасен Синаноски" бр.7, со-
гласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (22655) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр.58/99 од 
18.06.1999 година отвори стечајна постапка према дол-
жникот Услужно транспортна и трговска задруга 
"Јанел-пром" увоз-извоз п.о. Прилеп, ул,"Пенка Коте-
ска" бр.95, Прилеп, запишан во регистарска влошка 
бр.2-525 со решение Срег.бр. 1963/97 од 24.09.1997 го-
дина во Основниот суд во Битола, жиро сметка 41100-
601-39149 во ЗПП филијала Прилеп. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува согласно член 64 став 1 од Закон 
за стечај, поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22656) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр.58/99 од 
18.06.1999 година отвори стечајна постапка према дол-
жникот Услужно транспортна и трговска задруга 
"Јанел-пром" увоз-извоз п.о. Прилеп, ул,“Пенка Коте-
ска" бр.95, Прилеп, запишан во регистарска влошка 
бр.2-525 со решение Срег.бр. 1963/97 од 24.09.1997 го-
дина во Основниот суд во Битола, жиро сметка 41100-
601-39149 во ЗПП филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22509) 
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Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр.63/99 од 
15.06.1999 година отвори стечајна постапка према дол-
жникот Претпријатие за производство, трговија и 
услуги, увоз-извоз "Кошута" п«о. Прилеп, ул "Цане 
Илиески" бр.23/1, запишан во регистарска влошка 
бр. 1-14992 Битола со решение Срег.бр.4438/94 од 
02.12.1994 година во Окружниот стопански суд во 
Битола, жиро сметка 41100-601-26586 при ЗПП 
филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22508) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 434/99 од 27.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Молеро фарбарска задруга "ПРОЛЕТ" ц.о. од Скопје, 
ул. "Ѓуро Ѓоновиќ" бр. 32, од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-19116. 

За ликвидатор се определува лицето Раде Стефанов-
ски од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1-II/7 и тел.376-
272. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (23313) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 466/99 од 02.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "РУНИЦА ИМ-
ПЕКС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Алија 
Авдовиќ" бр. 18-а, од Скопје, со жиро сметка 40110-
601-335815. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/11-7 и тел. 132-
289. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (23396) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 559/99 од 22.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ДАШИ КОМ" ц.о. 
од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 89, од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601 -277080. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7 и тел. 132-
289. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (23397) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 688/99 од 31.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "ЈУМБО АЛУМИНИУМ" експорт-им-
порт ц.о. од Скопје, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 76, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-346163. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7 и тел. 132-
289. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (23400) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 761/99 од 22.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ХРИСТИ 94" експорт-импорт 
д.о.о. од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 2а/4, од Скоп-
је, со жиро сметка 40110-601-316398. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7 и тел. 132-
289. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (23402) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 762/99 од 22.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ФИЛИП-Д" д.о.о. од Скопје, ул. 
"11 Октомври" бр. 16/18, од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-370596. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7 и тел. 132-
289. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 



9 јули 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 2237 

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (23404) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 783/99 од 23.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Гра-
фичко, трговско и услужно претпријатие "ДС 
ГРАФИКА" п.о. од Куманово, ул. "Сава Ковачевиќ" 
бр. 46/2-8, од Скопје, со жиро сметка 40900-601-34527. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасев-
ски од Куманово, ул. "Живко Чало" бр. 92. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (23040) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 849/99 од 29.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско друштво за ревизија и консалтинг "РЕВИЗОР" 
д.о.о. од Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 130, од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-420963. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-, 
џикова Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/2-12 и тел.363-
730. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (23333) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 797/99 од 14.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "СА-
РА ТРЕЈД 94" д.о.о. експорт-импорт од Куманово, ул. 
"Тоде Дуба" бр. 108-1-13, од Куманово, со жиро сметка 
40900-601-37513. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (23928) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 708/99 од 23.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ПЕ-БО" ц.о. увоз-
извоз од Куманово, од Скопје, ул. "Бајрам Шабани" бр. 
107 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-28005. 

За ликвидатор се определува лицето Владо Крстев-
ски од Куманово, ул. "Никшиќка" бр. 5 и тел.0901 30-
832. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (23941) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 510/99 од 02.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Гра-
дежно трговско претпријатие "СОКИТЕР" д.о.о. од 
Скопје, ул. "Црноризец Храбар" бр. 9-б, од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-408549. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
е в с к и од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10 и 
тел.237-754. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (23956) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 509/99 од 02.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Градежно трговско претпријатие "РОДОПИ" д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Црноризец Храбар" бр. 6, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-409429. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
евски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10 и 
тел.237-754. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (23957) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 437/99 од 19.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско услужно претпријатие "ДОГАН ПРОМЕТ" 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Метохиска" бр. 52, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-333437. 

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко 
од Скопје, ул. "Скупи 6" бр. 23. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (22984) 

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко 
од Скопје, ул. "Скупи 6" бр. 23. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (22989) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 504/99 од 16.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и услуги "ВИ-

ГО" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Коце Мета-
лец" бр. 4/43, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
199376. 

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко 
од Скопје, ул. "Скупи 6" бр. 23. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (22987) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 575/99 од 17.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Фи-
нансиско трговско услужно претпријатие "СЕЈВ 
ТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 84/1-
4, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-77820. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-
ски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 3/38 и тел.344-
278. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22990) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 489/99 од 16.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "РЕПРОКООП" увоз-извоз ц.о. 
од Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанов" бр. 12/3-18, од 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-21964. 

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко 
од Скопје, ул. "Скупи 6" бр. 23. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -И - Скопје. (22988) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 490/99 од 16.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за монтажа, градежништво, промет и 
инжинеранг "АРХИТЕКТИНГ“ увоз-извоз ц.о. од 
Скопје, ул. "Првомајска" бб, од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-101834. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 890/99 од 02.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Дру-
штво за инженеринг, промет и услуги "ЕЛКАБОН" 
Влатко Трпчевски ДООЕЛ од Скопје, ул. "4 Јули" бр. 
112,'од Скопје, со жиро сметка 40120-601-318810. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија 
од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54 . 

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

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

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22998) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 794/99 од 16.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, транспорт и услуги "КА-ВАС 
ЦЕНТАР" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Марко 
Крале" бр. 40, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
23563. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија 
од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
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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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22701) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 686/99 од 18.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за издавачко-графичка дејност "ХЕЛ-
ВЕТИКА" експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул. "Иво 
Рибар Лола" бб, од Скопје, со жиро сметка 40100-603-
22914. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија 
од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22705) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 516/99 од 10.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ХАЈРО 
КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Цве-
тан Димов" бр. 116 од Скопје, со жиро рметка 40100-
601-210192. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-
084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22745) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 532/99 од 09.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет 
"ДЕЈА-М" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коста Нова-
ковиќ" бр. 18/III-2 од Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-
084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 534/99 од 14.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"БАРДИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Чопе-
ла" бр. 45, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-309092. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански"- бр. 50/3-4 и тел.452-
084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22748) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 562/99 од 14.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ЏОИНТ КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-изоз од Скопје, ул. "Ц 
2 Стојна Стефкова" бр. 146 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-330156. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-
084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22749) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 722/99 од 22.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и инжене-
ринг "ИН-ПРО" ц.о од Скопје, ул. "Народен Фронт" 
бр. 7/29 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-31322. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-
084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22751) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 712/99 од 21.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за инженеринг и услуги "ФОНТЕН ИН-
ДУСТРИЈА" Фоен ДООЕЛ од Скопје, ул. "Васил 
Ѓоргов" бр. 32/54, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
390839. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-
084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22752) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 752/99 од 10.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, внатрешна и надво-
решна трговија "ПРЕМИТ" д.о.о. од Скопје, ул. "Кос-
турска" бр. 40/1-8 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
189180. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6 и 
тел.627-892. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (22861) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 701/99 од 25.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватно .трговско претпријатие "ОРХИДЕА" ц.о. од Ти-
тов Лелее, ул. "Ордан Џинот" бр. 38 од Скопје, со жиро 
сметка 41600-601-50844. 

За ликвидатор се определува лицето Пановска Суза-
на од Гитов Белее, ул. "Ордан Џинот" бр. 38. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (22961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.750/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет на 
големо и мало "Цаци Комерц" експорт-импорт ц.о. 
Скопје, ул."Бутелска" бр. 10, со жиро сметка 40100-601-
170418. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија 
од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 54. 

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

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

Од Основниот еуд Скопје I - Скопје. (22703) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.753/99 од 31.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство и услуги "Де-
ликатес 96" ц.о. од Скопје, ул."Места" бр.50 од Ско•пје, 
со жиро сметка 40100-601-112941. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Или-
ја, ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22704) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.729/99 од 01.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производ ство,трговија и увоз-извоз "Тера" 
д.о.о. од Скопје ул."Велко Влаховиќ" бр. 12 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-161716. 
За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија 

од Скопје, ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
pријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22702) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.673/99 од 02.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Југмен" 
д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Браќа Чакрови" бр.8-а, 
со жиро сметка 40120-601-59332. 
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За ликвидатор се определува лицето Најденов Саш-
ко од Скопје, ул."Браќа Чакреви" бр.8-а и тел.336-505. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22862) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.695/99 од 19.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало"Бони М" 
извоз-увоз д.о.о. од Скопје ул."Центар за снабдување 
објект II локал 4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
72268. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
ул;"Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22750) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.795/99 од 11.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало 
"ДРАГПРОМ" д.о.о. од Скопје ул. "11" бр. 6 од Скопје, 
со жиро сметка 40110-601-154106. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 
ул." Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.730/99 од 24.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, одржување и ремонт на 
лифтови "МОНИТОР ЛИФТОВИ" Ивица и др. д.о.о. 
од Скопје ул. "Јане Сандански" бр. 74/45 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-397198. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 
ул. " Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. . (22706) 

Во огласот за ликвидација бр.22668 објавен •во 
"Службен весник на РМ" бр.40 од 6 јули 1999 година, 
на стр.2219, во првиот ред треба да стои "Основниот 
суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со решение на овој 
суд Л.бр.364/99 од 9.02.1999 година e“ 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за трговија и инжинеринг "Никол Комерц" увоз - из-
воз д.о.о. Скопје. (23326) 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.203259 на име Јашари Аднан, с.Ропалце, 

Куманово. (23257) 
Пасош бр.299621 на име Гулагоски Џелал, ул.Стојан 

Сандрески бр.9, Кичево. (23261) 
Пасош бр.0417326 на име Трајче Темов, ул.И Алек-

сов, Радовиш. (23264) 
Пасош бр.830328 на име Никлеска Наташа, ул.При-

лепска бр.18, Охрид. (23267) 
Пасош бр.680028/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Адеми Теџедин, ул.Бетовенова бр.83/1, Скопје. (23312 
Пасош бр.494899 издаден од УВР - Куманово на име . 

Адеми Ибрахим, ул.Н.Вапцаров бр.4 а, Куманово. 
Пасош бр.0715128 издаден од УВР - Кавадарци на име 

Видикова Славица, ул.Ц.Димов бр.5 6/8, Кавадарци. 
Пасош бр.461277 издаден од УВР - Скопје на име , 

Синани Ресмије, ул.Виргино бр.71, Скопје. (23316) 
Пасош бр.708673 издаден од УВР - Скопје на име 

Суада Шабановиќ, ул.Б.Менков бр.1-4/8, Скопје.(23319 
Пасош бр.704498 издаден од УВР - Скопје на име . 

Радеска Марија, ул.АВНОЈ бр.78/1-8, Скопје. (23323) 
Пасош бр.0208959 издаден од УВР - Скопје на име 

Абаз Енвер, ул. Џ.Кенеди бр. 15 а, Скопје. (23325) 
Пасош бр.0844257 издаден од УВР - Струмица на име 

Дончев Зоран, ул.Младинска бр.178, Струмица.(23328 
Пасош бр.816441/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Крстевски Љубе, ул.Шиндаровска бр.30, Скопје.(23329 
Пасош бр.683361/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Алији Разе, с.Студеничани, Скопје. (23330) 
Пасош бр.477604/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Арнаудов Ирвин, ул.Народен Фронт бр.35/5, Скопје. 
Пасош бр.329911/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Гачева Весна, бул.З Македонска бриг. бр.3/99, Скопје. 
Пасош бр.476757 издаден од УВР - Скопје на име 

Дејан Цакиќ, ул.АФЖ бр.57, Скопје. (23336) 
Пасош бр. 156066/94 издаден од УВР Скопје на име 

Горан Стојковски, бул.Ј.Сандански бр.109/23, Скопје. 
Пасош бр.1185339 на име Доко Фланза, с.Короишта, 

Струга. (23339) 
Пасош бр. 1073900/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Муслиовски Сокол, ул.Вардарска бр.46, Скопје.(23408 
Пасош бр.626197/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Коце Нешовски, ул.М.Митевски бр.5/4-20, Скопје. 
Пасош бр .0680699 издаден од УВР.- Скопје на име 
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Тасевски Никола, ул.М.Михајловски бр.З/Зж, Скопје. 
Пасош бр. 1170809 издаден од УВР - Скопје на име 

Тасевска Јелена, ул.М.Михајлов бр.3/3, Скопје. (23465) 
Пасош бр.1141066 издаден од УВР - Скопје на име 

Тасевски Јордан, ул.М.Михајлов бр.3/3, Скопје.(23467 
Пасош бр.0219141 издаден од УВР Дебар на име 

Бајро Мугни, Дебар. (23469) 
Пасош бр.605618/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Нусрет Абази, с.Сарај ул.З бр57, Скопје. (23472) 
Пасош бр.506846 на име Костов Теохор, ул.Енгелсова 

бр. 8/5, Штип. (23484) 
Пасош бр.1112184 на име Босилковска Даниела, ул.7 

Јули бр.35, Битола. (23485) 

Пасош бр.407365 на име Бајрами Мендух, ул.Полог 
бр.ЗЗ, Тетово. (23486) 
Пасош бр.78519 на име Беќироски Џеват, с.Србица, 

Кичево. (23487) 
Пасош бр.0392511 издаден од УВР - Скопје на име 

Душко Тасков, ул.Пекљане бр.5/17, Скопје. (23498) 
Пасош бр.24188/93 издаден од УВР - Тетово на име 

Зибери Зељиџе, с.Љлетино, Тетово. (23514) 
Пасош бр.152545/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Петровски Драги, ул.Козле бр.94, Скопје. (23535) 
Пасош бр.211918/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Музафер Османов, с.Страчинци, Скопје. (23542) 
Пасош бр.996441/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Исмаилова Барка, ул.Црноок бр.6, Скопје. (23545) 
Пасош бр.992091/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Ахмед Сејмине, ул.Славеј Планина бр.199, Скопје. 
Огласот објавен во Сл.Весник на Р.М. бр.47/98 за 

пасош бр.0945945 на име Смилевска Јасмина, ул.На-
танаил Кучевишки бр.46, Скопје, се сторнира.(23568) 
Пасош бр.0556754 издаден од УВР - Скопје на име 

„ Рендевски Бобан, бул.АВНОЈ бр.104/3-35, Скопје. 
Пасош бр.407564 на име Мазлами Зекир, с.Боговиње, 

Тетово. (23635) 
Пасош бр.0262540 на име Каранфиловски Зоран, ул. 

И.Атанасовски бр.115, Битола. (23636) 
Пасош бр. 104889 на име Хавзија Даут, с.Џепчиште, 

Тетово. (23637) 
Пасош бр.398605 на име Белули Џелал, с.Шум, 

Струга. (23638) 
Пасош бр.0831883 на име Исмаили Нешит, с.Г.Стро-

гомипгга, Кичево. (23639) 
Џасош бр.528712 на име Попоски Силјан, ул.Пролет. 

Бригади бр. 1/2/5, Струга. (23640) 
Пасош бр.817275/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Ибиши Ајтен, ул. 197 бр.22, Скопје. (23642) 
Пасош бр.329378/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Абдулау Мустафа, ул.Виргина бр.87, Скопје. (23651) 
Пасош бр.833892/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Ебубекир Синани, ул.Кримска 69, Скопје. (23655) 
Пасош бр.746711/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Ристовска Лидија, с.Трубарево, Скопје. (23656) 
Пасош бр.355332/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Јакимова Ратка, ул.Тиранска бр.8, Скопје. (23659) 
Пасош бр.0967425 на име Алиовска Анифе, с.Мусин 

ци, Битола. (23665) 
Пасош бр.0439720 на име Арифи Хаки, ул.Д.Груев 

бр. 186, Охрид. (23696) 
Пасош бр.1215921 на име Јусеинов Сафет, ул .Един-

ство бр.42, К.Паланка. (23698) 

Пасош бр.0759216 на име Митровски Саша, ул.З-ти 
Октобар бр.28/17, Бор, К.Паланка. (23702) 
Чекови од тековна сметка бр.5486117 чеков од бр. 

3291516 до 3291524 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Василка Петровска, Скопје. (23064) 
Чекови од тековна сметка бр.82930-69 чекови од бр. 

4527445 до 4527459 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Глигор Гечевски, Скопје. (23065) 
Чекови од тековна сметка бр.90090-02 чекови од бр. 

3566655 до 3566660 и 3212264 издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Димовски Благоја, Скопје. 
Чекови од бр.53845,110421, 218582,11602156,1155237, 

2149520 на име Савиќ Миладин, Штип. (23249) 

Чекови од тековна сметка бр.3105/47 чек бр.1669811-
1869815,1660768 и 1660772 на име Билјана Ангелова, 
Кочани. (23349) 
Чекови од тековна сметка бр.129859-72 чекови од бр. 

3292086 до 3292090 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Свеска Татијана, Скопје. (23471) 
Чекови од тековна сметка бр.51918-44 чекови бр. 

3275226 и 3275227 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Николовски Костантин, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр.201830793 чекови од бр. 

3945857 до 3945859,3945840, 3945841 и 3945843 издаде-
ни од Комерцијална банка АД Скопје на име Кирил 
Казаков, Скопје. (23 511) 
.Работна книшка издаден од Скопје на име Богоев 
Трајче, Скопје. (23144) 
Работна книшка на име Чонкова Цветанка, Велес. 
Работна книшка на име Грозданоски Зоран, Кичево. 
Работна книшка на име Беџети Маљс, Кичево. (23245 
Работна книшка на име Муслиоска Зимрије, Кичево. 
Работна книшка на име Гавровски Димче, Тетово. 
Работна книшка издаден од Скопје на име Рамадан 

Азијовски, с.Дејковец, Скопје. (23317) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Јауш 

Јусуфи, Скопје. (23320) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Ерол 

Демир, Скопје. (23321) 

Работна книшка издаден од Скопје на име Станев-
ски Звонимир, Скопје. (23324) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Рамадани 

Кенан, Скопје. (23334) 
Работна книшка на име Димитровска Мима, 

Куманово. (23351) 
Работна книшка на име Јасминка Новакова, Битола. 
Работна книшка на име Илиев Зоран, Струмица. 
Работна книшка издаден од Скопје на име Виолета 

Левкова, Скопје. ' (23373) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Сабрие 

Османи, Скопје. (23406) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Фарије 

Лика, Скопје. (23407) 
Работна книшка на име Лилјана Божинова, Радовиш. 
Работна книшка на име Димтров Асан, Штип.(23599 
Работна книшка на име Цветковски Зоран, 

Куманово. (23603) 
Работна книшка на име Трајковска Сашка, 

Куманово. (23605) 
Работна книшка на име Маја Георгиевска, Битола. 
Работна книшка на име Наумовска Катерина, 

Кичево. (23629) 



Работна книшка на име Ѓорѓиев Василчо, Кочани. 
Работна книшка на име Мирјана Томиќ, Куманово. 
Работна книшка на име Буџокоски Драган, Охрид. 
Работна книшка на име Наќе Наков, Штип. (23633) 
Работна книшка на име Самет Раќипи, Прилеп.(23634 
Работна книшка издаден од Скопје на име Агуш 
Бајрам, Скопје. (23643) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Агуш 
Аземина, Скопје. (23644) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Сафије 
Ајвазова, Скопје. (23648) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Хавзи 
Јакупи, Скопје. (23649) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Јакупи 

Сабиха, Скопје. (23650) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Сашо 

Рибарски, Скопје. (23652) 
Свидетелство на име Јанчевска Фросина, Делчево. 
Свидетелство на име Петров Николчо, Кочани. 
Свидетелство на име Марков Игор, Кочани. (23220) 
Свидетелство на име Ангелова Стојка, Хочани.(23221 
Свидетелство на име Лазаров Лазо, Радовиш. (23222) 
Свидетелство на име Грба Адис, Прилеп. (23223) 
Свидетелство на име Брбутовиќ Реуф, Прилеп.(23224 
Свидетелство на име Брбутовиќ Солмбр, Прилеп. 
Свидетелство на име Стојанова Емилија, Струмица. 
Свидетелство на име Кршкова Елизабета, Радовиш. 
Свидетелство на име Димитријев Драги, Св.Николе. 
Свидетелство на име Арсова Гордана, Штип. (23229) 
Свидетелство на име Масков Иван, Штип. (23230) 
Свидетелство на име Коле Цветков, Велес. (23231) 
Свидетелство на име Александра Андреевска, 
Куманово. (23232) 
Свидетелство на име Стојаноска Даниела, Куманово. 
Свидетелство на име Петкова Тања, Гевгелија.(23239 
Свидетелство на име Велиоски Зулал, Струга. (23241) 
Свидетелство на име Светлана Стојанова, 

К.Паланка. (23445) 
Свидетелство на име Мемедоски Демир, Струга. 
Свидетелство на име Адемоска Сабина, Прилеп. 
Свидетелство на име Иваноски Сашо, Прилеп.(23448) 
Свидетелство на име Иваноски Сашо, Прилеп.(23449) 
Свидетелство на име Трајаноска Мануела, Прилеп. 
Свидетелство на име Мерсими Салаи, Прилеп.(23451) 
Свидетелство на име Димовски Дејан, Сб.Николе. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98),Министер-
ството за одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/222 

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје 
2. Предмет на набавката: 
2.1. Храна за прихранување на млади кучиња 

(1-2 месеци) старост 300 кгр. 
2.2. Храна за исхрана на кучиња во развој 

(2-12 месеци) старост со најмалку 
32% протеини 3.000 кгр. 

2.3. Храна за исхрана на службени кучиња 
со најмалку 30% протеини 37.718 кгр. 

Бр. 41 - Стр. 2251 

Набавката на бараните производи е со можност да 
се подели на делови. 

Место на испорака на бараните производи под реден 
бр. 2.1. и 2.2. е во гарнизон Скопје, а производот под 
реден бр. 2.3. е во гарнизоните Скопје, Штип и Битола. 

Испораката на производите се врши во две еднакви 
пратки (првата по потпишување на договорот, а вто-
рата најдоцна до 30.11.1999 година. 

На денот на јавното отворање на понудите, за бара-
ните производи секој понудувач е должен да достави по 
5 кгр. од секој вид на храна за лабораториско испиту-
вање и спроведување на биолошки оглед. 

3. Содржина на понудата 
- цена, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитетот на производот што се нуди и 
- рок на испорака. 

4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

~ извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет („Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во 
процес на ликвидација, потпишан и заверен од одго-
ворното лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност - забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производ-
ство-испорака на бараните производи. 
5. Доставување на понудата 

- Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок и потпишана од овластено лице на понудува-
чот. 

- Претставниците на понудувачот на денот на 
јавното отворање се должни на комисијата за јавни 
набавки да и предадат писмено овластување за уче-
ство на јавното отворање. 

- Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи 
никаква ознака освен ознака „не отворај" и бројот 
на Отворениот повик. 

Во затворениот коверт треба да има уште два 
коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи пону-
дата и носи ознака „понуда" а другиот внатрешен 
коверт ја содржи документацијата и содржи ознака 
„документација" и точната адреса на понудувачот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот и времето на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 

- цена, 
- квалитет, 
- испорака, 
- начин и услови на плаќање. 
Јавното отворање на понудите во присуство на 

понудувачите ќе се изврши на ден 26.07.1999 година 
со почеток во 10,00 часот во просториите на Мини-
стерството за одбрана, ул. „Орце Николов" бб. 
Скопје. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок 
и кои не се изработени според пропозициите и усло-
вите утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119. 

Министерство за одбрана 
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Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98) Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/223 
1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје 
2. Предмет иа набавката: 
2.1. Боранија стерилизирана 1/1 7.600 кгр. 
2.2. Боранија стерилизирана 5/1 13.000 кгр. 
2.3. Грашок стерилизиран 1/1 9.500 кгр. 
2.4. Грашок стерилизиран 5/1 27.000 кгр. 
2.5. Ѓувеч стерилизиран 1/1 7.500 кгр. 
2.6. Ѓувеч стерилизиран 5/Ј 11.500 кгр. 
2.7. Пиперка пастеризирана 1/1 10.000 кгр. 
2.8. Пиперка пастеризирана 5/1 32.000 кгр. 
2.9. Краставици пастеризирани 1/1 . . . 12.000 кгр. 
2.10. Краставици пастеризррани 5/1. . . 23.000 кгр. 
2.11. Цвекло пастеризирано 1/1, 11.000 кгр. 
2.12. Цвекло пасгеризирано 5/1 26.000 кгр. 
2.13. Доматно пире 1/1 4.800 кгр. 
2.14. Додатно пире 5/1 4.600 кгр. 

Набавката на бараните производи е со можност 
да се подели на делови. 

Испорака на бараните производи е до сите гарни-
зони по следното: производите под реден бр. 2.1, 2.2, 
2.3 и 2.4. најдоцна до 15.09.1999 година, а испораката 
на останатите производи најдоцна до 15.11.1999 го-
дина. 

Бараните производи мора во потполност да ги 
исполнуваат квалитативните особини предвидени во 
Правилникот за квалитетот за свежо овошје, зелен-
чук и нивни преработки. 
3. Содржина на понудата 

- цена со пресметан данок на промет, 
- начин и услови на плаќана, 
- опис на квалитетот на производот што се нуди. 

4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја до-

стави следната придружна документација во ори-
гинални примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод •од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на плат-

ниот промет во согласност со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет („Службен 
весник на РМ" бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не с под стечај и во 
процес на ликвидација, потпишан и заверен од 
одговорното лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на без-
бедност - забрана за в р е њ е на дејност, 

- тсхничко-технолошки можности за произ-
водство-испорака на бараните производи. 
5. Доставување на понудат а 

- Понудата се доставува во еден оригинален 
примерок и потпишана од овластено лице на по-
нудувачот. 

- Претставниците на понудувачот на денот на 
јавното отворана се должни на комисијата за 
јавни набавки да и предадат писмено овластување 
за учество на јавното отворање. 

- Понудата и придружната документација се 
доставуваат во затворен коверт кој не смее да 
содржи никаква ознака освен ознака „не отворај" 
и бројот на Отворениот повик. 

Во затворениот коверт треба да има уште два 
коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи по-

нудата и носи ознака „понуда", а другиот внатре-
шен коверт ја содржи документацијата и содржи 
ознака „документација" и точната адреса на пону-
дувачот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот и времето на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 
6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 

- квалитет, 
- цена, 
- квалитет, 
- испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничко технолошки можности за произ-

во дство-испорака. 
Јавното отворање на понудите во присуство на 

понудувачите ќе се изврши на ден 26.07.1999 го-
дина со почеток во 12,00 часот во просториите на 
Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов" 
бб. Скопје. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок и кои не се изработени според пропозициите 
и условите утврдени во повикот нема да се разгле-
дуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/239-119. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98) Ми-
нистерството за одбрана на Република Македо-
нија објавува 

Б А Р А Њ Е БР. 16-2408/224 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. Нарачател на барањето е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје 
2. Предмет на набавката: 
2.1. Свежи колачи (по список бр. 1) 

Испораката на производите е дневна за потре-
бите на гарнизонот Скопје. 

Списокот на бараните производи и потребните 
количини може да се види и добие во Министер-
ството за одбрана, ул. „50-та Дивизија" бр. 22. 
Скопје, соба 6 или 8, во работен ден од 08,00 -
13,00 часот тел. 091/239-119. 
3. Содржина на понудата 

- цена со пресметан данок на промет, 
- опис на квалитетот на производот што се 

нуди, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 

4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење на дејност, 

- техничко~технолошки можности за производство-
испорака на бараните производи. 
5. Доставување на понудата 

- Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок и потпишана од овластено лице на понудувачот. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-
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каква ознака освен ознака „не отворај" и бројот на 
Барањето. 

Во затворениот коверт треба да има уште два ко-
верта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака „понуда", а другиот внатрешен коверт ја 
содржи документацијата и содржи ознака „документа-
ција" и точната адреса на понудувачот. 

Понудувачите се должни своите понуди да ги доста-
ват најдоцна до 23.07.1999 година на адреса: Министер-
ство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце 
Николов" бб Скопје. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во барањето нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

Б А Р А Њ Е БР. 16-2408/225 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. Нарачател на барањето е Министерството за од-
брана ул.„Орце Николов“ бб Скопје 
2. Предмет на набавката: 
2.1. Оцет вински во ПВЦ шишиња 1/1. . . 12.000 литри. 

Наведените количини се ориентациони годишни по-
треби. 

Испораката на производот е тримесечна по диспози-
ција до гарнизоните Скопје, Штип и Битола. 

Бараниот производ по својот квалитет мора во пот-
полност да одговара на Правилникот за квалитет на 
алкохолни и безалкохолни пијалаци и оцет. 
3. Содржина на понудата 
- цена со пресметан данок на промет, 
- опис на квалитетот на производот што се нуди, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 
4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната придружна документација во оригинални приме-
роци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство-
испорака на бараниот производ. 

5. Доставување на понудата 
- Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок и потпишана од овластено лице на понудувачот. 
- Понудата и придружната документација се доста-

вуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-
каква ознака освен ознака „не отворај" и бројот на 
барањето. 

Во затворениот коверт треба да има уште два ко-
верта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 

носи ознака ^понуда", а другиот внатрешен коверт ја 
содржи документацијата и содржи ознака „документа-
ција" и точната адреса на понудувачот. 

Понудувачите се должни своите понуди да ги доста-
ват најдоцна до 23.07.1999 година, на адреса: Министер-
ство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце 
Николов" бб Скопје. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во барањето нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија обја-
вува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-2408/237 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ТРЕТ ПАТ 
1. Нарачател на повикот е Министерството за одбрана 
ул. „Орце Нколов“ бб Скопје 
2. Предмет на јавната набавка е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите како можни носители за набавка на: 
- Кобасици од типот: Вардарска, Крањска, Тиролска, 
Шарска, Виршли, Шункарица, Ребра суви и Сланина 
сува. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на уче-
ство имаат сите правни и физички лица кои вршат сто-
панска дејност. 
4. Заинтересираните понудувачи потребно е да Доста-
ват документација за: 
- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капацитети по-
требни за реализација на набавката, 
- менаџерски способности, 
ката, 
- немање на правосилна пресуда со која е изречена 
мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, из-
дадена од надлежен судски орган, 
- документ за регистрација за вршење на нивната деј-
ност. 

Бараните документи да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат во предвид за 
разгледување. 

Документацијата за ограничениот повик да се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај" и бројот на ограничениот повик. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Документацијата да се достави на адреса: Министер-
ство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце 
Николов" бб Скопје, по пошта или преку архива во 
Министерството за одбрана. 

Крајниот рок за доставување на документацијата е 
23.07.1999 година. 

Документацијата која не е доставена во утврдениот 
рок во повикот нема да се разгледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/10-21-52 и 239-119. 

Министерство за одбрана 
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Врз денова на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈСП „Скопје" -
Комисијата за јавни набавки објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НАДУВАНИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈСП „Скопје"-Скопје бул. „Алексадар 
Македонски" бр. 10. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на документа-
ција за претходно утврдување на подобност на понуду-
вачите како можни носители на набавки со прибирање 
понуди за: 
1.2.1. Резервни делови за автобуси тип САНОС и ИКА-
РУС (РАБА) по тендер-спецификации. 
1.2.2. Материјали по тендер спецификации. 
1.2.3. ХТЗ опрема и службена униформа за работни-
ците согласно нормативот за ХТЗ, по тендер-специфи-
кации. 
1.2.4. Канцелариски материјали по тендер-специфика-
ции. 
1.2.5. Прехранбени продукти по тендер-спецификации. 
1.2.6. Печатарски услуги по спецификации. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за 
вршење ваква дејност. 

Набавката е делива по групи на резервни делови, 
согласно тендер документација - спецификации, од-
носно ХТЗ опрема, канцелариски материјали и пре-
хранбени продукти, согласно тендер-спецификациите. 
1.4. Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите, 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-
ват документација согласно член 35 од Законот за јавни 
набавки и тоа за: 
- Техничко-технолошкиот бонитет (член 23 од Законот 
за јавни набавки); 
- Економско-финансиски бонитет (член 22 од Законот 
за јавни набавки); 
- Расположива опрема и други капацитети потребни за 
реализирање на набавката; 
- Менаџерски способности; 
- Искуство и стручен кадар за извршување на набав-
ката; 
- Немање на правосилна пресуда за изречена мерка за 
забрана на вршење на дејноста; 
- Понудувачот кој ќе биде избран како најповолен ќе 
биде должен да достави банкарска гаранција во вред-
ност од 5% од вредноста на понудата; 
- Документација за регистрација за вршење на наведе-
ната дејност; 
- Референти листа на испораки последните 2 години; 
- Понудувачот е должен да обезбеди и упатство за упо-
треба на македонски јазик за стоките кои се предмет на 
набавката, како и гаранција за квалитет; 
- Реализацијата на набавките ќе оди по испораки по 
барање на купувачот. 
2.2. Бараните документи да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар. 
2.3. Документите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид за 
разгледување. 
3, ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
3.1. Пријавата со назнака за Ограничен повик бр. 01/99 

потпишана одовластено лице со бараната документа-
ција се доставува на адреса бул. „Александар Македон-
ски" бр. 10, со назнака за Комисијата за јавни набавки. 
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3.2. Пријавата се доставува во затворен коверт на кој во 
горниот лев агол стои назнака „не отворај" и бројот на 
овој ограничен повик. Ковертот не смее да содржи ни-
каква ознака со која би можел да се идентификува 
понудувачот. 
3.3. Краен рок на доставување на пријавата е 20 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ" и 
весникот „Дневник". 
3.4. Дополнителни информации во врска со Ограниче-
ниот повик како и подигање на тендерска документа-
ција (спецификации), можат да се добијат во Службата 
за набавка на нарачателот на адреса бул. „Алексадар 
Македонски" бр. 10, секој ден од 10.00 - 12.00 часот 
соба бр. 11 или на телефон 091 174-263 или 174-248. 
3.5. За подигање на тендер документацијата се плаќа 
300,00 ден. даночен број 4030 955 261454 на ж-ска 40110-
601-10521 или на благајната на претпријатието. „ 
3.6. Документите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да се земат во предвид. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во 
Скопје повторно објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РА-
БОТИ, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ПАРНО 
ГРЕЕЊЕ И ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА 
ДОМОТ ЗА ПОСТДИПЛОМЦИ И ДОКТОРАНДИ 
Б - 1 - ТАФТАЛИЏЕ-1 - СКОПЈЕ, СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач на јавниот повик е Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј" во Скопје со седиште на бул. 
„Крсте Мисирков" б.б. 
1.2. Предмет на набавката е изведување на: 
- градежни и градежно-занаетчиски работи, 
- водовод и канализација, 
- парно греење, 
- електрична инсталација. 
1.3. Место на извршување на предметот на набавката е 
Домот за постдипломци и докторанди, Б-1 - Тафта-
лиџе-1, Скопје, поткровје за ламела 1 и ламела 2. 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно член 16, 17 и 18 од Законот за јавни 
набавки. 

2. Тендерска документација 

2.1. Тендерската документација, со која располага на-
бавувачот, заинтересираните понудувачи можат да ја 
подигнат во просториите на ректоратот на Универзите-
тот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на бул. „Крсте 
Мисирков" б.б., секој работен ден од 07-15 часот со 
надомест во износ од: 
- за градежни и градежно-занаетчиски 

работи 1.500,00 денари 
- за водовод и канализација 1.000,00 денари 
- за парно греење 500,00 денари 
- за електрична инсталација 1.000,00 денари 
уплатен на жиро-сметка бр. 40100-788-2463 - Универзи-
тет „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, д.б. 
46530979223120 НБМ. 
2.2. Дополнителни информации понудувачите можат да 
добијат на тел. 118-155. 
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3. Содржина на понудата 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната цена 
од: 
- градежни и градежно-занаетчиски работи, 
- водовод и канализација, 
- парно греење, 
- електрична инсталација. 
Во цената треба да е пресметан и данокот. 
3.3. Доколку понудувачот доставува понуда за изведу-
вање на сите делови од претходната точка, должен е да 
ја достави и вкупната цена за вкупната набавка. 
3.4. Доколку набавката е со странско потекло, во це-
ната на понудата задолжително се внесуваат давачките 
согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки. 
3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики, при што тие треба да се во согласност 
со стандардите на Република Македонија и со меѓуна-
родните стандарди кои се прифатени во Република Ма-
кедонија. 
3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на работите во период од најмногу 3 месеци за вкупната 
набавка. 
3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

4. Доставување на документација 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската и економската способност согласно со член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно со член 23 став 1 алинеја 1 од 
Законот за јавни набавки. 
4.3. Понудувачот треба да достави соодветен доказ 
утврден во член 24 став 2 од Законот за јавни набавки, 
дека на понудувачот не се однесуваат ниту еден од слу-
чаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач (со-
гласно со член 25) од Законот за јавни набавки. 
5.1. Цена 50 бодови 
5.2. Гаранција за квалитет 30 бодови 
5.3. Начин на плаќање 10 бодови 
5.4. Рок на изведување 10 бодови 

6. Начин и рок на доставување на понудите 

6.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Понудата може да биде доставена и од група пону-
дувачи. 
6.4. Рок на доставувана на понудата: заклучно со 
25.08.1999 година. 
6.5. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на адреса Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, бул. „Крсте Мисирков“ б.б., 91000 Скопје со 
назнака: Комисија за јавни набавки. 
6.6. Отворање на понудите ќе се изврши на 01.09.1999 
година во 10,00 часот, во просториите на ректоратот на 
Универзитетот, на бул. „Крсте Мисирков“ б•б., 
Скопје. 

6.7. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
во Отворениот Повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членовите 25 и 26 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/93) „Телефонмонтажа 
- Инженеринг“ ДОО - Скопје, објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. Предмет на продажба на овој повик се 2.116 акции со 
вредност на една акција 10 ДЕМ или вкупен износ од 
21.160 ДЕМ. 

2. Право на купување акции со попуст имаат: 
- Работници кои во „Телефонмонтажа - Инжене-

ринг“ ДОО - Скопје, непрекинато работат нај-
малку 2 години пред донесуваното на Одлуката за 
трансформација; 

- Лицата чиј работен однос престанал во „Телефон-
монтажа - Инженеринг“ ДОО - Скопје, а кои во 
него работеле, непрекинато 2 години; 

- Пензионираните работници кои во „Телефонмон-
тажа - Инженеринг“ ДОО - Скопје, непрекинато 
работеле најмалку 2 години. 
Правото на купување акции со попуст може да се 
користи еднократно и тоа само во едно претприја-
тие. 

3. Вработените и другите лица кои имаат право да ку-
пат акции со попуст, попустот го користат индивиду-
ално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата 
Како основен попуст, зголемен за 1% за секоја полна 
година работен стаж во претпријатието. 
Износот на купените акции со погуст не може да го 
надмине износот од 25.000 ДЕМ, 

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за 
сите корисници на попустот под еднакви услови; 

5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно 
во рок од 5 години со грејс период од две години, 
сметано од денот на продажбата. 

6. Запишуваното на акциите со попуст ќе со врши на 
посебен образец (во 3 примерока) кој ќе се добива во 
„Телефонмонтажа - Инженеринг“ ДОО - Скопје се-
кој работен ден од 10 - 15 часот. 

7. Рокот за запишување на акции што се купуваат со 
попуст изнесува 8 дена од денот на објавувањето. 

8. Рокот за запишување на акции што се купуваат со 
попуст изнесува 15 дена од денот на објавуваното. 

Врз основа на членовите 25 и 26 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93) „Телефонмонтажа 
- Комерц“ ДОО - Скопје, објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. Предмет на продажба на овој повик се 886 акции со 
вредност на една акција 10 ДЕМ или вкупен износ од 
8.861 ДЕМ. 

2. Право на купување, акции со попуст имаат: 
- Работници кои во „Телефонмонтажа - Комерц" 

ДОО - Скопје, непрекинато работат најмалку 2 
години пред донесуваното на Одлуката за транс-
формација; 

- Лицата чиј работен однос престанал во „Телефон-
монтажа - Комерц“ ДОО - Скопје, а кои во него 
работеле непрекинато 2 години; 
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- Пензионираните работници кои во „Телефонмон-
тажа - Комерц" ДОО - Скопје, непрекинато рабо-
теле најмалку 2 години. 
Правото на купување акции со попуст може да се 
користи еднократно и тоа само во едно претприја-
тие. 

3. Вработените и другите лица кои имаат право да ку-
пат акции со попуст, попустот го користат индивиду-
ално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата 
како основен попуст, зголемен за 1% за секоја полна 
година работен стаж во претпријатието. 

Износот на купените акции со попуст не може да го 
надмине износот од 25.000 ДЕМ. 

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за 
сите корисници на попустот под еднакви услови. 

5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно 
во рок од 5 години со грејс период од две години, 
сметано од денот на продажбата. 

6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши на 
посебен образец (во 3 примерока) кој ќе се добива во 
„Телефонмонтажа - Комерц" ДОО - Скопје секој 
работен ден од 10 - 15 часот. 

7. Рокот за запишување на акции што се купуваат со 
попуст изнесува 8 дена од денот на објавувањето. 

Врз основа на членовите 25 и 26 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/93) АД „Телефонмон-
тажа" - Скопје, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. Предмет на продажба на овој повик се 2.034 акции со 
вредност на една акција 10 ДЕМ или вкупен износ од 
20.340 ДЕМ. 

2. Право на купување акции со попуст имаат: 
- Работници кои во АД „Телефонмонтажа" -

Скопје, непрекинато работат најмалку 2 години 
пред донесувањето на Одлуката за трансформа-
ција; 

- Лицата чиј работен однос престанал во АД „Теле-
фонмонтажа" - Скопје, а кои во него работеле 
непрекинато 2 години; 

- Пензионираните работници кои во АД „Телефон-
монтажа" - Скопје, непрекинато работеле нај-
малку 2 години. 

Правото на купување акции со попуст може да се 
користи еднократно и тоа само во едно претприја-
тие. 

3. Вработените и другите лица кои имаат право да ку-
пат акции со попуст, попустот го користат индивиду-
ално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата 
како основен попуст, зголемен за 1% за секоја полна 
година работен стаж во претпријатието. 
Износот на купените акции со попуст не може да го 
надмине износот од 25.000 ДЕМ. 

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за 
сите корисници на попустот под еднакви услови. 

5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно 
во рок од 5 години со грејс период од две години, 
сметано од денот на продажбата. 

6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши на 
посебен образец (во 3 примерока) кој ќе се добива во 
АД „Телефонмонтажа" - Скопје секој работен ден 
од 10 - 15 часот. 

Врз основа на член 8 од Одлуката за основање на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „МАКО 
МАРКЕТ" ц.о. извоз-увоз Скопје, директорот на 
08.07.1999 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ 

1. Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 
парчиња, се утврдува како следува: 

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на излегу-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

О Б Ј А В А 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

ОБЈАВУВА 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
јуни 1999 година во однос на месец мај 1999 година е 
пониска за 0,6%. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 1999 година во 
однос на месец мај 1999 година за правните лица од 
членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1272. Деловник за изменување и дополнување 
на Деловникот за работа на Владата на 
Република Македонија 2225 
Исправка на Решението за именување 
вршител на должноста директор на На-
родната матична библиотека „Вук Ка-
ралиќ" - Гостивар 2228 

Фонд на пензиско и инвалидско осигурување 
на Македонија 

12. Одлука за основиците на осигурување 
за пресметување и плаќање на придоне-
сот за пензиското и инвалидското осигу-
рување на индивидуалните земјоделци 
за периодот април-јуни 1999 година . . . . 2228 
Објава за стапката на пораст на трошо-
ците на живот и платите за месец јуни 
1999 година 2256 

Издавач: Нооинско-нздаоачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул• „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузарооска. Телефони 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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