
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 26 јануари 2000 
Скопје 

Број 4 Год. 1ЛТ 

Аконтацијата за 2000година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

142. 
Врз основа на член 51, став 5 од Законот за данокот на 

додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија“ 
број 44/99, исправка 59/99 и 86/99), министерот за финансии донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА 

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на 
пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност. 

Член 2 

Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност со 
упатство за начинот на пополнување, се поднесува на образецот 
"ДДВ-01" кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3 

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да 
важат одредбите од член 1 кои се однесуваат на пријавата за 
регистрација за данокот на додадена вредност и член 3 од 
Правилникот за формата и содржината на пријавите за данокот на 
додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
66/99). 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 08-644/1 
24 јануари 2000 година 

Скопје 

Министер, 
Никола Груевски, с.р. 
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Даночни обврзници на данокот на додадена вредност се сите физички лица, правни 
лица и здруженија на лица кои остваруваат приходи во рамките на самостојна 
стопанска дејност (како на пр. производители, трговци, занаетчиии или вршители на 
услуги, вклучувајќи го рударството, земјоделието, шумарството, издавањето на 
материјални и нематеријални добра на користење и др.). 
Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност задолжително ја 
поднесуваат даночните обврзници со фактичко седиште, подружница, постојано 
живеалиште или престојувалиште во земјата чиј вкупен промет во изминатата 
календарска година го надминал износот од 1.000.000 денари, како и обврзниците кои 
при отпочнување со вршење на стопанска дејност проценуваат дека вкупниот промет 
во тековната година ќе го надмине овој износ. 

Пријавата за регистрација ја поднесуваат и оние даночни обврзници кои доброволно 
сакаат да се регистрираат за данокот на додадената вредност, иако нивниот вкупен 
промет не надминува 1.000.000 денари. 
Пријавата за регистрација се поднесува, најдоцна до 15 јануари во тековната година. 
Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на дејноста во текот на 
календарската година, пријавата се поднесува во рок од осум дена од почетокот од 
вршењето на дејноста. 
НАПОМЕНА: На почетокот на примената за Законот за данокот на додадена 
вредност, пријавата за регистрација се поднесува најдоцна еден месец пред 
отпочнувањето со примената на Законот. 
Пријавата за регистрација се доставува по пошта до Регионалниот центар за ДДВ, или 
лично до Подрачната единица на Управата за јавни приходи (УЈП), според 
седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник. 

Пријавата пополнете ја читливо, со печатни букви или на машина за пишување. 
Не впишувајте ништо во сивите полиња, кои ги пополнува УЈП. 

ЕДБ/ЕМБГ на обврзникот 
Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност (како занаетчии, 
трговци-поединци и сл.), правни лица и здруженија на лица, го впишуваат 
Единствениот даночен број, добиен од УЈП при општата регистрација на даночните 
обврзници. 

пр. 4030988113873 
Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го впишуваат 
Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), од личната карта. 

пр. 0908961455113 
Скратен назив/Име и презиме на обврзникот 
Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и 
здруженија на лица го наведуваат називот (фирмата) што вообичаено го користат во 
секојдневното работење. 

пр. МАК-ПРОМ експорт-импорт Д. О. О. - Скопје 
Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат своето 
име и презиме. 

пр. Петар Костовски 

општи НАПОМЕНИ I 

ЈУПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ | 

1 Д а н о ч е н о б в р з н и к 
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Адреса на вистинското седиште за контакт 
Се наведува полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на. 
вистинското седиште (локацијата на која претежно се врши дејноста и која не мора да 
е иста со адресата на седиштето од судската регистрација). 
Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, ја наведуваат 
адресата на живеалиштето. 
Броевите на телефонот/ телефаксот се впишуваат заедно со карактеристичниот број 
на градот. 
ир. Васил Главинов 15/13 

91000 Скопје 
091/418-733, 
091/418-734 

НАПОМЕНА: На оваа адреса УЈП ќе ги доставува пријавите за ДДВ, решенијата, 
известувањата и др. Неточноста на овој податок може да предизвика ненавремено 
информирање на обврзникот и други последици по неговото работење. 

Правна форма 
Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и 
здруженија на лица ја впишуваат организационата форма (овој податок обично се 
содржи во полниот назив на даночниот обврзник). 
ир. Друштво со ограничена одговорност (Д.О.О.) 
Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, впишуваат “физичко 
лице“. 

Претежна дејност (шифра и опис) 
Обврзниците-физички лица (кои вршат регистрирана дејност како занаетчии, 
трговци-поединци и сл.), правни лица и здруженија на лица ги наведуваат шифрата 
(според Националната класификација на дејностите) и описот на претежната дејност 
што ја вршат. 
ир. 070123 - Производство на чевли 
Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат описот 
на стопанската дејност што ја вршат и заради која се регистрираат за данокот на 
додадена вредност. 
П р. изнајмување на деловен простор 

Жиро-сметка во Заводот за платен промет/Жиро-сметка во деловна банка 
Се впишува бројот на жиро-сметката на обврзникот. Ако сметката е отворена во 
Заводот за платен промет, се впишува во полето "31". 

пр. 40100-601-85032 
Ако е отворена во деловна банка, во полето "33" се наведува жиро-сметката на 
банката, а во полето "34" жиро-сметката на обврзникот (индивидуалната партија). 

пр. 40100-620-16-
0-23419-1 

Назив и седиште на банката депозитор/Назив и седиште на деловната банка 
Имателите на жиро-сметки во Заводот за платен промет во полето "32" го впишуваат 
називот на банката во која се депонирани средствата, а имателите на жиро-сметки во 
деловните банки во полето "35" го наведуваат називот на банката во која е отворена 
жиро-сметката. 
пр. Стопанска банка А.Д. - Скопје 

(2 Општи податоци 

3. Податоци за жиро-сметката 
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НАПОМЕНА: Од наведената жиро-сметка обврзникот ќе ги уплаќа долгуваниот 
данок на додадена вредност и евентуалните камати и казни, а. УЈП на неа ќе го 
враќа повеќе платениот данок. Неточноста на овој податок може да предизвика 
ненавремено информирање на Управата за извршените уплати, поради што ќе 
бидат, засметувани камати, доцнење при враќањето на повеќе платениот данок и др. 

| 4 Податоци за регистрација за ДДВ 
Датум на почеток на вршење на стопанската дејност 
Се впишува датумот од кога обврзникот започнал со вршење на стопанската дејност. 
Др. 19.04.1999 

Вкупен осшварен/претпосшавен промет 
Вкупен промет претставува збир на оданочивиот промет, вклучувајќи го данокот на 
додадена вредност кој отпаѓа на него и на прометот ослободен од данок со право на 
одбиток на претходниот данок, остварен во изминатата календарска година. 
Ако обврзникот се регистрира при отпочнување со вршење на стопанска дејност во 
текот на календарската година, вкупниот промет се определува врз основа на 
проценетиот промет до крајот на календарската година. 
Ако даночниот обврзник ја врши својата дејност само во еден дел од календарската 
година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата 
календарска година. 
НАПОМЕНА: При отпочнувањето со примената на Законот за ДДВ, вкупниот 
промет од претходната календарска Година се утврдува како збир на остварениот 
промет што би бил оданочив или ослободен со право на одбиток на претходниот 
данок според одредбите од Законот за ДДВ, и данокот на промет платен за тој 
промет. Тука спаѓа целокупниот промет на производи (освен увозот) и услуги (член 
2 од Законот за данок на промет на производи и услуги), без оглед на тоа, дали овој 
промет се оданочувал или бил исклучен од оданочување според Законот, за данок на 
промет. Притоа се зема предвид и прометот во смисла на членовите 5, 14, Ма, 19 и 
64а од Законот за данок на промет. 
ир. Лицето “А“ отвора автомеханичарска работилница на 1 ноември 2000 год. 

Тој го проценува очекуваниот вкупен промет (вклучувајќи го долгуваниот 
ДДВ) за ноември и декември 2000 год. на 500.000 денари. Од ова произлегува 
просечен месечен промет од 250.000 денари, односно вкупен годишен промет од 
3.000.000 денари. Лицето “А“ е обврзано за регистрација и ја поднесува 
пријавата за регистрација најдоцна до 8 ноември 2000 Година. 

Доброволна регистрација 
Обврзниците чиј вкупен промет не надминува 1.000.000 денари, и кои доброволно се 
регистрираат за данокот на додадена вредност, го означуваат ова поле со х. 
Обврзниците за кои регистрацијата е задолжителна не впишуваат ништо. 

5 Полномошник 
Во оваа рубрика се наведуваат Единствениот матичен број на граѓанинот, името и 
презимето и адресата на лицето кое од страна на даночниот обврзник е 
ополномоштен за потпишување на даночните пријави. Податоците се пополнуваат на 
начинот објаснет во рубриката "1 - Даночен обврзник“. Обврзниците-физички лица 
кои не вршат регистрирана дејност, а немаат полномошник, ги наведуваат своите 
лични податоци. 
Др. 0908961455113 

Коста Петровски 
Јане Сандански 12/3 
91000 Скопје 
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Потврдувам дека податоците во оваа пријава се точни ц целосни 
Во оваа рубрика се наведува датумот на поднесување на пријавата за регистрација за 
данокот на додадена вредност. 
Во означениот простор се внесува вообичаениот потпис на лицето наведено во 
рубриката "5 - Полномошник“. 

ЗАКЛУЧНИ ЗАБЕЛЕШКИ 

За извршената регистрацијата УЈП издава решение за регистрација за данокот на 
додадена вредност. 
По извршената регистрација не е потребно повторно поднесување на оваа пријава. 
Евентуалните промени на податоците од оваа пријава (освен од рубриката "4 -
Податоци за регистрација за ДДВ"), задолжително се пријавуваат во УЈП, согласно со 
одредбите на Законот за единствениот даночен број на даночните обврзници. 

Во случај на изостаната пријава за регистрација, даночниот обврзник ќе биде казнет 
со парична казна. Кај правните лица ќе се казнат и одговорните лица. 
Подетални информации во врска со постапката на регистрација и начинот на 
пополнување на пријавата можат да се добијат во подрачните единици на УЈП. 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Одлуката за определување на 
посебни давачки при увоз на одделни земјоделски и 
прехранбени производи, објавена во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 1/2000, испуштени се 
зборови, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПО-
СЕБНИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Во член 1, за производите наведени во точка 6. и 

точка 12. наместо „ден/кгр." треба да стои „ден/лит." 

Бр. 23-59992/2 
24 јануари 2000 година 

Скопје 
Од Владата на Република 

Македонија 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

2674/99, на регистарска влошка бр. 008830, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало Кадриу Селим „АЛ-
БЕР ТРАНС“ ДООЕЛ с. Добовјани, Велешта. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 52.21, 21.21, 22.26, 61.26, 62.26, 26.63 , 26.64, 
26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39 , 51.41, 51.4241, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 51.19, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 00.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12. 
55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/ 

1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.70, 74.81, 74.83 , 74.84, 93.01, 
93.02, 93105 , 01.22/1, 01.22/2, 01.41/3, 14.11, 14.12, 
14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 26.40, 26.61,- 26.63, 
26.64, 26.66, 26.70, 28.51, 28.52, 74.13, 74.40, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги. 

Трговското друштвото во правниот промет истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Управител е Кадриу Селим. 
Основач е Кадриу Селим со основачки влог во 

вредност од 5200 ДЕМ во основни средства согласно 
извештај од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2674/99. 
^ ^ ^ ^ - (43023) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13501/99, на регистарска влошка бр. 
020210627-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето ца друштво согласно со ЗТД на Трговско 
друштво за угостителство и трговија „ВАРДАР“ Ѓорѓе 
ДООЕЛ ул. „Маршал Тито“ бр. 114, Гевгелија. 

Основач е Ѓорѓе Главчев. 
Дејности: 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 51.31, 51.32,51.33, 

51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 52.11, 52.12, 52.22, 522.4, 
52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 52.45 , 52.47, 
52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

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

Ѓорѓе Главчев, директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13501/99. (43284) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11794/99, на регистарска влошка бр. 
020203997-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 



26 Јануари 2000 

запишувањето на ТП „ДАНИЈО" Авто превозник так-
си, Јован Стојан Настевски, ул. „Огњан Прица“ бр. 6, 
Скопје. 

Основач и управител: Јован Стојан Настевски од 
Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 6. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23. 
Трговец-поединец во правниот промет со трети ли-

ца настапува во срое име и за своја сметка. 
Трговец-поединец во правниот промет со трети ли-

ца одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11794/99. (43170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12112/99, на регистарска влошка бр. 
020201877-8-03-000, го, запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство и телекому-
никација „Б-ФРЕЕ" Коне ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Бој-
мија" бр. 2/53, Скопје. 

Дејности- 22.31, 22.32, 22.33, 25 21, 25.22, 25.23, 
25.24, 28.52, 29.40, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 
31 40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33 40, 
33.50, 33.20, 33.30, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51 70, 52.45, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 60.22 , 60.23 , 60.24, 63.40, 64.20, -71.33 , 72.60", 
72.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 51.31, 51.36, 80.30, 92.11, 
92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.34, 92.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргб-
вија со непрехранбени производи, застапува! на 
странски правни лица, консигнација, реекспорт. 

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. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе го застапува Коне Петрушев - управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12112/ 
99. (43175) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11981/99, на регистарска влошка бр. 
020Ј.88237-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговското друштво со ЗТД Друштвото 
за земјоделие, сточарство, производство, трговија и 
услуги „ВЕТ-ДЕСТ" Душан Тричковски ДООЕЛ увоз-
извоз, с. Петровец, ул. „Маршал Тито“ бр 43. 

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, 01.42, 
15 11, 15.12, 15 13, 15.31, 15.32, 15.33, 15 41, 15.43, 
15.42, 15.51, 15 52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15 81/2, 15.82, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15 89, 19 10, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 
15 25, 15 31, 15 32, 15.33, 15 35, 15.36, 15 37, 15.38, 
15.39, 15 66, 15 70, 52.11, 52.12, 52.21, 52,22, 52.23, 
52,24, 52.26, 52 25, 52.27, 74.82, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи 

Содружник: Душан Тричковски од с. Петровец , МБ 
17119394^0057 и л к. бр. 1228003 

Управител Душан Тричковски - управител без огра-
ничување 

Од Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, Трег. бр. 11981/ 
99. (43176) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13705/99, на регистарска влошка бр 
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020211297-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за ,производство, 
трговија, угостителство и услуги „ЦАЛИ КОМЕРЦ“ 
Зеќирја ДООЕЛ увоз-извоз, с. Непроштено општина 
Теарце. 

Оснивач и управител: Зилбеари Зеќирја од с. Не-
проштено. 

Дејности: 15.81/1, 20.20, 22.22, 36.14, 36.62, 31.10, 
45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.22, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17,22, 17.30, 17,40, 
17.54, 18.21, 18,22, 18,23, 45.11, 45.22, 45.33, 45.41, 
74.12, 74.13, 63.40. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13705/ 
99. ^ ^ ^ ^ (43177) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3898/99, на регистарска влошка бр. 020141007-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство, трговија, уго-
стителство и услуги „ДВЕ ЛИПИ“ Делчо ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, с. Копанце општина Јегуновце. 

Оснивач и управител: Спасовски Дедчо од с. Ко-
панце. 

Дејности: 20,30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.30, 36,12, 
36.13, 45.21 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50,10, 
50.20, 50,30, 50.40, 50,50,- 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 
52.11, 52,12, 52.22, 52.23, 52,24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52,44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 60,23, 60.24, 
74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18,23, 18,24, 22.23, 45.11, 45.22, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3898/ 
99. (43178) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13123/99, на регистарска влошка бр. 
020197277-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговското друштво со ЗТД Друштво за 
производство трговија и услуги „ДЕКИ КОМПАНИ“ 
Дејан увоз-извоз ДОО с. Долно Коњаре - Куманово. 

Основач е Алексиќ Дејан од с. Долно Коњаре Кума-
ново. 

Управител е Алексиќ Дејан с. Табановце Куманово. 
Дејности: 52.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 

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, 51.22, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 50.50, 50.40/1, 
50.40/2, 50.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 65.12/3, 
70.31, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување на странски фирми, реекспорт, по-
средување и застапување во прометот на стоки и 
услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет одговара 
со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13123/ 
99. (43179) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12888/99, на регистарска влошка бр. 
020195607-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговецот поединец ТП Автопревозник 
„ШЕМСО“ ТП Шемсудин Гајур Мамути с. Арнакија -
Сарај. 

Дејности: 60.24, 60.23, 60.22, 60.21. 
Основач и управител е Шемсудин Мамути од с. Ар-

накија. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12888/ 
99. (43180) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9101/99, на регистарска влошка бр. 02017107-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговецот поединец ТП Авто-такси „Г и В“ ТП Го-
ранчо Трајче Богоевски с. Инџиково - Скопје. 

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24. 
Управител е Горанчо Богоевски од с. Инциково 

Скопје. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9101/ 
99. (43181) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6841/99, на регистарска влошка бр. 020168837-
6-06-000, го заниша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Авто-такси „ЗВОНКО ТРАНС“ Звонимир 
Благомир Динев ул. „Гостиварска“ бр. 26-а - Скопје. 

Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица од-

говара лично со целиот свој имот. 
Основач е Звонимир Динев од Скопје управител без 

ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6841/ 
99. (43182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13365/99, на регистарска влошка бр. 
020214347-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговското друштво „ЕПК ФЕРОМА" 
Катерина ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Кузман Јоси-
фовски Питу“ бр. 27 - Скопје. 

Дејности: 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 51.13, 51.14, 
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, 
52.27 , 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и заста-
пување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки 
од консигнациони складови, малограничен промет .со 
Грција, Бугарија, Албанија и Југославија. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Радевска Катерина управител 
без ограничување. 
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13365/ 
99. (43183) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14246/99, на регистарска влошка бр. 
020213727-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за односи со јавноста, трго-
вија, реклама и филмска продукција „СТО ПРОЦЕН-
ТИ“ Никола Угриновски ДООЕЛ ул. „И Октомври“ 
бр. 66/5 - Скоцје. 

Основач е Никола Угриновски од Скопје. 
Влогот изнесува 167.400,00 денари или 5.400 ДЕМ. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 

51.33, 51.34, 51.-35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.53, 51.56, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.45, 52.48, 
74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 92.11, 92.13, 92.12, 92.33, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, посредување, реекспорт, консигнација, заста-
пување на странски фирми, меѓународен транспорт и 
шпедиција, малограничен промет со Албанија, Грција, 
Бугарија и СРЈ. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка а за обврските одго-
вара со сите свои средства. 

Управител на друштвото е Никола Угриновски од 
Скопје кој ќе го застапува друштвото и во надвореш-
ното трговско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14246/ 
99. (43184) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11142/99, на регистарска влошка бр. 
020202027-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП „ТОНИ СОФТ" Тони Тодор Анге-
ловски забавни игри ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 72-а 
локал 7 - Скопје. 

Основач е Тони Ангеловски од Скопје ул. „Трајко 
Китанчев“ бр. 33. 

Дејност: 92.34. 
Лице овластено за застапување е Тони Ангеловски 

управител без ограничување. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара, лично со целокуиниот свој имот, а во 
правниот промет истапува' во свое име и за своја 
сметка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11142/ 
99. (43185) 

„ Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13275/99, на регистарска влошка бр. 
020199947-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги „БИНИ“ Ис-
хак ДООЕЛ експорт-импорт ул. „М. Рајчевиќ" бр. 30 -
Тетово. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 
15.81/2, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 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, 51.13, 51.-15, 51.16, 51.17, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.2б, 51.31, 51.32, ?1.33, 
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, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 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, 52.45, 52,46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 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, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84,93.01,93.02, 93.04,93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
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непрехранбени производи, реекспорт, консигнација и 
комисиона продажба, застапување во прометот со 
стоки и услуги, малограничен промет со соседните 
земји. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и во надворешниот промет е Сулејмани Исхак, управи-
тел без ограничување. 

Основач на друштвото е Сулејмани Исхак од Те-
тово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13275/ 
99. (43186) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13771/99, на регистарска влошка бр. 
020212387-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на друштво согласно со ЗТД на Трговско 
друштво за градежништво, трговија и услуги „ИН-
ГРАД С“ Наталија ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Соле 
Стојчев“ бр. 3 влез 2 стан 9 - Скопје. 

Дејности: 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.21/2, 45.31, 45.32, 
45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 51.21, 
51.22, 51.24, 51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
52.41, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 71.32, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.82, 74.83 , 74.84, 74.12, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, посредување и заста-
пување, консигнациона продажба, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници и шпедиција, малограничен 
промет со соседните земји Албанија, Грција, Бугарија и 
СР Југославија. 

Основач на друштвото е Наталија Петровиќ од Ле-
сковац СР Југославија, а управител на истото е лицето 

Марјана Димчевска од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

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. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет е Мирјана 
Димчевска од Скопје, управител без ограничување. 

ч Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13771/ 
99. (43187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13409/99, на регистарска влошка бр. 
020209167-3-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на друштво согласно со ЗТД на Трговско 
друштво за трговија на големо и мало, превоз и услуги 
„ИНТЕРС" Илчо и Иван ДОО увоз-извоз с. Лешок, 
Теарце. 

Основачи на друштвото со ограничена одговорност 
се Илчо Богданоски и Иван Симуновски од с. Лешок, 
Теарце. 

Дејности: 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, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11,52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45 , 52.46, 52.47, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40 , 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 74.82, 74.84, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во надворешниот трговскиот промет, ме-
ѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници, 
консигнациона продажба на стоки, реекспорт, коми-

сион, малограничен промет со соседните земји: Алба-
нија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување на друштвотро во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Све-
тлана Бобаноска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13409/99. (43188) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3919/99, на регистарска влошка бр. 
020146587-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Авто такси „ГОВИНДА" ТП Душко 
Воја Трајковски, бул. „АСНОМ“ бр. 66/2-1, Скопје. 

Дејности: 60.22 , 60.21, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите 
свои средства. 

Управител е Душко Трајковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3919/ 

99. (43189) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12857/99, на регистарска влошка бр. 
020198317-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, промет и ус-
луги „ИНТЕРКОПИ" Виолета, ДООЕЛ, увоз-извоз 
ул. „Огњан Прица“ бр. 15, Скопје, 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.31, 15.32, 15.61, 15.62, 
18.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 21.11, 25.13, 25.21, 
25.22, 28.62, 28.73, 29.12, 29.23 , 29.24, 29.40, 29.56, 
29.71, 29.72 , 31.10 , 36.12 , 36.13, 36.63, 40.10/4, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.28, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 522.5, 522.6, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3', 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/ 
1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 
70.31, 72.30, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 92.32, 92.33 , 92.34, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување во 
надворешно трговскиот промет, застапување и посре-
дување во прометот на стоки и услуги, превоз на сто-
ки и патници во меѓународниот сообраќај, услуги на 
меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнациона 
продажба, малограничен промет на стоки и услуги со 
Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија. 

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

Управител и основач на друштвото е Виолета Ча-
баркапа. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12857/99. (43190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13461/99, на регистарска влошка бр. 
020213447-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето согласно со ЗТД на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги „БРАВО“ Душан ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 2/5, Скопје. 
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Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 50.10, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 50.20, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05, 93.04, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, продажба на 
стоки во консигнациони складови, застапување и по-
средување. 

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

Управител е Душан Ѓорѓевиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13461/99. (43191) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
883/99, на регистарска влошка бр. 1-15899, го запиша во 
судскиот регистар истапувањето и пристапувањето на 
основач и управител на Услужното, трговско претпри-
јатие „ТОЛ-БОКА" нас. „Елешец“ Охрид ПО 

Во претпријатието „ТОЛ-БОКА" нас. Елешец 
Охрид ПО истапува основачот и управител Тодески 
Борис и му престанува овластувањето за застапување и 
се брише од судскиот регистар. За овластено лице во 
претпријатието како основач пристапува лицето Тоде-
ски Славчо. Воедно лицето Толески Славчо ќе ја врши 
функцијата директор - овластен застапник во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет. 

Директор - овластен потписник е лицето Тодески 
Славчо од Охрид со стан во Охрид населба Елешец. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 883/99. 
(42889) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1142/99, на регистарска влошка бр. 1-69878-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
приватната здравствена организација - аптека „ЕЛАР-
ДА" Боговиње, с. Боговиње. 

Фирма: Приватна здравствена организација - аптека 
„ЕЛАРДА“. 

Седиште: Боговиње, с. Боговиње. 
Скратен назив: ЛЗО аптека „ЕЛАРДА" 
Дејност: 52.31 Аптеки. 
Основач: Аљбон Џемаили, на основа на акт за осно-

вање бр. 01/93 од 8. И. 1999 година. 
Во правниот промет со трети лица Здравствената 

организација настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет спрема 

трети лица Здравствената организација одговара со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Аљбон Џемаили, 
директор без ограничување, во рамките на запишаната 
дејност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1142/ 
99. (43192) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13313/99, на регистарска влошка бр. 
020209337-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговски друштва како ДОО на Друш-
твото за производство, трговија, транспорт, туризам и 
услуги „ГОЛДЕН - 13" Газмент ДООЕЛ, експорт-им-
порт, Врапчиште, Врапчиште. 
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Дејности: 01.21, 15.11,15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 
18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20Л0/1, 20.30, 20,40, 
20.51, 21.12,25.22,26.22, 26.23,26.30,26.40, 26.61, 26.64,. 

, 26.66, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,' 36.40, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 345.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50,10, 50,20, 
50,30/1, 50,30/2, 50,30/3, 50,40/1; 50,40/2, 51.13, 51.17, 
51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51,38, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.553, 
51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60,22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 784.20/3, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки, меѓународен превоз на патници, заста-
пување и посредување во над. промет, комисионо и 
консигнационо работење, туристички и угостителски 
услуги, изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е лицето Бајрами Газмент упра-
вител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13313/ 
99. (43193) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14029/99, на регистарска влошка бр. 
020224337-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговски друштва како ДОО Друштвото 
за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги 
„ГОЛД 2000" Војо ДООЕЛ, експорт-импорт, Гостивар, 
ул. „П. Попоски“ 1/2-22. 
, Дејности: 01.21, 15.11,15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.32/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17,40/1, 17.40/2, 
18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20,40, 
20.51,21.12,25.22,26.22, 26.23,26.30, 26.40, 26.61,26.64, 
26.66, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 345.31, 45.32, 45.33, 
45.34 , 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50,10, 50,20, 
50,30/1, 50,30/2, 50,30/3 , 50,40/1, 50,40/2, 51.13, 51.17, 
51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.553, 
51.54 , 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 784.20/3, 74.84. 

Надворешна трговија. со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки, меѓународен превоз на патници, заста-
пување и посредување во над. промет, комисионо и 
консигнационо работење, туристички и угостителски 
услуги, изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 

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

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -
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Лице овластено за застапување во внатрешниот џ 
надворешниот промет е лицето Николовски Војо упра-
вител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14029/ 
99. (43194) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13577/99, на регистарска влошка бр. 
020211187-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП на Таксист „БЕЛА ВИТА“ ТП 
Жарко Драгутин Станоески ул. „Ловќенска" бр. 5/7 
Скопје. 

Дејности: 
60.21 Превоз на патници во друг.копнен сообраќај, 

линиски 
60.22 Такси превоз 
60.23 Превоз на патници во другиот друмски сообра-

ќај 
60.24 Превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13577/ 

99. (43195) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14092/99, на регистарска влошка бр. 
020214187-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за услуга и трговија „О-
РИОН-СВЕТЛИНА" Христина ДООЕЛ, увоз-извоз, 
ул. „4 Јули“ бр. 45/1-3, Скопје. 

Основач: Кристина Ѓорѓиоска од Скопје. 
Дејности: 29.14, 29.22, 31.50, 31.62, 32.10, 45.31, 

45.34, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.15 , 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.33, 
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, 52.72/1, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.31, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.50, 74.40, 74.84, 93.01, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапувања, 
реекСпрот, консигнација, малограничен промет со Ал-
банија, Бугарија, Грција и СР Југославија, меѓународ-
на шпедиција. 

За управител е именувана Кристина Ѓорѓиоска, од 
Скопје со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14092/99. (43196) 

Садри, бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 26/2, 
Скопје. 

Дејности: 60.22. 
Основач на фирмата е Садри Зимер бул. „Маке-

донско-косовска бригада“ бр. 26/2, Скопје. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка а за обв-
рските сторени во правниот промет спрема трети лица 
одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје ,Трег. бр. 7854/ 
99. (43198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14004/99, на регистарска влошка бр. 
020212407-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за производство, ус-
луги и промет на големо и мало „АКАДЕМСКИ ПЕ-
ЧАТ“, Гојчо ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Партение Зо-
графски“ 77-А, Скопје. 

Основач на фирмата е Гојчо Стевковски од Скопје, 
ул. „Партение Зографски“ 77-А, Скопје. 

Дејности: 22.22, 22.21, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 22.15, 92.32, 92.62, 72.30, 72.60, 72.40, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.84, 74.83, 30.01, 32.30, 
72.20, 31.30, 72.20, 31.30, 29.71, 31.61, 31.50, 25.22, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25 , 21.21, 45.21/1, .45.22, 45.25, 
45.31, 45.33 , 45.34, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45 , 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25 , 52.11, 52.27, 
52.63 , 52.41, 52.42, 52.44/3 52.43, 52.45 , 52.46, 52.44/2, 
52.47, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.26, 52.33, 65.12/3, 50.30/ 
2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.30, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.44, 51.55, 51.53, 51.56, 50.30/1, 51.66, 51.47, 51.70, 
51.61, 51.62, 51.57, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 
74.40, 74.84, 51.10, 63.40, 74.20/2, 74.20/5, 74.14, 72.10, 
72.20, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средништво и застапништво, реекспорт, консигнацио-
на продажба, малограничен промет со Албанија, 
Грција, Бугарија и СРЈ. 

Во правниот промет со трети лица фирмата истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за сторените обв-
рски во правниот промет кон трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворшното трговско работење е Гојчо Стевковски, 
управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14004/99. (43199) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14063/99, на регистарска влошка бр. 
020212917-6-01-000 п? запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП за Трговија на мало со прехранбени 
производи „КРИСТИ“ Јане Благоја Миновски, ул. 
„Петар Поп Арсов“ бр. 19, локал 2/2, Скопје. 

Основач: Јане Миновски од с. Ракотинци бр. 86, 
Сопиште. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26. 

Во правниот промет со трети лица4 трговецот пое-
динец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара со целиот свој личен имот. 

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

14063/99. (43197) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7854/99, на регистарска влошка бр. 
020224427-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Авто такси „ШАЗ" Зимер Шабан 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12921799, на регистарска влошка бр. 
02022З877-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на Промет на мало „МУЈО-КОМЕРЦ" 
ТП Азиси Рамадан Бафти ул. 6 бр. 7З-а, с. Сарај. 

Дејности: 52.41, 52.48, 52.62. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските основачот одго-
вара лично, со целиот свој имот. Застапување Бафти 
Азиси, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12921/ 
99. (43200) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5803/99, на регистарска влошка бр. 020212687-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на ТП на Промет на мало „ФЕРАТ“ ТП Фератовска 
Азис Авуше с. Глумово, Сарај. 

Дејности: 52.41, 52.48, 52.62. 
Застапување Авуше Фератовска, управител без 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5803/ 
99. (43201) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13589/99, на регистарска влошка бр. 
020210577-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишување, на ТП за такси превоз „СИТИ ТАКСИ“ 
Сашо Живко Наковски ул. „Христијан Тодоровски 
Карпош“ бр. 6-а, Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

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

говара со целиот свој имот. Лице овластено за застапу-
вање во внатрешниот промет: Сашо Каковски, управи-
тел без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13589/ 
99. (43202) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5864/99, на регистарска влошка бр. 020170487-
6-06-000, го заниша во трговскиот регистар основање 
согласно ЗТД на Марковски Кардељ Дарко „ДАК -
КОМЕРЦ“ ТП автотакси ул. „Лука Геров“ бр. 42/2-4, 
Скопје. 

Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и на своја светка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целокупниот свој имот. Марковски 
Дарко, управител без ограничувања.Од Основниот суд 
Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5864/99. (43203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12789/99, на регистарска влошка бр. 
020209387-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основање на Трговското друштво за транспорт, произ-
водство и услуги „ЛОКУМ- КОМЕРЦ“, Лазо ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. „Браќа Џунови“ бр. 26, Кавадарци. 

Дејности: 60.24, 60.22, 63.40, 51.51, 50.50, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44, 
51,33, 51.32, 51.31, 51.34, 51.35, 51,36, 51,37, 51.38, 
51.53, 51.54, 51.55, 51,57, 55,52, 55.30/1, 55.30/2., надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во промет со 
стоки и услуги, реекспорт, консигнација. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12789/ 
99. (43204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13322/99, на регистарска влошка бр. 
020203477-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „ЗЕКО ТРЕЈД“ Зекир Таири ДООЕЛ ул. 124, 
бр. 57, Скопје. 

Се основа: Друштво за производство, трговија и 
услуги „ЗЕКО ТРЕЈД“ Зекир Таири ДООЕЛ ул 124, 
бр. 57, Скопје. 

Седиште: ул. 124, бр. 57, Скопје. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесуа 

158.400,00 денари, односно 5.100,00 ДМ. 
Дејности: 21,21, 21,23, 21,24, 21.25 , 25.22, 25.23, 

25.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 45.45, 51.21, 51,22, 51.23, 51.24, 51.25, 51,31, 
51,32, 51.33, 51.34, 51,35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51,44, 51,45, 51,47, 51.51, 51.52, 
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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, 52.41, 52,42, 52.43, 
52,44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.7202, 52.73, 52.74, 
60.24, 63,30, 63,40, 72.10, 72.20, 72,30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.48., надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот на стоки 
и услуги, продажба на стоки од консигнационите скла-
дови на странски стоки, угостителски и туристички 
услуга, меѓународен транспорт на стоки и патници, из-
ведување на инвестициони работи во странство и одста-
пување на инвестициони работи на странско лице во 
Република Македонија, меѓународна шпедиција. 

Лица овластени за застапување на субјектот на упи-
сот, во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде Зекир Таири од Скопје, 
управител без ограничувања во рамките на запишаните 
дејности. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13322/ 
99. (43205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13533/99, на регистарска влошка бр. 
020210567-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштво за промет, производ-
ство и услуги „ГЕМИЏИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Му-
рат, Ибрахим Халил и Еркан, ДОО, ДТЦ „Мавровка“ 
локал бр. 2, Скопје. 

Содружници: Еввел Мурат, Гемиџи Ибрахим Ха-
,лил, двајцата од Истанбул, Р. Турција и Еркан Хаки 
од Скопје, со договор за основање ДОО од 05.10.1999 
год. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.24, 01.25, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31,1 5.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.81, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72; 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 45.11, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
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, 
51.38, 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, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2 , 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 
71.34, 74.14, 74.20, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/ 
5, 74.40, 74.84, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње и посредување во надворешниот трговски промет, 
меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, реек-
спорт, снабдување и продажба на стоки од консигна-
циони складишта, превоз на стоки и патници во Меѓу-
народниот сообраќај, туристички агенции, малограни-
чен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југо-
славија. 

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

Лице одговорно за застапување и претставување на 
Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
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промет е Хаки Еркан, управител без ограничување на 
овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13533/99. (43206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13833/99, на регистарска влошка бр. 
020210557-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво на Друштво за трго-
вија, услуги и производство „РОВИМ“ Жарко, 
ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Моша Пијаде“ бр. 9/2-9, Ка-
вадарци. 

Марковски Жарко од Скопје основа друштво за 
трговија, услуги и производство ,,РОВИМ" Жарко, 
ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Моша Пијаде“ бр. 9/2-9, Ка-
вадарци. 

Дејности: 52.12, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.44/2, 52.44/1, 52.44, 52.41, 52.43, 52.11, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.15, 51.19, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 
51.64, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.24, 63.12, 63.21/63.30, 63.40, 65.12/3, 74.13, 
74.14, 74.84, 95.00, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 
15.81/1, 15.81/2, 20.10/1, 20.40, 52.72/1. 52.72/2, 72.50, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 01.11/1, 01.12/1, 01.12/2, 
01.21, 01.24, 01.30, 01.41, 01.41/3, надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните земји, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, по-
средување, застапување, комисиони работи, консигна-
циони работи, реекспорт на стоки. 

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

Управител е Марковски Жарко. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13833/99. (43207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13677/99, на регистарска влошка бр. 
02021136/-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на трговец поединец Авто-такси „ЏВИ-
ЊА" ТП, Ѓоко Александар Георгиевски, ул. „Хо Ши 
Мин“ бр. 280а, Скопје. 

Основач: Ѓоко Георгиевски од Скопје. 
Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

Управител: Ѓоко Георгиевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13677/99. (43208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7145/99, на регистарска влошка бр. 
020171357-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Услужно транспортно производно ту-
ристичко и трговско друштво „СПОРТ“ Рифат и др. 
ДОО увоз-извоз, Неготино, Неготино полошко. 

Основачи: Рифет Билали и Авдираман Билали од 
Неготино, Гостивар. 

Дејности: 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.51, 15.62, 
15.71, 15.81, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.37, 51.56, 51.57, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.43, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 

74.12, 74.84, 9'3.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, реекспорт, консигнација. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Рифет Билали, управител со неограничено овласту-

вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7145/ 

99. (43209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5462/99, на регистарска влошка бр. 
020198857-6.06-000, го заниша во трговскиот регистар 
ТП таксист „БОНИТА ЕКСПРЕС“ ТП, Накил Ќамил 
Асани, ул. „18 Ноември“ бр. 378, Гостивар. 

Основач: Накил Асани од Гостивар. 
Дејност: 60.22 - такси превоз. 
За овластувањата во правниот промет, трговец 

поединец истапува во свое и за своја сметка, а за обв-
рските одговара со целиот свој имот. 

Накил Асани, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5462/ 

99. (43210) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13565/99, на, регистарска влошка бр. 
020224047-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „МУРАД“ Шабан и др. 
ДОО експорт-импорт, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 10, Те-
тово. 

Дејности: 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 19.20, 19.30, 
36.62, 25.21, 25.22, 25.23 , 25.24, 28.62, 28.75 , 50.210, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.23, 51.16, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51:39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27 , 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.21, 63.30, 63.40, 55.40, 
55.30/1, 55.302, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, реекспорт, посредување, консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
преземени во правниот промет одговара со сите сред-
ства со кои располага. 

За Управител без ограничувања е именуван Јусуфи 
Ихсан. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13565/99. (43211) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12136/99, на регистарска влошка бр. 
020201047-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија „ДИАБЛО" 
ДООЕЛ, Виолета, ул. „Рокомија" бр. 42, Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.15, 51.18, 
51.19, 51.24, 51.35, 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, 51.64, 51.65, 51.70, 52.12, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.21, 63.40, 74.20/3, 
74.83, 74.84. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 
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Друштвото во внатрешниот и надворешниот про-
мет ќе го застапува Виолета Ристова, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12136/99. (43212) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13377/99, на регистарска влошка бр. 
020209607-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво на Друштво за изда-
вачка дејност „КОДЕКС“ Љубица, ДООЕЛ, ул. „Ѓуро 
Ѓаковиќ“ 18, Скопје. 

Друштво За издавачка дејност „КОДЕКС“ Љубица, 
ДООЕЛ, Скопје, основан со акт од 30.09.1999 год. 

Единствен содружник: Љубица Тодоровска од Ско-
пје. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 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, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.64, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1,- 52.44/2, ^2.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63 40, 65.12/3 , 72.30, 72.40, 72.60, 74.54, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување, консигнација и комисион, меѓународна 
шпедиција, реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а за обврските одговара со целиот свој имот. 

Управител: Љубица Тодороска, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13377/99. (43213) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12527/99, на регистарска влошка бр. 
020190407-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на Автотакси „ЉУЉИ“ ТП Фљорим 
Несим Бериша, ул. „378" бр. 13-а, Скопје. 

Основач: Фљорим Несим Бериша, ул. „378" бр. 13-
а, Скопје. 

Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

одговара лично со целиот свој имот. 
Фљорим Несим Бериша, управител без ограничува-

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

12527/99. (43215) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7740/99, на регистарска влошка бр. 
020203767-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, услуги и 
трговија „ГОЛЕМА РЕКА“ Ибраим ДООЕЛ експорт-
импорт, с. Башибос, Валандово. 

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.20, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 74.40, 74.84, 01.1,1 01.12/1, 01.13/2, 01.23, 
15.71, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, надворешна работа .со прехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, застапување на странски фирми, консигнација, 
реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки во ' 
друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна меѓународ-
на шпедиција, малограничен промет со сите соседни 
земји, услуги на меѓународен превоз на стоки во патен 
сообраќај. 

Основач на друштвото е Ибраим Вејселов од с. Ба-
шибос Валандовско. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ибраим Вејселов, управител 
без ограничвуање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7740/ 
99 (43214) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3080/99, на регистарска влошка бр. 
020165667-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП таксист „БОНИТА" Богданче 
Слободан Петковски, ул. „Тодор Чангов 20" бр. 19, 
Скопје. 

Како Трговец-поединец се пријавува лицето Бог-
данче Петковски од Скопје со пријава од 1.3.1999 год. 

Дејност: 60.22. 
В о правниот промет со трети лица Трговец-поеди-

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

трети лица, трговецот-поединец одговара лично со це-
лиот свој имот. 

Богданче Петковски, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3080/ 
99. (43216) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12639/99, на регистарска влошка бр. 
020190107-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство и промет 
„ИКЛ-М" Владимир ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. 
„Никола Парапунов" бр. З-а, лок. 42/1, Скопје. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
01.03.1999 год. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 28.11, 28.12, 29.14, 35.11, 35.12, 36.50, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.33, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25 , 37.10, 37.20, 02.01, 02.02, 60.24, 63.21, 71.21, 
60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.25 , 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42 , 52.44/1, 52.43 , 52.44, 52.43, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 
52.26, 52.45 , 52.48 , 52.50, 52.61, 52.62, 52.63 , 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 50.10, 50,20, 50.30, 50.30/1, 50.30/ 
2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.5, 51.56, 51.25, -51.35, 
51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.61, 51.62 , 51.63,' 
51.64, 51.65, 51.52, 51.57, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
55.52, 55.30/2, 55.40/1, 63.30, 72.50, 33.50, 63.12, 70.20, 
74.20/3, 74.20/5, 74.14, 74.12, 72.30, надворешна тргови-
ја со прехранбени и непрехранбени производи, посре-
дување, реекспорт, застапување, лизинг. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет одговара 
со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен промет е Васева Василка - управител, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12639/99. ' (43217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3469/99, на регистарска влошка бр. 
020158437-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство и промет на 
мало и големо „ФОЈНИК" Исмаиљ ДООЕЛ увоз-из-
воз, с. Желино. 

Основањето на друштво во приватна сопственост 
ДООЕЛ „ФОЈНИК", Исмаиљ, увоз-извоз со седиште 
во с. Желино. 

Дејности: 01.41, 14.11, 14.21, 15.11, 15.13, 15.33, 
15.41, 155.1, 15.61, 15.81, 15.89, 17.11, 17.21, 17.40, 
20.10, 20.30, 20.40, 24.51, 25.21, 25.24, 26.21, 26.22, 
26.30, 26.51, 26.63 , 26.64, 26.66, 26.70, 27.10, 27.21, 
27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35 , 27.41, 27.45, 
27.51, 27.54, 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62 , 28.63, 
37.10, 37.20, 54.11, 45.21, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 50.50, 51.11,51.12, 51.13, 51.14, 511.5, 511.6, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 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, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52-.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63 , 52.72, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 60.22, 60.24, 63.12 , 21.40, 
74.82, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, надворешна работа со прехранбени производи. 

За обврските во правниот промет со трети лица од-
говара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и управител без 
ограничување е Исмаиљ Бафтијари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3469/ 
99 (43218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13664/99, на регистарска влошка бр. 
020212427-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија и услуги „АСЕ-
МА" ЦО Франо ДООЕЛ ул. „Димитар Беровски“ бр. 
12-6, Скопје. 

Со Изјава за основање од 15.10.1999 година се осно-
ва трговско друштво со ограничена одговорност. 

Дејности: 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, 51.4241, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47 , 60.23 , 60.24 , 51.51, 51.52, 51.53 , 51.70 , 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44, 52.61, 
52.62, 63.30, 52.63, 63.11, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 
71.34, 63.40, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 62.60, 74.12, 
74.13 , 74.14, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.84, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стока и патници, ме-
ѓународна шпедиција, застапување на странски правни 
и физички лица, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, консигнациона продажба, тури-
стички услуги. 

Основач на друштвото е странско физичко лице 
Квасина Франо од Загреб. 

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

Управител на друштвото е Квасина Франо. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13664/99. (43219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13721/99, на регистарска влошка бр. 
020211287-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија и услуги „САЈБЕР 
АН" Соња ДООЕЛ ул. „Народен фронт“ бр. 19/3-7, 
Скопје. 

Дејности: 22.15 , 22.21, 22.22 , 22.23 , 22.5 , 22.32, 
22.33 , 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3 , 50.40/4 , 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
522.3, 52.24, 522.5, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.50, 55.60, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 
71.21, 71 33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.14, 
74.40, 74.84, 92.34, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складишта, меѓународен тран-
спорт, меѓународна шпедиција, угостителски услуги, 
малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грција 
и Албанија. 

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

Во внатрешниот промет и надворешниот промет 
друштвото ќе го застапува Соња Николовска, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13721/99. (43220) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13287/99, на регистарска влошка бр. 
020197127-6-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Угостителски услуги - кујна „МО-
НИ“ ТП Трифуноски Симе Војо, ул. ,Д Ново Мдало" 
бр. 21, Гостивар. 

Основач на Трговецот поединец е Трифуноски Војо 
од Гостивар. 

ТП во правниот промет истапува во своја сметка и 
свое име, а за обврските одговара лично со целокуп-
ниот свој имот. 

Дејности: 55.51, 55.52. 
Управител и лице кое ќе го застапува ТП без огра-

ничување е: Трифуноски Војо, управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13287/99. (43221) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10310/98, на регистарска влошка бр. 
020098687-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на трговец поединец ТП Автопревозник 
„ЈАБЛАН-ТРАНС" ТП Борис Стеван Велковски, ул. 
„Димо Хаџидимов" бр. 86, Скопје. 

Дејности: 60.24 , 60.23, 60.22, 60.21. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Управител: Борис Велковски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10310/98. (43222) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 109/99, на регистарска влошка бр. 1-63590-0-
0-0, ја запиша во судскиот- регистар промената на 
основач на Друштво за информативни дејности, стра-
тешки истражаувања, издаваштво, мултимедија, доку-
ментација, консалтинг и дистрибуција „ГРУПА ФО-
РУМ“ ДОО, ул. „Илинденска“ бр. 63, Скопје. 

Истапуваат основачите Ѓунер Исмаил и Орданоски 
Сашо. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 109/ 
99. (43223) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13036/99, на регистарска влошка бр. 
020201127-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија и услуги „РОЛО-
ФИКС" Шадан, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Љ.Б. 
Пиш" бр. 3/2, Тетово. 

Основач: Шадан Зејнели од Тетово. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.32, 

51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.70, 52.11, 52Д2, 52.22, 52.24, 52.26 , 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет ќе го застапува Шадан Зејнели, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13036/99. (43224) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12895/99, на регистарска влошка бр. 
020201957-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „АГРО КИРИ“ Симеон, ДООЕЛ, експорт-им-
порт, ул. „И. Р. Лола“ бр. 163, Тетово. 

Основач е Симеон Ристоски од Тетово. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.41/3, 15.61, 15.81/1, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.47, 51.53, 
51.52, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.27, 52.44/4, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.24, 63.40, 74.12, 74.82, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-
- ски промет ќе го застапува Симеон Ристоски, управи-

тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. (др. 

12895/99. , (43225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13653/99, на регистарска влошка бр. 
020211157-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар 
занишувањето на ТП Автотаксиста „БАЦИ" Бастрија 
Џеладин Рамадани, ул. „ЈНА“ бр. 317, Гостивар. 

Основач: Рамадани Бастија од Гостивар ул. „ЈНА“ 
бр. 317. 

Дејност: 60.22. 
За овластувањата во правниот промет Трговец-пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка а за обв-
рските одговара со целиот свој имот. 

Рамадан Бастрија, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13653/99. (43230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, решението Трег. 
бр. 13385/99, на регистарска влошка бр. 020209597-8-
01-000 го заниша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија, услуги и производство 
„РЕЈХАН“ Миневер ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. 
„Љуба Ивановиќ“ бр. 44/1-2, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 93.05, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.24, 65.12/3 , 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 18.30, 
18.10, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.87, 15.86, 15.98/2, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот на стоки и услуги, 
консигнација, реекспрот, туристички услуги, меѓуна-
роден транспрот на стоки и патници во друмскиот соо-
браќај . а 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тпаува во свое име и за своја сметка. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Миневер Алиоглу, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,. Трег. бр. 
13385/99. (43231) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр„ 12536/99, на регистарска влошка бр. 
020201057-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Авто такси ТП „АБХ" Хајредин Назиф 
Хајредини, ул. „7-ми Јули“ бр. 41, Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Управител и основач е Хајредин Хајредини од Ско-

пје, без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12536/99. (43232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12971/98, на регистарска влошка бр. 
020143987-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар 
Автопревозникот „ШАМПИОНС" Зибери Риза Мер-
сел село Радиовце, општина Брвеница. 

Дејност: 60.24, превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај. 

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

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

Лице овластено за застапување е Зибери Риза Мер-
сел, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12971/99. (43233) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1474/99, на регистарска влошка бр. 007701, го запиша 
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во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги Муарем Зеќироски „ЗЕЌИРОСКИ" 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Октиси, Струга. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.61, 
28.52, 27.21, 27.53 , 27.54, 27.51, 27.52, 28.62 , 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75 , 29.13, 29.24 , 29.72, 
35.50, 55.52, 92.33, 92.34, 45.31, 45.32, 45.33 , 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 18.23, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
24.13 , 24.14, 24.15 , 24.16, 24.17, 24.70, 25.21, 25.22, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 , 70.31, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/ 
2, 52.73, 52.74, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 51.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 60.,21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 
55Л2, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.82, 74.83 , 74.84, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени со трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. 

Управител е Муарем Зеќироски. 
Основач е Муарем Зеќироски со основачки влог 

5150 ДЕМ или 159650 ден, во основни средства соглас-
но извештај од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1474/99. 
(43025) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1688/99, на регистарска влошка бр. 007844, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето во Д.О.О.Е.Л, 
на Трговско друштво за трговија и услуги Јованка Шо-
поска „ Е Л - Б О " бул. „Туристичка“ бр. 107-2/26, 
Охрид. 

Содружник: Јованка Шопоска со Изјава од 
22.06.199 год. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 31.10, 31.50, 
31.62, 32.10, 33.20, 33.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.2, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.'24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/ 
1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, откуп на земјоделски и сточарски прои-
зводи, шумски плодови и лековити билки, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка-полни овластува-
ња. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот-полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото-упра-
вител Јованка Шопоска. 

Основната главнина изнесува 5.100 ДЕМ во денар-
ска противвредност од 158.100,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1688/99. 
(43026) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2642/99, на регистарска влошка бр. 
020168647-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Претпријатие за трговија 
на големо и мало „НИКИ-МУР" увоз-извоз Д.О.О, 
ул. „Илинденска“ бр. 90, с. Марино, Скопје. 

Содружник е Веца Јакимовска од с. Марино, Ско-
пје, со Изјава од 05.02.199 година. 

Дејности: 01.11/3, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 25.22, 26.40, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2. 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 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, 
52.42/2, 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, 5?.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3. 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21,.60.23 , 60.24, 63.30, 63.40, 65:12/3, 70.31, 
74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, комисиона и кон-
сигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен превоз на патници и стоки, застапува-
ње странски фирми и посредување во надворешно-
трговскиот промет, 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 со неограничени 
овластувања, а за преземените ообврски во правниот 
промет со трети лица друштвото-одговара со сите свои 
средства. 

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет, 
друштвото ќе го претставува и застапува како прв 
управител е Веца Јакимовска, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје - Скопје, Трег. бр. 2642/ 
99. (43300) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12617/99, на регистарска влошка бр. 
020192647-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП за трговија на мало со текстил 
„КАРМЕН-ФАМИ" Јасмина Душан Костовска ул. 
„Кадињача" бр. 1а, општина Ѓорче Петров. 

Дејности: 52.41,52.42, 52.43, 52.44/3. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговра со цело-
купниот свој имот. 

Управител е Јасмина Костовска, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12617/99. (43276) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со Решение III 
Рег.зг.бр. 149/99 од 29.12.1999 година во Регистарот на 
здруженија на граѓни и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Кошаркарскиот клуб „11 Ок-
томври“ Скопје со седиште на ул. „Пушкинова" бр. 11-
3/26, Скопје. 

Дејноста на Кошаркарскиот клуб „11 Октомври“ 
Скопје е од спортски карактер-развивање на кошаркар-
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скиот спорт, соработка со спортски и други клубови, 
учество во работата на спортските организации, уче-
ство во натпревари, како и други работи од областа на 
кошаркарскиот спорт. 

Со денот на запишувањето во регистарот Кошар-
карскиот клуб „11 Октомври“ Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2391) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II 
Рег.зг. 277/99 од 29.12.1999 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се усвојува предлогот на Хуманитарната организа-
ција „Благодет“ од СкопЈе. 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Хуманитарната организација 
„Благодет“ од Скопје со седиште на ул. „Анри Барбис“ 
бр. 56/2-4. 

Дејноста на Хуманитарната организација „Благо-
дет“ с: борба за сочувувате на минимум човечко досто-
инство без разлика на материјалната иг социјалната по-
ложба на граѓанинот, едукација, проширување на зна-
ењата, публикација од областа на правата на граѓаните, 
организирање на семинари и работилници, трибини, 
предавања, Јавни настапи, едукативни проекти со уче-
ство на домашни и странски претседавачи, присуству-
вала на домашни и меѓународни семинари, конгреси и 
други средби, отворање СОС телефонски линии за лица 
на кои им е потребна помош. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Хумани-
тарната организација „Благодет“ се стекнува со свој-
ство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2394) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со Решение II 
Рег.зг. 271/99 од 18.1.2000 година во Регистарот на 
Здруженија го запиша следното: 

Се усвојува предлогот на Здружението на граѓани 
АВТО ГРАНКА од Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на Здружение на граѓани АЈВТО 
ГРАНКА од с. Радишани ул. „15" бр. 14 Скопје. 

Дејноста на Здружението на граѓани АВТО 
ГРАНКА е: остварување на подобро поврзување и ор-
ганизирање на членството заради организирано наста-
пување со утврдување на заеднички потреби и про-
блеми и нивно полесно и поефикасно решавање со што 
ќе се постигне поголама сигурност, квалитет во работе-
њето односно постигнување на подобрување водиш-
тата состојба со снабдување на пазарот, сузбивање на 
сивата економија. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на Здру-
женија на граѓани Авто Гранка се стекнува со својство 
на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2404) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со Решение II 
Рсг.зг. 256/99 од 17.12.1999 година во Регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се усвојува предлогот на Здружението на граѓани 
Младинска Иницијатива од Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на граѓани Мла-
динска Иницијатива од СКОПЈС СО седиште на ул. „Дими-
трија Чуповски“ бр. 34-а 

Дејноста на Здружението на граѓани Младубеја 
Иницијатива е: едукација на младите во разни области 
од културата и образованието, создавање и јакнење 

еколошка свест на младите, создавање на можности за 
интеракција со професиналци од разлачни области за-
ради едукација на младите, едукација па младите во 
областа на музиката, создавање контакти и размену-
вање на искуства со други младински и слични здруже-
нија и организации од РМ и надвор од неа, развивање на 
спортски и натпреварувачки дух меѓу младите во обла-
ста од спортот и образованието, борба против наркома-
нијата и дружење меѓу младите. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Здруже-
нието на граѓани Младинска Иницијатива од Скопје се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3465) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје Л - Скопје, објавува дека со 
решение II Ст.б“р. 34/99 од 14.12.1999 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
надворешна и внатрешна трговија на големо и мало и 
производство „СИМОНЕКС" ЦО, Скопје со седиште 
на булевар „Партизански Одреди“ бр. 64-6-1/23 и жиро 
сметка број 40100-601-76176, па истата не се спроведува 
и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2407) 

Се отвора стечајна постапка над должникот АД 
„Порцеланка“ Д.О. за производство на порцелан и ке-
рамика Велес со жиро сметка 41600-601-2068 при Заво-
дот за платен промет „Филијала“ Велес. 

За стечаен управник се определува Ќамилов Зоран, 
дипломиран економист од Велес со адреса ул. „Благој 
Горев“ бр. 93, влез 3 стан 12 и телефон број 223-435. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања кај стечајниот управник најдоциа до 
18.02.2000 година. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети како и доверителите кои 
имаат разлачни права на недвижностите на должникот 
што се запишани во јавните книги да ги пријават своите 
побарувана кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
на ден 10.03.2000 год. во 10,00 часот. 

Се закажува рочиште уа Собранието на доверите-
лите на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот 
тек на постапката на ден 24.03.2000 год. во 10.00 часот. 

Од Основниот суд во Велес. (2871) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 156/96 од 13.01.2000 год. се пове-
дува постапка за присилно порамнување на должникот 
З.З. „Нов живот“ од Дебар, со предлог: должникот 
утврдените побарувања на доверителите да ги исплати 
во висина од 70% за три години, а времето да тече од 
денот на заклучувањето на присилното порамнување. 

Сите доверители да ги пријават своите побарувања 
према должникот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот со-
вет на овој суд со пријави во два примерока со докази. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
и за порамнувањето се закажува за ден 10.03.2000 го-
дина, сала број II на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (3405) 
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Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Сг.бр. 185/99 од 18.01.2000 г. е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППУТ „Јонас-
В" од Струмица, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немање имот на должникот, заради што и 
се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Ш т и п во рок од 15 дена од објаву-
вањето на истото во „Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од' регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (3406) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
Струмица под Ст.бр. 199/99 од 18.01.2000 г. е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП „Амфора-НБ" од 
с. Петралинци, Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штш, во рок од 15 дена од објаву-
вањето на истото во „Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (3407) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 111/99 од 22.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за проектирање инвестиции и промет „М.Г. 
ИНЖИНЕРИНГ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. 
„Љубллнска" бр. 1/2-1, со жиро сметка 40120-601-
278280. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Дими-
тровска, со стан на ул. „Јани Лукровски“ бр. 10/44. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од З месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2390) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1089/99 од 14.12.1999 година е -
отворена ликвидациона постапка над должникот Ме-
шовито претпријатие за трговија, услуги и производ-
ство „КАСКО" д.о.о. експорт-импорт Скопје бул. 
„АВНОЈ“ бр. 44/1-1, со жиро сметка број 40100-601-
422973. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски То-
дорче со стан на улица „Лисец“ број 23. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 

дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (2405) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 588/99 од 02.06 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало експорт-импорт 
„ЈЕТА“ ц.о. Скопје ул. „Покриена чаршија“ бр. 39 од 
Скопје со жиро сметка 40100-601-162003. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

За ликвидатор се определува Петровски Тодорче од 
Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2406) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ј1.бр. 1247/99 од 20.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тран-
спортно-трговско претпријатие за внатрешен и надво-
решен промет на големо и мало „ВЕ-ГА ТРАНС“ ул: 
„Сава Михајлов“ бр. 12/6 со жиро сметка 40110-601-
189107. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски, со стан на ул. „Ордан Чопела“ бр. 116. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на, Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од донот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2792) 

Се заклучува ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за трговија на големо и мало „АИДА-КОМЕРЦ“ 
д.о.о. увоз-извоз Скопје со седиште на улица „АС-
НОМ“ бр. 72/1-33 и жиро сметка број 40100-601-155028^ 
отворена со решение Л.бр. 66/98 од 16.10.1998 година на 
овој суд. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при ОВОЈ суд. 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје 
Нусрет Цуцак на ул. „АСНОМ“ бр. 72/1-33. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2795) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С , објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1219/99 од 30.11.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „ПАВКЕ" увоз-
извоз ц.о. Скопје ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 1а-1/6 со 
жиро сметка 40100-601-78095. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 236. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 



Стр. 180 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 јануари 2000 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2903) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л. бр. 1119/99 од 22.11.1999 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, инженеринг и услуги „ПЕ-
ПИЦА 101" д.о.о., ул. „Хо Ши Мин“, бр. 285-а, со 
жиро сметка 40100-601-380963. 

За ликвидатор се определува лицето Мито Арми-
новски, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонка“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока Со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2907) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л. бр. 878/99 од 13.07.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги „ХРИЗОНТ КО-
МЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Сава Коваче-
виќ“, бр. 3/19, со жиро сметка 40100-601-156938. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 
23-б, тел. 627-892. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците Да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2910) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л. бр. 1004/99 од 09.09.1999 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија и 
производство „САМСОН“ експорт-импорт, ул. „Васил 
Аџаларски", бр. 4 Скопје, со жиро сметка 40100-601-
88436. 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2912) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л. бр. 1257/99 од 29.12.1999 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско, услужно претпријатие „ТМС" д.о.о. увоз-из-

воз Скопје, ул. „Теодосиј Синаидски", бр. 6-а, со жиро 
сметка 40120-601-382583. 

За ликвидатор се определува лицето Златко Коста-
диновски, со стан на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 36. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л. бр. 592/99 од 14.05.1999 година 
с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет на 
стоки на големо и мало „НАБДА" д.о.о. Скопје, ул. 
„Црниче“, ,бр. 16-а, со жиро сметка 40100-601-114904. 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Ја-
сминка од Скопје, со стан на ул. „Рудо“ бр. 61, тел. 226-
995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3231) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л. бр. 591/99 од 14.05.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за огноотпорни брусни материјали „АЛ-
СИМА" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Ленинова“, бр. 
69, со жиро сметка 40100-601-9216747. 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Ја-
сминка од Скопје, со стан на ул. „Рудо“ бр. 61, тел. 226-
995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

.Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3233) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л. бр. 1128/99 од 04.11.1^99 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија „БИГОР“ увоз-извоз 
д.о.о. Скопје, ул. „Козле“, со жиро сметка 40120-601-
143436. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска Ели-
савета, со стан на ул. „Народен фронт“ бр. 27/28. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од-30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3300) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л. бр. 731/99 од 19.07.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг монтажа и промет „УНО 
- ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мите Богоев-
ски“, бр. 2/25, со жиро сметка 40100-601-92056. 

За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стоја-
новска од Скопје, со стан на ул. „Васил Главинов“ ДТЦ 
Палома Бјанка 3 кат лок. 8, тел. 135-482. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према преторијатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3467) 

Основниот суд Скпје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Ј1.бр. 650/99 од 17.06.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, трговија и услуги „ЕВТ 
ТРАНСПОРТ“ д.о.о. Скопје ул. „Босна и Херцегови-
на“ бр. 55 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-402246. 

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од 
Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 3/38. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен, весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мера со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3350) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л.бр. 782/99 од 09.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно,трговско и услужно претпријатие „ВАНАП-
КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Поп Бого-
мил“ бр. 1, со жиро сметка 40100-601-11415. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски со стан на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 3/38, тел. 344-
278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3351) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л.бр. 724/99 од 22.06.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Трговско друштво за трговија на мало „ГОЦ КО-
МЕРЦ“ ЕВТ МИКРО МАРКЕТ и др.д.о.о. Скопје, ул. 
„Ѓорче Петров“ бр. 3/38 од Скопје со жиро сметка 
40100-601-398431. 

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од 
Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 3/38. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л.бр. 649/99 од 17.06.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и услуги „ЕВТ 
ПАЗАР“ д.о.о. Скопје ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 
55 од Скопје со жиро-сметка 40100-601-400306. 

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од 
Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр.' 3/38 тел. 344-278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава." 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л .бр. 725/99 од 23.07.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за трговија на мало „ЗАГА 7 ПРОМЕТ“ ЕВТ 
МИКРО МАРКЕТ д.о.о. Скопје ул. „Јуриј Гагарин" 
лок.3, кула 10 од Скопје, со 'жиро сметка 40100-Ш-
398015. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски со стан на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 3/38, 
тел. 344-278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од З месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
н,ата објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3354) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л.бр. 1189/99 од 02.12.1999 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, трговија на големо и мало 
„ЛИБИ НАФТА ГАС“ експорт-импорт д.о.о. од 
Скопје ул. „Индустриска зона“ бб со жиро-сметка 
40110-601-290749. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски со стан на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 3/38, тел. 344-
278. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
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вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Л.бр. 893/99 од 14.10.1999 година 

“ е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско услужно претпријатие „МЕГА-ЈГО-
ИНТ" п.о. Скопје ул. „Бојмија“ бр. 3/38, со жиро 
сметка 40100-601-137101. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски со стан на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 3/38. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ' (3356) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се врши размена на земјоделски земјишта: 1. нива, 
к.п. 294 план 10, екипа 33 во м.в. „Емирице", класа 3, -
во површина од 851 м , заведена во Имотен лист бр. 216 
за КО Челопек на име Крстевски Димитрије, за 

2. нива, к.п. 2880 план 10, скица 33 во м.в. „емири-
ца“, класа 3, - во површина од 634 м2, заведена во 
Имотен лист бр..846 за КО Челопек на име Петрушев-
ски Никола од Куманово. 

Проценетата вредност на секоја од парцелите е 6500 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски од Куманово, ул. „11 Ок-
томври“ бр.4. (2400) 

Сопственикот Шакиров Руфат продава 9/42 идеални 
делови од својата нива 6 класа во површина од 2105 м2 

во место викано „Бел камен“ на КП 912/3 на КП Ради-
шани од Поседовен лист број 443 по цена од 150 денари 
од 1 м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните пар-
цели доколку сакаат да го користат предимственото 
правото за купување, изјавите за прифаќање на пону-
дата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски опш-
тина Чаир Скопје во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во 
спротивно го губат правото на првенство. (2711) 

Се продава земјоделско земјиште: КП. бр. 1220 на 
м.в. „Јуисуви Брест“, нива 4 класа, со површина од 3412 
м2, опишано по ПЛ. бр. 368 на КО Пирок, за цена од 
150.000,00 денари сопственост на Абдиу Абдулќерим 

Абди, Абдиу Абдулќерим Насер, Абдиу Абдулќерим 
Шефќете, Абдиу Абдулќерим Шенадие и Абдиу Миси-
мов Хамди сите од с. Пирок - Тетово. 

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

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

(3408) 

Се продава 5/13 идеален дел од земјоделско зем-
јиште - нива на КП. 12/13, во МВ „Конско“, класа 6 со 
површина од 2300 м2 и неплодно со површина од 500 м2, 
во КО „Конско“, сопственост на Алексов Коста од 
Гевгелија, за цена од 15.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов“ бр. 4 во 
Гевгелија. (3409) 

Се продава недвижен имот К.П. бр. 2319/1, нива, на 
м.в. „С. Брест“ 4 класа, во површина од 2340 м2 по П.Л. 
бр 106 на КО Пирок сопственост на Салиу Бајрам Сали 
од с. Пирок-Тетово, за цена од 230.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата ,да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Те-
тово. (3410) 

Се разменува недвижен имот К.П. бр. 2252/6, нива, 
на м.в. „Праг“, 6 класа, во површина од 273 м2 и К.П. 
бр. 2302/2, нива на м.в. „Праг“, 5 класа, во површина од 
2255 м2 и двете по П.Л. бр. 896 на КО Челопек, сопстве-
ност на Ќамили Раиф од с. Челопек-Тетово со К.П. бр. 
2605, нива на м.в. „Средно поле“ 5 класа во површина 
од 2653 м2 по П.Л. бр. 195 на КО Челопек сопственост 
на Јакупи Абдулџемил од с. Челопек - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се разменува, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Те-
тово. (3411) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сирково, 
Кавадарци, КП-3626/4, план-44, скица-536, в. место -
„Сирково пат подлес“, култура-нива, класа-2 со повр-
шина од 400 м2 во сопственост на Илија Тасевски од с. 
Сирково, Кавадарци видно од Поседовен лист бр. 544 за 
цена од 12.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
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нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јите граничи со земјиштето што се продава) доколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставу-
вање на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. 
Македонија“. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. (3413) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Раец, Ка-
вадарци, КП-459, план-6, скица-8, в. место - „Бавчите“, 
култура-нива, класа -2 со површина од 837 м2 во соп-
ственост на Драган Димов од Прилеп видно од Поседо-
вен лист бр. 242 за цена од 9.300,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудат писмено да се изјаснат со доставу-
вање на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. 
Македонија“. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. (3414) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сирково,' 
Кавадарци, КП-2284, план-64, скица-506, в. место-
„Страната", култура-нива, класа-4 со површина од 
6386м2; КП-3185, план-75, скица-480, в. место-„Пр-
жол", култура-нива, класа-3 со површина од 1435м2 и 
КП-3201, план-75, скица-480, в. место-„Пржол", кул-
тура-нива, класа-4 со површина од 1490м2 во сопстве-
ност на Милорад Маринковиќ од Скопје видно од Посе-
довен лист бр. 600 за цена од 90.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што' сс продава) доколку 
Ја прифаќаат понудат писмено да се изјаснат со доставу-
вање на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. 
Македонија“. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. (3416) 

Се продава (алтернатива: разменува или дава под 
закуп) земјоделско зсмјиштс-нива построена на КП 
броЈ 10/2-26, моето викано „Горно Кликово", класа 5, со 
површина од 1750 метри квадратни, во КО Галате, соп-
ственост (алтернатива: заедничка сопственост или соп-
ственост) на НЈазивари Акик ЌаниЈашар од с. Топлица, 
за цена од 87.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
ило се продава (разменува или дава под закуп) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски“ б.б., 
Гостивар. (3418) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 22/33 к.п. бр. 
нива од 6 класа на м.в. „Долно Кликово" во површина 
од 1605 м2 по П.Л. бр. 124 за К.О. Добридол, сопстве-
ност на Имери Хамит Зулќифли од с. Добридол за цена 
од 50.000,00 (педесет илјади денари) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
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огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство“ бр. 5-А. (3420) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 540/2 К.П. 
градина, нива од 3 и 4 класа на м.в. „Манастириште" во 
површина од 1246м2 по П.Л. бр. 216 за К.О. Тумче-
виште, сопственост на Мустафи Шукри Абдула и Насир 
од с. Врапчиште за цена од 60.000,00 (шеесет илјади 
денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно Го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство“ бр. 5-А. (342-2) 

Се продава земјоделско земјиште-нива во КО Ши-
вец, на КП број 608/1, пл. 004, ек. 002, на в.м. „Дупки-
те“, класа 3 со површина од 3634м2, видно од Имотен 
лист број 563 за КО Шивец, сопственост на Илија Боја-
џиев од Кавадарци, ул. „Народен фронт“ бр. 10 за цена 
од 50.000 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. 
„7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (3424) 

Се продава (алтернатива: разменува или дава под 
закуп) земјоделско земјиште-нива построена на КП 
број 919, скица 968, место викано „Падишта", класа 7, 
со површина од 400 м2, во КО Здуње, сопственост (ал-
тернатива: заедничка сопственост или сопственост) на 
Усеини Абдулмеит, Шеќибе и Џабир за цена од 
65.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава (разменува или дава под закуп) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски ул. „Кеј Б. Единство“ 
бр. 41 во Гостивар. (34'25) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 525 на 
место викано „Требеница" нива, 3 класа со површина 
од 2040 м2, на КО Баланци опишано по Имотен лист бр. 
114, сопственост на Буџаку Азиз од Дебар, за цена од 
189.720,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра ул. „Атанас Илиќ“ б.б. Дебар. 
(3426) 
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Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тимјаник. Парцела број 1321 во место викано 
„Провалиите" нива со површина од 3176 м2во Катастар-
ска општина Тимјаник, сопственост на Ангелов Коле 
од с. Тимјаник, цена на продажба 31.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Р. Македони-
ја“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино улица „Маршал 
Тито“ број 138. 
(3428) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Велес, соп-
ственост на Атанасовски Живко од Велес улица „Ганчо 
Хаци Панзов“ број 63, и тоа: култура нива, класа 6, КП 
12689/1, план 62, скица 53, м.в. „Винце“, со површина 
1480 м2 и - култура лозје, класа 4, КП 12689/2, план 62, 
скица 53, м.в. „Винце“, површина 1080 м2, заведени во 
Поседовен лист број 2295 за КО Велес. 

Наведениот имот се продава за цена од 31.000,00 
денари. 

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште 
право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите 
доколку со заинтересирани да достават писмени понуди 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нота-
рот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се 
заинтерсирани за купување. 
(3428) 

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 
7861, нива, на м.в. „Клуково" 4 класа, во површина од 
4799 м2 П.Л. бр. 4453 д.л. бр. 53 на КО Тетово, сопстве-
ност на Мерсели Мухарем, Мерсели Шефије и Мерсели 
Агрон сите од Тетово ул. „Бр. Миладиновци“ бр. 173, 
за цена од 639.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Те-
тово. ' 
(3430) 

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 
2061, нива, на м.в. „Страна“ 5 класа, во површина од 
1173 м2 П.Л. бр. 1132 на КО Д. Палчиште, сопственост 
на Селими Локман Исен од с. Д. Палчиште - Тетово, за 
цена од 211.140,00 денари. 

Со повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмоно да со изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Те-
тово. 
(3430) 
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Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 289, дел 
2, план 005, скица 004, во м.в. „Смолникот", к.т. 14100, 
кл. 3, во пов. од 4947 м2, што се води во Имотен лист бр. 
1216, КО Глишиќ, издаден од РГУ - Одд. за премер и 
катастар - Кавадарци бр. 1103/71 од 19.01:2000, сопстве-
ност на Пешиќ Стојан Борислав, ул. „Булевар Македо-
нија“ бр. 2/7 Кавадарци, за цена од 300.000,00 ден. 

Се повикуваат, соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што .се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Ре-. 
публика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. „ЈНА“ бр. 45, Кавадарци. 
(3433) . 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.332082,издаден од УВР - Велес на име 

Шемсо Каришиќ, с. Г. Оризари,Велес. (3094) 
Пасош бр.244330/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Сали Шерифи, с. М. Речица,Тетово. (3197) 
Пасош бр. 0426451/94, издаден од УВР - Велес на име 

Демиров Мујадин, ул.“С. Давчев“ бр. 23,Велес. (3210) 
Пасош бр. 1074050/98,издаден од УВР - Велес на име 

Елезов Исмаил, Ком. УЗУС 1/1 О,Велес. (3211) 
Пасош бр.736979/95,издаден од УВР - Тетово на име 

Арслани Арслан, с. Неготино,Гостивар. (3237) 
Пасош бр. 1069819/98,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Јашари Аднан, ул."Џон Кенеди' згр.27-3-22,Скопје. 
Пасош бр. П55303/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Музафер Мамути, с. Порој,Тетово. (3347) 
Пасош бр. 1041878/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Зија Шабани, с. Копанце,Тетово. (3349) 
Пасош бр. 211860/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Хаџиу Хузри, с. Рашче,Скопје. (3357) 
Пасош бр.0919986 на име Миноров Васил,ул.“Три-

главска"бр.1 О, Гевгелија. (3358) 
Пасош бр.736866/95,издаден од УВР - Тетово на име 

Рушити Фатмир, с. Милетино,Тетово. (3359) 
Пасош бр. 1037593/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Неџмедин Ибраимовски, ул. "Јајце" бр.з,Скопје. (3378) 
Пасош бр.790151/95,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Неби Бајрактари, ул.“Јајце' бр. 7,Скопје. (3464) 
Пасош на име Османи Муаметаш,с. Дебреше,Гос-

тивар. (3484) 
Пасош бр. 1275251,издаден од УВР - Кочани нџ име 

Паучов Алберто, с. Мородвис,Кочани. (3499) 
Пасош бр.768469/95,издаден од ОВР - Струга на име 

Мехмеди Шемшедин, с. Загрчани,Струга. (3500) 
Пасош бр.535315/94,издаден од-УВР - Скопје на име 

Јашар Асановски, ул.“Б. Бојаџиски“ бр. 10,Скопје, 
Пасош бр. 1184175/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Беким Алили, ул."Јајце“ бр. 159,Скопје. (3502) 
Пасош бр. 1034296,издаден од УВР - Тетово на име 

Асани Исмаил, с. Боговиње,Тетово. (3511) 
Пасош бр. 0144703,издаден од УВР - Тетово на 

име Абази Елмаз, с. Боговиње,Тетово. (3512) 
Пасош бр. 356334/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Захиде Куроши, с. Огњанци ,Скопје. ' (3513) 
Пасош бр.390974, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Андреева Спасија, ул."Партение Зографски“ бр. Па, 
Скопје. 

Пасош бр. 1233632, издаден од ГУВР -Скопје на име 
Андреева Ирина, ул."Партение Зографски“ бр .Па, 
Скопје. 
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Пасош бр. 1058703/98,издаден од УВР - Гостивар на 
име Адили Џезми, с.Чегране,Гостивар. (3517) 
Пасош бр.1086115/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Неџмедин Иљази, бул."Македонско Кос.Бриг."бр.40/26, 
Скопје. (3522) 
Пасош бр. 878558,издаден од УВР - Тетово на име 

Томоски Горѓе, с. Јагоновце,Тетово. (3527) 
Пасош бр. 1057903/98.издаден од УВР - СкопЈе на име 

Зефиров Сакип, с. Д. Јаболчиште,Велес. (3528) 
Пасош бр. 1274069/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Гзим Рамадани, ул. "5" бр.36, с. Сарај,Скопје. - (3578) 
Пасош бр. 518460,издаден од УВР - Тетово на име 

Бекири Фетије, с. Чифлик,Тетово. (3580) 
Пасош бр. 1155233,издаден од УВР - Тетово на име 

Шаќир Беќири, с. Чифлик,Тетово. (3581) 
Пасош бр.0919986 на име Миноров Васил, ул.“Тито-

градска“брЛО,ГевгелиЈа. (3584) 
Пасош бр.082088,издаден од УВР - Охрид на име 

Илоски Ило, с. Велмеј,Охрид. (3585) 
Пасош бр. 1063695,издаден од УВР - Куманово на име 

Фатмир Суљејмани, с. Лопате,Куманово. (3586) 
Пасош бр.595712/95 на име Фејзи Афети,с. Беловиште 

Гостивар. (3587) 
Пасош бр.2203 59/94,издаден од ОВР - Струга на име 

Белкоски Спасе, с. Вевчани,Струга. (3588) 
Пасош бр. 744020/95,издаден.од УВР - Скопје на име 

Џезаир Туша, ул. “К. Абрашевиќ“ бр. 113,СкопЈе.(3616) 
Пасош бр. 820526/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Горан Атанасов, ул.“Т. Чангов“ бр. 31/5 ,Скопје. (3620) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 

14 став 1 и член 16 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/ 
98), Владата на Република Маке добиј а, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА - ИЗВЕ-
ДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РА-
БОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА МАКЕДОНСКИОТ 

ШТАНД НА ЕКСПО 2000 ВО ХАНОВЕР 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Владата на 
Република Македонија. 
1.2. Предмет на набавката е. изведување на градежно-
занаетчиски работи за изградба на македонскиот штанд 
на ЕКСПО 2000 во Хановер, Германија. 
Градежно-занаетчиските работи треба да се изведат во 
се според Изведбен проект, кој може да се подигне без 
надоместок во Министерството за надворешни работи, 
II кат, соба бр. 19, кај господинот Борис Стевановски. 
1.3. Материјалите и работите кои ќе се вградуваат и 
изведуваат треба да одговараат на пропишаните стан-
дарди или на стандардите прифатени од Република Ма-
кедонија. 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лида. 
1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, во согласност со Законот за јавните набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2Д. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телите на материјалите кои ќе се вградуваат. 
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2.3. Понудата треба да содржи цена во денари по пози-
ции, како и вкупната цена на целата набавка, со сите 
трошоци. 
2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на 
плаќање. 
2.5. Понудата треба да го потврди рокот за изведување 
на работите, кој треба да биде најдоцна до 20.04.2000 
година. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската и економската способност, согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки во оригинал или заверена 
фотокопија кај овластен орган и писмено овластување 
за претставникот на понудувачот за учество на јавното 
отворање. 
3.2. Понудувачот треба да достави список на изведени 
исти или слични работи, докази за расположивата 
опрема за изведување на работите, број и квалифика-
циона структура на лицата кои би ги изведувале рабо-
тите, сертификати од надлежни институции дека произ-
водите кои ќе се вградуваат се во сообразност со стан-
дардите. 
3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не 
се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 
став 1 од Законот за јавните набавки. 
3.4. Претставниците на понудувачите треба да предадат 
потпишано и заверено писмено овластување од понуду-
вачот за нивно учество на јавното отворање. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Висина на цена 50 поени; 
- Рок за изведување 20 поени; 
- Техничка способност на понудувачот . . . . 20 поени; и 
- Рок и начин на плаќање 10 поени. 

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 
понудувачите, при што изведените поени се макси-
мални за освоеното прво место по секој критериум. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 
и 54 од Законот за јавните набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда. 
5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на Повикот во весниците „Днев-
ник“ и „Вечер“ и „Службен весник на РМ“. Понудата 
може да се достави и на денот на јавното отворање, но 
најдоцна до почетокот на јавното отворање на пону-
дите. 
5.4. понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Служба за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, ул. „Желез-
ничка“ бб, Скопје - Комисија за јавни набавки. 
5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
14.02.2000 година, во 10 часот во просториите на Служ-
бата, ул. „Железничка“ бб, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
од овој повик и Законот за јавните набавки, како и оние 
кои ја немаат целокупната документација која се бара 
во овој повик нема да се разгледуваат. 
Телефони за контакт и информации 115-153 и 110-333. 

Комисија за јавни набавки 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА 

МРЕЖА ВО СЕЛО ЗДУЊЕ - ГОСТИВАР 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции“ - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов“ бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска месна мрежа во село Здуње-
Гостивар. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

'следното квантифицирање: 
- цена на набавката .до 60%; 
- начин на плаќање до 5 %; 
- рок на извршување на работите до 10 %; 
-техничка способност референци до 10%; 
- кадровска структура до 10%; 
-техничка опременост до 10%. 

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 09-02-2000 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации“ - Дирекција, Скопје, 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2.Понудата треба исто така да содржи докази за тех-
ничката способност на понудувачот (согласно член 23 
од Законот за јавните набавки), како гаранција за ква-
литетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години; 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 

безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните 
набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечна и вкупна цена. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот 
повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 1 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација“. Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја коси 
ознаката „понуда“. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ -
Дирекција, најдоцна до 09-02-2000 година до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
09-02-2000 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО--ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА 

МРЕЖА ВО СТРУГА - КАБЕЛ БР. 1 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции“ - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце . 
Николов“ бб. 
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1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска месна мрежа во Струга-кабел 
бр. 1. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цена на набавката до 60 %; 
- начин на плаќање до 5 %; 
- рок на извршување на работите. до 5 %; 
- техничка способност референци до 10%;. 
- кадровска структура до 10%; 
-техничка опременост до 10%; 

1.5. Ѓок за доставување на понудите с до 09-02-2000 
година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации“ - Дирекција, Скопје, 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години; 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
бсзбсдност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните 
набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно с да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. „ ' -

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев' агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот 
повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот .треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација“. Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда“. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ -
Дирекција, најдоцна до 09-02-20000 година до 10 часот, 
со задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не сс предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
09-02-2000 година, во 10 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА 

МРЕЖА ВО ВЕЛЕШТА - СТРУГА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции“ - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов“ бб. 
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1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска месна мрежа во Велешта -
Струга. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60 %; 
- начин на плаќање до 5 %; 
- р о к на извршување на работите до 5 %; 
-техничка способност референци до 10%; 
- кадровска структура до 10%; 
-техничка опременост до 10%; 

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 10-02-2000 
година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигие во АД 
„Македонски Телекомуникации“ - Дирекција, Скопје, 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години; 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочување на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните 
набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно с да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цена за секоја позиција 
од спецификацијата, единечна и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот 
повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација“. Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда“. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ -
Дирекција, најдоцна до 10-02-2000 година до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
10-02-2000 година, во 10 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникацин" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може Да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА 

МРЕЖА ВО РАДОЛИШТА - СТРУГА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции“ - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов“ бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска месна мрежа во Радолишта -
Струга. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цена на набавката до 60%; 
- начин на плаќање до 5 %; 
- рок на извршување на работите до 5 %; 
-техничка способност референци до 10%; 
-кадровска структура . . . . . . . . . . . . . . , ,др 10%; 
- техничка опременост до 10%; 
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1.5. Рок за доставување на понудите е: до 10-02-2000 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации“ - Дирекција, Скопје, 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години; 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните 
набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот 
повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација“. Вто-

риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда“. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ -
Дирекција, најдоцна до 10-02-2000 година до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
10-02-2000 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електро-
стопанство на Македонија“ - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-2/2000 
ЗА РЕК „БИТОЛА“ - СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-
ја“ - Скопје, со седиште на ул. „11 -ти Октомври“ бр. 
9, Скопје, 

1.2. Предмет на набавка: 
Шина железничка: Ѕ-49 со должина од 18-20 м. 
бушени од двете страни за спојница-количина 2000 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистри-
рани за дејност согласно набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
11.02.2000 година во 12,00 часот, во просториите на 
Подружница„ РЕК „Битола“. 

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
- како во точка 1. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Цена во ДМ/1м3 на паритет DDP-РЕК „Бито-
ла“-Битола. 
3.2. Рок на испорака. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Гаранција за квалитет. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 
- цена на чинење; 
- квалитет; 
- рок на испорака; 
- начин на плаќање. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-
рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕК „Битола“-Новаци, Но-
вачки пат б.б. Битола (за Комисија за јавни на-
бавки). 
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5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 
- документ за бонитет од подносителот на платен 
промет; 
- доказ за техничка способност - список на главни 
испораки; 
- доказ дека подносителот на понудата не е под 
стечај, односно не е во процес на ликвидација; 
- доказ дека против понудувачот нема изречено без-
бедносна мерка „забрана на вршење на дејност“. 
5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Зако-
нот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/ 
98). 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 
оние кои не се изработени во согласност со бара-
њата на Отворениот повик, односно во согласност 
со Законот за јавните набавки, не ќе бидат разгледу-
вани. 
6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 206-291 при Подружница РЕК „Битола“. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопан-
ство на Македонија - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-20/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

НАФТА Д1, БЕНЗИН МБ 98 И БЕНЗИН 
БЕЗОЛОВЕН БМБ 95 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-20/2000 е 
ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на 
ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 
1.2.1. Нафта Д1 3.470.000 литри 
1.2.2. Бензин МБ 98 800.000 литри 
1.2.3. Бензин безоловен 90.000 литри 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВ-
КАТА 

2.1. Распределба на набавката по подружници: 

Подружница Дизел Д1 
во литри 

Бензин 
МБ98 во литри 

Безоловен 
во литри 

РЕК „Битола“ 2.400.000 400.000 

РЕК „Осломеј“ 850.000 170.000 

РЕК 
„Електроскопје" 130.000 180.000 90.000 

ХЕЦ „Маврово“ 90.000 50.000 

ВКУПНО. 3.470.000 800.000 90.000 

2.2. Рокот за испорака на сите производи од предмет-
ната набавка е сукцесивно до целосно исполнување, 
по диспозиција на набавувачот. 

З. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. , 

3.2. Понудата мора да го опфати целиот обем на набав-
ката (не е дозволена делумна понуда). 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од набавката како и 
вкупната вредност на целата набавка (со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните 
набавки ако набавката е од странство). 

3.4. Понудата да се однесува на паритет ф-ко магацин 
на набавувачот, според распоредот даден во точка 2 
од овој повик, со вклучен данок на промет, акциза, 
транспорт и истовар и изразена во денари, 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба да 
се во согласност со стандардите во Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди кои се прифа-
тени во Република Македонија (член 19 од Законот 
за јавните набавки). 

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи (документа-

ција која се бара и комерцијалната понуда), треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за 
јавните набавки. Документот за бонитет треба да 
биде оригинал или заверена копија верна на ориги-
налот. 

4.2. Понудувачот треба да достави докази дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 24 од Законот за јавните 
набавки, (оригинални документи или заверени ко-
пии верни на оригиналот). 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција 
во висина од 5% од вкупната вредност на понудата. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавните 
набавки: 

4.4.1. Понудувачот треба да достави список на испорака 
на ваков вид стоки во последните 3 години (рефе-
ренца листа). 

4.4.2. Понудувачот треба да достави технички каракте-
ристики (цертификат), за производите што ги нуди 
со кој го потврдува квалитетот и стандардот на про-
изводите. 

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
' опременост: 

- специјализирани превозни средства за ваков вид 
производи; 

- специјален складнион простор за држење пого-
леми количини од овие производи, а со цел контину-
ирано и навремено снабдување на нарачателот. 
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4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните на-
бавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 

. набавки) 
5.1. Цена - 80 поени. 
5.2. Начин и услови на плаќање - 20 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачот своите понуди треба да ги достави на 
следната адреса: ЈП „Електростопанство на Маке-
донија“ за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Ок-

- томври" бр. 9, 91000, Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 

14.02.2000 во 11 часот, во просторните на ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија“, ул. „И Октомври“ 
бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за соста-
ноци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворе-
ниот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопан-
ство на Македонија - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-10/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ГУШЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-10/2000 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. 
„11 Октомври“ бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на гумени транспортни ленти и тоа во се според 
спецификација бр. 1. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
V 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и производителот на гуме-
ните транспортни ленти. , 
2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка (со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за Јавните 
набавки - ако набавката с од странство на паритет 
магацин на набавувачот (РЕК „Битола“, РЕК „Осло-
меј"), изразена во германски марки. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем и количина на набавката. 
2.5. Понудувачот с должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои сс прифатени во Ре-
публика Македонка (член 19 од Законот за Јавните 
набавки). 
2.6. Понудата треба да 10 содржи рокот на испорака. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите со пропратната документација од стран-
ските понудувачи мора да бидат преведени на македон-
ски јазик. 
2.9. Предметната спецификација заинтересираните по-
нудувачи можат да ја подигнат на следната адреса: ЈП 
„Електростопанство на Македонија“ стара зграда, 9 
кат, соба 1, од 7 до 930 часот, телефон за контакт 
149-155, на ул. „И Октомври“ бр. 9, Скопје. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба 
да приложат документ за бонитет кој го издава институ-
цијата за платен промет, а странските понудувачи со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавните 
набавки: 
- список на главните испораки на стоки во последните 
три години со количини, датуми и примачи; 
- сертификат од надлежната институција за контрола 
на квалитетот на производот (ИСО 9002, оригинален 
или заверена копија). 
3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 24 од Законот за јавните набавки, оригинал или 
заверена копија. 
3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 
3.5 Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата, со-
гласно член 55 од Законот за јавните набавки. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки) 
4.1. Рок на испорака 20 
4 2 Цена на чинење 30 
4 3 Начин на плаќање 20 
4 4 Квалитет 30 

Ѕ НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАНАНА ПОНУ-
ДИТЕ 

^ 1 Понудата со доставува инласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
5.2. Секој понудувач може да укинува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата с најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на-Македо-
нија" Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 
9, 91000 Скопје. 
5 5. Отворање на понудите ќе се изврши, на ден 
11.02.2000, во 10 часот, во просториите на ЈП „Елек-
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тростопанство на Македонија“, стара зграда, 3 кат, на 
ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во присуство на овла-
стените претставници на понудувачите. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработени според барањата на Отворе-
ниот повик, како и оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 18 од Законот за јавните 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП Санитарна депонија Дрисла ц.о. 
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1: Набавувач: ЈП Санитарна депонија за цврсти отпа-
доци Дрисла д.о. Скопје. 
1.2. Предмет на набавка: Избор на најповолен понуду-
вач за набавка на употребуван булдозер тип HANO-
MAG D 700 D или КАТЕПИЛАР 8. 
- Возилото да не е постаро од 8 години; 
- Употребуваносга мора да е помала од 11.000 работни 
часови; 
- Гаранција од испорачателот минимум 1 година. 
2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
3. Содржина на понудата 
- Понудата треба да содржи рок на испорака, цена, рок 
и начин на плаќање. 
- Цената треба да е дадена ф-ко ЈП Дрисла, Скопје. 
4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според след-
ните критериуми 
- Цена на понуда; 
- рок и услови на плаќање; 
- рок за испорака; 
- потврда од деловна Банка дека ќе издаде гаранција на 
износ од 150% од понудената цена и тоа 100% за приме-
ната евентуална уплата и 50% неповратни пенали во 
случај заДоциувањето на испораката да биде поголемо 
од 15 (петнаесет) дена од понудениот рок. 
5. Со понудата понудувачот е должен задолжително да 
ја достави придружната документација согласно со член 
43 од Законот за јавните набавки. 
6. Информации можат да се добијат на тел. 091 501-500. 
7. Понудите, во согласност со член 52, 53 и 54 од Зако-
нот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) 
да се достават на адреса: 
ЈП ДРИСЛА Скопје, - Комисија за јавни набавки - с. 
Батинци, Скопје. 
8. Рок за поднесување на понудите е 15 (петнаесет) дена 
од денот на објавувањето на барањето. 
9. Отворањето на понудите се врши во присуство на 
понудувачите. 
Отворањето на понудите ќе се изврши 15 (петнаесе-
тиот) ден сметајќи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на РМ“, а доколку тој ден е неработен отво-
рањето ќе се изврши следниот работен ден во 10 часот 
во просторните на ЈП Дрисла - Скопје. 
10. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и кои нема да ги содржат потребните еле-
менти нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14,16 од Законот за јавните 
набавки, Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Здрав-
ствен дом - Виница објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/20 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВНАТРЕШНА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ПУНКТ 

ВО с. БЛАТЕЦ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈЗО Здравствен дом - Виница. 
1.2. Предмет на набавката: Внатрешна реконструкција 

на Здравствен пункт во с. Блатец: 
а) реконструкција на тавански површини; 
б) санирање на водоводна и канализациона мрежа; 
в) лепење на ѕидни и подни плочки во санитарните 

чворови; 
г) белење на ѕидни површини и фарбање на стола-

рија. 
1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни и странски правни лица. 
1.4. Постапката се спроведува согласно одредбите на 

Законот за јавните набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
/ 

2.1. Тендерската документација може да се подигне во 
ЈЗО Здравствен дом - Вилица секој работен ден од 
7-15 часот. 

2.2. Заинтересираните субјекти се должни да уплатат 
на име неповратни средства износ од 1.500 денари на 
благајната во ЈЗО Здравствен дом - Виница. 

З. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА, РОК НА ДОСТА-
ВУВАЊЕ, ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА 
ПОНУДУВАЧОТ 

3.1. Содржина на понудата и потребната техничка доку-
ментација на понудувачот согласно одредбите на За-
конот за јавните набавки., 

3.2. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на повикот во „Службен вес-
ник на РМ“ и јавните гласила. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Некомплетните понуди, и понудите пристигнати по 
рокот нема да се земат во предвид при разгледува-
њето. 

4.2. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
тел. 0903 363-274. 

Комисија за јавни набавки 
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