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

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

Среда, 15 септември 1999 
Скопје 

Број 59 Год. LV 

Аконтациј ата за1999година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1556. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за избор на 

пратеници во Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 24/98 
и 50/99), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 септември 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВ-
НАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, СЕКРЕТАР И 

НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 

I. Во Одлуката за именување претседател, членови 
на Државната изборна комисија, секретар и нивни за-
меници („Службен весник на Република Македонија" 
број 36/98), Делот I. се менува и гласи: 

„I. За претседател на Државната изборна комисија 
се именува: 
Јосиф Луковски, судија на Врховниот суд на 

Република Македонија. 

За заменик на претседателот се именува: 
Благородна Дулиќ, судија на Врховниот суд на 

Република Македонија." 

II. Делот II. што се однесува на членовите на Држав-
ната изборна комисија се менува и гласи: 

„И. За членови на Државната изборна комисија се 
именуваат: 
1. Љубинка Моратовска судија на Врховниот суд на 

Маркова, Република Македонија, 

2. Сабит Кранли, судија на Врховниот суд на 
Република Македонија, 

3. Кочо Топузовски, дипломиран правник, по-
мошник на директорот во 
Царинската управа 
Скопје, 

4. м-р Тања Караками- асистент на Правниот фа-
шева - Поповска, култет во Скопје, 

5. Халил Сулејмани, дипломиран правник, заме-
ник на секретарот на Вла-
дата на Република Македо-
нија, 

6. д•р Владо Бучковски, доцент на Правниот факул-
тет во Скопје, 

7. Беќир Исени, дипломиран правник, заме-
ник на јавниот обвинител 
на Република Македонија и 

Во делот што се однесува на замениците на члено-
вите, точките 3,4,5,6,7 и 8 се менуваат и гласат: 

„3. Трајко Велиноски, дипломиран правник, пот-
секретар во Министер-
ството за правда, 

4. Златко Пејовски, дипломиран правник од 
Скопје, 

5. Исмаил Дардишта, дипломиран правник од 
Скопје, 

6. Борис Кондарко, дипломиран правник од 
Скопје, 

7. Махир Зибери, дипломиран правник од 
Скопје и 

8. Јагода Глигоровска, адвокат од Куманово." 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-3532/1 Претседател 

14 септември 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-грСаво Климовски, с.р. 
1557• 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 13 септем-
ври 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ОПШТИНСКА АПТЕКА - КОЧАНИ 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Општинска аптека - Кочани, се 
избираат: 

Марин Апостолов, дипл. економист, директор на 
Фондот за здравствено осигурување ПЕ - Кочани, 

Мирјана Максимова, дипл. технолог, вработена во 
фабриката за хартија - Кочани, > 

Анка Филипова, лекар во Медицинскиот центар -
Кочани и 

прим. д•р Никола Серафимов, лекар во Медицин-
скиот центар - Кочани. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Општинска 
аптека - Кочани. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

8. д•р Тодор Каламатиев, професор на Правниот фа-
култет во Скопје." 

Број 07-3512/1 
13 септември 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 
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1558. 

Врз основа нџ член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и 
медицинските помагала ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98 год.). Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија објавува: 

список 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА З А КОИ 
Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.1996 

ДО 01.03.1999 

Во периодот од 01.01.1996 година до 01.03.1999 година е дадено одобрение •за ставање 
во промет на следните готови лекови за употреба во ветеринарната медицина: 
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Бр. 11-6802/1 
25 август 1999 година 

Скопје 

Министер 
за земјоделство, шумарство и 

водостопанство 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

И С П Р А В К И 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ" број 44/99), се на-
правени грешки поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 

ВРЕДНОСТ 

Во член 19 став 2 точка 2 наместо зборот „према" 
треба да стои зборот „спрема". 

Во членот 28, во петтиот ред наместо бројот „2" 
треба да стои бројот „1". 

Во членот 30 став 1 точка 6 во третиот ред по зборот 
„колички" треба да стои запирка. 

Во членовите 22 став 1, 23 точка 20, 34 ставови 1, 2 и 
3, 36 став 1, 37 став 1, 52 став 2, 58 став 1, 63 став 1, 
поднасловите пред членовите 23 и 24, насловот VIII и 
поднасловите пред членовите 35 и 37 наместо зборот 
„одбиток" односно „одбитокот" треба да стои зборот 
„одбивка", односно „одбивката". 

Во членот 22 став 2 наместо зборовите „бил одобрен 
одбиток" односно „го исправи одбитокот" треба да сто-
јат зборовите: „била одобрена одбивка", односно „ја 
исправи одбивката". 

Во член 27 став 1 точка 4 по зборот „реекспорт" 
наместо сврзникот „и" треба да стои точка и запирка. 

Во член 35 точка 1 по зборот „закон" наместо 

сврзникот „и" треба да стои точка и запирка, а во точка 
2 потточка д) по зборот „добра" наместо точка треба да 
стои точка и запирка. 

Во членот 51 став 5 наместо зборовите: „реченица 
1" треба да стојат зборовите: „првата реченица". 

Во членот 54 став 2 точка 2 после зборот „вредност" 
наместо точка треба да стои точка и запирка. 

Од Законодавно-правната 
комисија 

на Собранието на Република 
Македонија 

Број 10-3300/2 
9 септември 1999 година 

Скопје 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на Република Македонија" бр. 27/86 и 17/91), 
Републичката геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се врши исправка во став 1 на Решението бр. 09-

3218/1 од 23.07.1999 година објавено во „Службен вес-
ник на Република Македонија" бр 47/99 и наместо збо-
рот „Крушево" треба да стои зборот „Житоше". 

Во останатиот дел решението останува непроме-
нето. 

Бр. 09-3218/2 Директор 
10 септември 1999 година дипл.правникЃорѓи Лазарески,с.р . 

Скопје 
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Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје 1-Скопје се води пос-
тапка за утврдување право на сопственост по 
тужбата на тужителката Елена Чауле од Скопје, 
против тужениот Мирко Јовановиќ од Скопје, сега 
со непозната адреса на живеење. 

На тужениот за привремен застапник му се' 
определува адвокатот Снежана Видевска од Скопје 
која ќе го застапува се додека не се јави пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, (29891) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води 

парнична постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Рагми Даути од с. Слупчане против 
тужената Миранда Даути, моминско Вангел и, од 
Тирана, Р. Ал банија,сега со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот 40.000 денари. 

Се повикува тужената или било со е друго лице да 
се јави во судот во рок од 30 дена или да ја достави 
адресата на тужената или да постави полномошник. 
Доколку во рок од 30 дена не се јави никој, судот го 
поставува за привремен застапник адв. Звонко 
Богдан од Куманово кој ќе ја застапува тужената 
додека таа не се појави пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово,У.П.бр. 1715/99. 

(30103) 

Пред овој суд се води постапка за сопственост по 
тужба односно по предлог за повторување на постав 
пка поднесен од тужениот Рустеми Адем од 
Куманово ул."Абдула Прешева" бр.8, преку негов 
полномошник Славе Илиевски, адв. од Куманово, по 
тужбата на тужител ката Демири Рамизе од 
Куманово, ул. "Нада Димиќ" бр. 5, сега со непозната 
адреса во во Швајцарија. Вредност на спорот 200.000 
денари. 

Бидејќи противничката Демири Рамизе е со непоз-
ната адреса и нема одредено свој полномошник кој 
ќе ја застапува, се повикува во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави во судот или одреди 
свој полномошник кој ќе ја застапува во постапката. 
На тужителката Демири Рамизе од Куманово и се 
одредува за привремен застапник Беџет Елези, адв.од 
Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, 1У.П.бр.323/94. 
(30104) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12594/98, на регистарска влошка бр. 020167-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување 
со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и 
услуги, „ПЕНДОЌАНЕЦ", Милорад, ДООЕЛ, увоз-
извоз, ул. „ЈНА" бр. 104, Куманово. 

Основач: Милорад Цветковски од Куманово. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 

26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.42, 45.43 , 45.45, 
51.13, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.33, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 60.21, 
60.22,60.23,60.24,71.32,93.05., надворешна трговија со 
прехранбени производ^, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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 сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Милорад Цветковски, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12594/ 
98. (28393) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13664/98, на регистарска влошка бр. 
020174987-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претварање на Друштвото за производство, промет и 
услуги „МАКОМ" Мирослав ДООЕЈ1 експорт-импорт 
ул. „Жикица Ј. Шпанац" бр. 2/3, Куманово. 

Основач на друштвото е Тасевски Мирослав од Ку-
маново. 

Дејности: 15.32, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.91, 15.98/1,15.98/2, 17.40,18.10,19.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 57.19, 51.21, 
51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 
52.25 , 52.27, 52.33, 52,41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 74.12, 74.14, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84., надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапништво и посредување, ре-
експорт, меѓународен транспорт, консигнациона про-
дажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СР Југославија. 

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

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото 
го застапува и претставува Тасевска Славица, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13664/ 
98. (28394) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8149/98, на регистарска влошка бр. 020164697-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за трговија и градежништво „АНГЕЛА" Ангелина ДО-
ОЕЛ ул. „Георги Сугаре" бр. 21/2-8, Скопје. 

Основач: Ангелина Петрушева од Скопје. 
Дејности: 51.16, 51.17, 51.19, 51.37, 51.38, 51.39, 

51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.44/4, 55.30, 55.30/1 55.30/2, 55.51, 63.40, 
74.84. 

Управител на друштвото е Трајчевска Александра 
од Скопје. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе истапува во свое име и за своја сметка и одговара со 
сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8149/ 
98. (28396) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8014/99, на регистарска влошка бр. 020168397-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
Трговското друштво за промет и туризам „ЕУРО 
РЕНТА КАР" Џемали и друг ДОО експорт-импорт Те-
тово, ул. „Илинденска" 64/9. 

Содружници: Зибер Бислими од с. Селце - Тетово, 
со МЕ 0110963470126 и л.к. бр. 246410 УВР Тетово и 
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Џемали Мехази од с. Селце - Тетово со МБ 
0312965470079 и л.к. бр. 291263 УВР Тетово. 

Фирма: Друштво за промет и туризам „ЕУРО 
РЕНТА КАР" Џемали и друг ДОО експорт-импорт. 

Седиште: Тетово, ул. „Илинденска" 64/9: 
Дејност: 15.81, 15.85, 15.89, 15.98/2, 17,40, 17,54, 

18.10, 18.22, 19,30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22 , 21.25, 
25.21, 25.22, 36.11, 36.13, 36.14, 36.63, 50,10, 50,20, 
50,30, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70с, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 
60,21, 60,22 , 60.23, 60.24, 63.12 , 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05. 

Управител: За управител на Друштвото се одредува 
лицето Џемали Мехази од с. Селце - Тетово со МБ 
312965470079. 

Овластувања: Друштвото во правниот промет иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: Друштвото за обврските во правниот 
промет со трети лица превземени во текот на работе-
њето одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8014/ 
99. (27959) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3467/99, на регистарска влошка бр. 02015802?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на ТП Автопревозник „ЛОНИ" Ирфац Абдула Изаири 
с. Џепчиште. 

Основач: Ирфан Абдула Изаири с. Џепчиште опш-
тина Џепчиште мб. бр. 2506965470008 

Фирма: ТП Автопревозник „ЛОНИ" Ирфан Абдула 
Изаири. 

Седиште: село Џепчиште општина Џепчиште. 
Дејности: 
60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај 
60.21 превоз на патници во друг копнен сообраќај 
60.22 такси превоз 
60.30 цевоводен транспорт 
63.12 магацини и стоваришта. 
Управител: За управител на ТП сс одредува лицето 

Ирфан Абдула Изаири од с. Џепчиште. 
Овластувал>а: Трговец поединец во правниот про-

мет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

Одговорност: За обврските на ТП во правниот про-
мет со трети лица во текот на работењето со целокуп-
ниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3467/ 
99. (27960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2318/99, на регистарска влошка бр. 02015198?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
Трговското друштво за производство, превоз и услуги 
„ТА-МИ" Тодор ДООЕЛ Гевгелија ул. „Горги Стамов" 
бр. 15. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24,05.02,15.81, 15.86, 17.60, 17.72,18.23,20.40,20.51, 
25.21, 25.22, 25.24, 45.11, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.33, 
45.34, 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, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, * 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 
52.67 , 52.72 , 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60,22 , 60.23, 
60.24, 63:30, 65.12, 74.12, 93.01, 93.02. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт и малограничен промет. 

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

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

Овластено лице во внатрешно и надворешно тргов-
скиот промет е Велика Стоилова, управител со неогра-
ничени овластувања. и 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2318/ 
99. (27961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8539/99, на регистарска влошка бр. 02015947?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
трговец поединец ТП Стечаен управник „АЛ РИ" Варе-
лов Ристо Никола ТП ул. „Браќа Миладинови" бр. 20 
Гевгелија. 

74.12 Сметководствени, книговодствени и работи за 
проверка на сметките и билансите, консултации во 
врска со данокот. 

74.13 Истражување на пазарот и јавното мнение. 
74.14 Деловни и менаџмент консултантски активно-

сти. 
74.15 Управувачки активности на холдинг компани-

ите. 
Управител Варелов Никола од Гевгелија ул. „Браќа 

Миладинови" бр. 20. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8539/ 
99. (27962) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4875/99, на регистарска влошка бр. 02016231?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
претпријатие на Друштвото за транспорт, шпедиција, 
услуги производство и трговија на големо и мало 
„АЛЕН КОМПАНИ" ДООЕЛ Звонко увоз-извоз н. 
Чашка, Велес. 

Основач е: Звонко Ангеловски од н. Чашка, Велес. 
Управител е: Ангеловски Звонко - управител со 

неограничена одговорност. 
Дејноста е: 01.12/1, 01.12/2, 01.11/1, 01.13/2, 01.22, 

02.01, 01.23, 01.41/3, 02.02, 14.50, 14.11, 14.12, 14.21, 
14.30, 15.11, 15.32, 15.51,15.81, 15.93,15,98, 20.10, 26.70, 
26.82, 50,10, 50,30, 50,20, 51.12,51.18, 51.21, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.39, 51.42, 51.47, 51.53, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.42, 52.44, 
55.11, 55.12, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12,63.40, 63.11, 
784.84, 52.41, 37.10. 

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 целиот свој имот. 

Надворешен промет со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во надворешно трговскиот про-
мет, застапување на странски фирми, продажба на 
странски стоки на конспирација, реекспорт, малограни-
чен промет со Грција, Албанија, Бугарија, и СР Југо-
славија, меѓународна шпедиција и транспорт, превоз на 
стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4875/ 
99. (27963) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2720/99, на регистарска влошка бр. 02013486?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар упис на 
трговец-поединец Лимарска работилница „ПАЗАР-
ЛИМ" Маџаров Благој Петре ТП ул. „Петре Прлич-
ков44 бр. 24 Белее. 
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Дејност: 28.75, 52.74. 
Овластувања и одговорности: Во правниот промет 

со трети лица трговецот-поединец настапува во свое 
име и за своја сметка, а за своите обврски одговара 
лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Маџаров Петре - Управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2720/ 
99. (27965) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3446/99, на регистарска влошка бр. 02014042?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за трговија, производство и промет на големо и мало 
„МИ-ГОРД" Натопија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 
„Коперникова" бр. 15-2/14. 

Назив: Друштво за трговија, производство и промет 
на големо и мало „МИ-ГОРД" Наталија ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје. 

Седиште: ул. „Коперникова" бр. 15-2/14 Скопје. 
Основач: Огњаноска Наталија од Скопје ул. „Ко-

псрникова" бр. 15-2/14 бр. на л.к. 1139507 и М. Б. 
0806962455039. 

Дејности во внатрешниот промет: 15.11, 15.32, 
15.81, 15.85, 15.89,ж 1,40, 17.40/1, 17,40/2, 17.54, 18.10, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51,22.12, 22.15, 22.21,22.22, 22.23, 25.21, 25.24, 
28.11,28.12, 28.61, 28.62 , 28.63, 28.71, 28.72,28.75, 29.71, 
29.72, 30.02, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61,33.10/2, 33.30, 
40.10/1, 41.00, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45,50.10, 50,20, 50,30/1, 50,30/2, 
50,40/1, 50,40/2, 50,50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.72, 52.74, 60.21, 60.24 , 63.12, 63.21, 
63.30, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84. 

Дејности на надворешниот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување на 
странски лица, посредувал>е на надворешнотрговскиот 
промет, услуги во надворешнотрговскиот промет, по-
средување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги,услуги на реклама и економска пропа-
ганда, реекспорт. 

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

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

Овластено лице за застапуваа во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е лицето: 

Огњаноска Наталија - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3446/ 

99. (27971) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4853/99, на регистарска влошка бр. 02015764?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Автотакси „МИКИ КОМЕРЦ" ТП Крстиќ Сто-
јадин Миодраг ул. „Гемиџиска" бр. 34-а Скопје. 

Основач: Крстиќ Миодраг од Скопје ул. „Гемиџи-
ска" бр. 34-а Скопје. 

Дејности: 
60.22 такси превоз 
60.23 превоз на патници во другиот друмски сообра-

ќај. 
Управител: Крстиќ Миодраг - без ограничување ул. 

„Гсмиџиска" бр. 34-а Скопје. 
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. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4853/ 
99. (27972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6333/99, на регистарска влошка бр. 02015815?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец-поединец ТП Автопревозник „ЧЕБА 
ТРАНС" ТП Челеби Сали Шаиновски с. Љубин, Сарај. 

Дејности: 
60.24 - превоз на стоки во друмекиот сообраќај 
60.23 - превоз на патници во другиот друмски соо-

браќај, слободен 
60.22 - такси превоз 
60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, 

линиски. 
Управител Челеби Шаиновски од с. Љубин, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6333/ 
99. , _ (27973) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5664/99, на регистарска влошка бр. 02016952?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец-посдинсц ТП Автопревозник „АМЕ-ЕФ" 
ТП Елвир Авдула Ризвановиќ с. Батинци Студеничани. 

Дејност: 
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај 
60.23 - превоз на патници во другиот друмски соо-

браќај, слободен 
60.22 - такси превоз 
60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, 

линиски. 
Управител Елвир Ризвановиќ од Скопје, с. Батинци. 
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. 5664/ 
99. (27975) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6930/99, на регистарска влошка бр. 02016801?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговско друштво за градежништво, производство, 
трговија и услуги „МЗ - ИНЖЕНЕРИНГ4 експорт-
импорт, Зоран ДООЕЛ ул. „Никола Вапцаров" бр. 2/4 
Скопје. 

Друштвото за градежништво, трговија и услуги „МЗ 
- ИНЖЕНЕРИНГ4 експорт-импорт, Зоран ДООЕЛ 
ул. „Никола Вапцаров" бр. 2/4 Скопје е основано со 
Изјава од 15. 6. 1999 год. Содружник е Зоран Милади-
новски од Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.412, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/4, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 50,30/1, 50,30/2, 50,450, 50,10, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43; 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.565, 51.665, 51.61, 51.70, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19,51.21, 51.22, 51.23, 51.324, 51.25, 45.2101, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 
28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 38.61, 
28.62 , 28.63, 28.73 , 28.74, 28.75 , 60.23 , 60.24 , 50.20, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 25.11, 25.12, 25.13, 
74.12 , 74.14, 74.40, 74.894 , 65.12/3, 52.62, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.51, 271.10, 71.21, 71.322, 
71.34, 63.21, 15.51, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
17.53, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.30. 

Надворешно-трговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
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непрехранбени производи, рее*кспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен транспорт на пат-
ници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообра-
ќај но-агенциски работи, туристички услуги, малогра 
ничек промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југо-
славија, изведување на инвестициони работи во стран 
ство« 

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

Лице овластено Ја застапување: Зоран Миладинов-
ски, управител без ограничување во внатрешен и над-
ворешен - трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6930/ 
99. (27976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7222/99, на регистарска влошка бр. 02016809?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
Трговско друштво за трговија, туризам и угостителство 
„КЛИВ" Игор ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
„Орце Николов" бр. 103 Скопје. 

Дејности: 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, 50.40/1, 50,40/2, 
50,40/3, 50,40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17. 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 5134, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.35, 51.55, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52 22, 52.23, 52.24 , 52.25, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.62, 
52.72, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60,21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63,40, 65.12/3, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 70.31, 784.12, 74.13, 74Л4, 74.20/2, 74.20/5, 74.40, 
74.84, 93.01, 93.02. 

Работи во надворешно трговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапувахве на странски лица, консигнациона и коми-
сиона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт и 
шпедиција, малограничен промет со соседните земји: 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, тури-
стички и угостителски услуги во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста~ 
пува во свое име и за с»оја сметка, а за обврските 
сторени БОИ правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет е Лилјана 
Тодоровска управител, без ограничувања. 

Од Основниот СУД Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7222/ 
99. (27977) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6518/99, на регистарска влошка бр. 02016725?-
7-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија и услуги „БОРЈАНА 88" Ол-
гица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бул. „Јане Сан~ 
дански" бр. 65/6 Скопје. 

Дејности: 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 5.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 93.02. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име ч 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 Олгица Миладиноска - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6518/ 
99. (27978) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 534/99, на регистарска влошка бр. 02016732?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
ДОО на Друштвото за трговија на големо и мало 
„КЕНДИ", Ахмет Искендер, Владо Петров, Васил 
Ивановски и др. ДОО, експорт-импорт Скопје, ул. 
„Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 50 Скопје. 

Се основа Друштво за трговија на големо и мало 
„КЕНДИ" Ахмет Искендер, Владо Петров, Васил Ива-
новски и др. ДОО експорт-импорт Скопје со седиште 
на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 50 во Скопје. 

Содружници во друштвото се: Ахмет Исксндер од 
В изел- Швајцарија, со патна исправа бр. 621999 издадена 
од Турскиот генерален конзулат во Цирих-Швајцарија, 
Владо Петров од Битола, ул. „4-ти Ноември" бр. 70 со 
л.к. МБ 1510951410014 издадена од УВР Битола, Васил 
Ивановски од Скопје, ул. „Велко Влаховиќ" бр. 19/45 
МБ 0609963450111 издадена од УВР Скопје, кој е имену-
ван и за управител на друштвото, како и Валентина 
Јованова - Османли од Битола, ул. „Анести Пановски" 
бр. 23-1/8 со л.к. МБ 2705963415010 УВР - Битола, 
основачкиот влог на друштвото изнесува 10.000 герман-
ски марки противвредност' во денари од 309.900,00 де-
нари од кои Ахмет Искендер учествува со 70 (со 7.000 
ДМ), Владе Петров со 10% (со 1.000 ДМ), Васил Ива-
новски со 10% (1.000 ДМ) и Валентина Јованова -
Османли со 10% (1.000 ДМ). 

Управител на друштвото е Васил Ивановски кој го 
претставува и застапува друштвото во внатрешниот и 
надворешниот промет со ограничени овластувања, при 
склучување на договори над 10.000 ДМ потребна с пи-
смена согласност. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 
52.12 - друга трговија на мало во продавници со 

мешовита стока 
51.12 - посредници во продажбата на гориво, руди, 

метали и индустриски хемикалии. 
51.36 - трговија на големо со шеќер, чоколади и 

слатки од шеќар 
51.37 - трговија на големо со кафе, наут, чај и за-

чини 
51.43 - трговија на големо со електрични апарати за 

домаќинствата и радиотелевизиски уреди 
51.42 - трговија на големо со облека и обувки 
51.44 - трговија на големо со порцелан и стакларија, 

ѕидни тапети и средства за чистење. 
51.45 - трговија на големо со парфимериски и козме-

тички препарати 
51.47 - трговија на големо со друга сметка за дома-

ќинствата 
51.52 - трговија на големо со метали и метални руди 
51.53 - трговија на големо со дрва градежен матери-

јал и санитарна опрема 
51.54 - трговија на големо со метална стока, цевки 

уреди и опрема за централно греење. 
51.55 ~ трговија на големо со хемиски производи 
51.56 - трговија на големо со репродукционен мате-

ријал 
51.57 - трговија на големо со отпадоци и остатоци 
51.62 - трговија на големо со градежни машини 
51.64 - трговија на големо со канцелариски машини 

и опрема 
51.63 - трговија на големо со машини за текстилна 

индустрија, машини за шиеп>е и плетење. 
51.70 - друга трговија на големо 
52.48 - друга трговија на мало во специјализирани 

продавници 
52.63 - друга трговија на мало со стоки вон продав-

ници. 
52.73 - поправка на часовници и накит 
71.32 - изнајмување на машини и опрема за градеж-

ништвото 
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71.34 - изнајмувал>е на други машини и опрема не-
спомнати на друго место 

- надворешна трговија со прехранбени и непрехран-
бени производи, ДОО во правниот промет со трети 
лица настапува со неограничени овластувања, а за 
обврските одговара целосно со сиот имот на ДОО. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 534/ 
99. (27979) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3444/99, на регистарска влошка бр. 02013973?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на ТП Таксист „АЛЕКТРАНС" ТП Алексадар Боге 
Трпковски ул. „Социјалистичка зора" 38/4 Скопје. 

Трговец поединец ја врши следната дејност: 60.22 -
Такси превоз. 

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

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

Оснивач на трговец поединец е лицето Александар 
Трпковски - Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3444/ 
99. (27980) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4843/99, на регистарска влошка бр. 02016620?-
6-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец-поединец ТП Столар „ФАЈКО" Али Фаик 
Јахја ул. „117" бр. 8 Скопје. 

Дејности: 
20.30 - производство на градежни подови и стола-

рија 
20.51 - производство на други производи од дрво 
26.11 - производство на столови и седишта 
26.12 - производство на друг канцелариски мебел и 

мебел за продавници 
36.13 - производство на друг кујнски мебел 
36.14 - производство на друг мебел 
36.15 - производство на душеци •(производство на 

носачи на душеци) 
52.44/1 - трговија на мало со мебел 
52.74 - поправки, неспомнати на друго место. 
Управител е Али Јахја од Скопје, 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. 4843/ 
99. (27981) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5177/99, на регистарска влошка бр. 02017107?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „ГАЛ" 
Јован Божин Митевски такси превозник ул. „Финска" 
бр. 185 Скопје. 

Основач: Јован Божин Митевски од Скопје ул. 
„Финска" бр. 185. 

Назив: ТП „ГАЛ" Јован Божин Митевски такси пре-
возник. 

Седиште: ул. „Финска" бр. 185 Скопје. 
Дејност: 60.22 такси превоз. 
Управител: Јован Митевски без ограничување. 
Одговорност: Во правниот промет одговара со сиот 

свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5177/ 

99. (27982) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6790/99, на регистарска" влошка бр. 02016843?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за услуги и трговја „ВИКЕНД" Славче 

ДООЕЛ увоз-извоз, ул. бр. „2" бр. 31 с. Д. Матка, 
Сарај. 

Се врши упис во трговскиот регистар на основање 
на ДООЕЛ. 

Друштвото ќе работи под следната фирма: Друштво 
за услуги и трговија „ВИКЕНД" Славчо ДООЕЛ увоз-
извоз со седиште: ул. бр. „2" бр. 31 с. Д. Матка, Сарај. 

Предмет на работење во внатрешен промет: 55.11, 
55.12, 55.21/2, 55,22. 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44, 52.45, 52.44/2, 
52.48 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 
52.26, 52.12, 52.50, 52.61, 52.2, 52.63, 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, 51.245 , 51.36, 51.37, 51.53, 
51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.33, 51.66, 51.51, 51.47, 
51.70, 51.61, 51.62, 51.63, 51.634,51.65,5.52, 51.57,74.40, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.57, 74.84, 74.40, 
74.13 , 63.30, 63.12, 70.20, 74.20/3. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6790/ 
99. (27983) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5137/99, на регистарска влошка бр. 02016979?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за услуги и промет на големо и мало 
„СТИВ" Марјан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. „Ви-
дое Смилевски Бато" бр. 39/1-64 Скопје. 

Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 17.30, 
17,40/1, 17.40/2, 17,54/2, 18.21,18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 
20.20/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.63, 50,10, 50,30, 
50,30/2, 50,30/1, 51.13, 51.16, 51.17,51.18, 51.19, 51.31, 
52.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 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, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47 , 52.48, 
52.50 , 55.30/1, 55.30/2, 60,21, 60,22, 60,23, 60,24 , 63.40, 
65.12/3, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 27.21, 27.22, 
28.22, 28.62, 28.75 и 29.13. 

Надворешната трговија се состои од: надворешна 
трговија со прехранбени производи> надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. Единствен содруж-
ник е Тотевски Марјан од Скопје бул. „Видое Смилев-
ски Бато" бр. 39/1-64. 

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

За сторените обврски со трети лица одговара со 
целиот свој имот. 

Управител на друштвото е Марјан Тотевски и тој ќе 
го застапува друштвото во внатрешен и надворешен-
трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5137/ 
99- (27984) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5767/99, на регистарска влошка бр. 02016501?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Трговец-поединец автотакси „АДНАН" 
ТП, Аднан Феим Рамадан ул. „Лука Геров" бр. 3/1-6 
Скопје. 

Дејност: 60.22 - такси превоз. 
Управителот Аднан Рамадан од Скопје, ул. „Лука 

Геров" бр. 3/1-6 Скопје во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторе-
ните обврски одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5767/ 
99. (27985) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 6292/99, на регистарска влошка бр. 02016987?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија, производство и услуги 
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„СИГМА" Гордана и др. ДОО извоз-увоз, бул. „Илин-
ден" бр. 41 Скопје. 

Основачи на друштвото се Илик Гордана од Скопје, 
бул. „АВНОЈ" бр. 8/3-19 и Мишева Деса од Скопје, ул. 
„Хо Ши Мин" бр. 407. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.51, 15.52, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.84, 15.85,15.86, 15.8,15.89,15.91,15.93, 15.96, 
15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.30, 19.30, 20.30, 20.51, 
20.52, 21.11, 21.12, 21.23, 21.25, 22.22, 22.23, 2224, 22.25, 
22.33 , 26.11, 26.12, 26.13, 26.15, 26.21, 26.22, 26.25,. 
28.73, 28.74, 28.75, 30.01, 30.02, 31.10, 31.50, 31.61, 
31.62, 32.10, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.61, 
51.62 , 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45 , 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.33, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 72.20/3, 72.20/4, 74.20/5 , 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
услуги во меѓународен промет на стоки и патници, ту-
ристички работи во странство, меѓународни сообра-
ќајно агенциски работи, реекспорт, консигнациона 
продажба, посредување и застапување во надворешно 
трговскиот промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 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. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Гордана Илиќ, упра-
вител без ограничувале. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 6292/ 
99. (27994) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 403/99, на регистарска влошка бр. 020135707-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Производното услужно трговско друш-
тво „ТОНИ - КОМЕРЦ" Стојча ДООЕЛ увоз-извоз, 
ул. „Алексо Демниевски" бр. 70 Скопје. 

Друштвото с основано со Изјава за основање од 
15.12.1998 год., од основачот Стојча Николовски од 
Скопје. 

Дејности: 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1,15.85, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 
25.23, 25.24, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.31, 45.45, 50.10, 50.20, 50.3001, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 72.50, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-

прехранбени производи, застапување и посредуван>е, 
комисиона продажба, консигнациона продажба, кон-
сигнациони складови, меѓународен превоз на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со соседните 
држави, изведување инвестициони работи во странство, 
туристички работи во странство. 

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

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе го застапува Стојча Николовски, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 403/99. 
(27995) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 4207/99, на регистарска влошка бр. 02017077?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија, производство и услуги „АК-
ВАРИУС ТРГОВИЈА" Аквариус група и др. ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 70/31 
Скопје. 

Се врши основање на Трговското друштво согласно 
ЗТД, а основачи се „АКВАРИУС ГРУПА" друштво со 
ограничена одговорност за трговија од Загреб, „Штро-
смаеров трг" бр. 5/2 Ѓ. Хрватска и Кузман Гроздовски 
од Скопје, ул. „Никола Малешевски" бр. 4-6. 

Дејности: 15.81, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.87, 15.88, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44 , 52.44/1, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.63, 60.24 , 65.12/3, 63.18, 63.21, 63.30, 
70.31, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74,20/5, 74.40, 74.83, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со неррсхранбсни производи, меѓунаро-
ден превоз на стоки во друмекиот сообраќај, застапу-
вање и посредување во надворешнотрговскиот промет 
со стоки и услуги, затапување на странски фирми, 
консигнациона продажба, реекспорт, малограничен 
промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

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 целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешен промет с Јасминка Радошевиќ, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 4207/ 
99. (27996) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 5851/99, на регистарска влошка бр. 02015858?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „ЛЕ-
ГЕНД" Трговија на мало Ивица Томислав Гурчиноски 
Скопје, ул. „Партизански одреди" бр. 37 локал 4. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43. 
Управител е Ивица Ѓурчиноски од Скопје, со стан 

на ул. „Пехчевска" бр. 5-1/31. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 5851/ 
99. (27997) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5768/99, на регистарска влошка бр. 02016920?-
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6-06-00&, го запиша во трговскиот регистар Трговец-
поединец авто такси „ЕРОЛ" ТП, Ерол Шериф Сејди 
ул. „Беаз Куле" бр.7б Скопје. 

Дејност: 60.22 - такси превоз 
Управителот Ерол Сејди од Скопје, ул. „Беаз Куле" 

бр. 76 Скопје во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5768/ 
99. (27986) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4592/99, на регистарска влошка бр. 02015028?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на ТП Трговец-поединец авто такси „ВЛАДО" ТП 
Владо Драгутин Стојановски ул. „Првомајска" бр. 5/6 
Скопје. 

Дејност: 60.22 - такси превоз 
Управителот Владо Стојановски од Скопје, ул. „Пр-

вомајска" бр. 5/6, во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4592/ 
99. (27987) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3156/99, на регистарска влошка бр. 02012620?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
ТП Авто такси „Н" Никола Теофил Михајловски ТП, 
ул. „Лука Геров" бр. 50/3 - 13, Скопје. 

Дејности: 60.22 - Такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

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

лица, трговецот поединец одговара лично со сиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е: Никола Михајловски - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3156/ 
99. (27988) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4115/99, на регистарска влошка бр. 02016711?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за промет и услуги „ТЕХНОУНИОН -
М" Миле ДООЕЛ - Скопје, бул. „Видое Смилевски 
Бато" бр. 79/2-18 Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава за основање доне-
сен на ден 22. 02. 1999 год. а единствен содружник е: 
Миле Ѓорѓиевски од Скопје, бул. „Видое Смилевски 
Бато" бр. 79/2-18. 

Дејности: 51.12, 51.13, 51.15, 51.18, 51Л9, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 51.21, 51.23, 51.34. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, продажба на стоки во консигнациони складови, 
реекспорт. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е: Ѓорѓиевски Миле - Управи-
тел, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4115/ 
99. — (27989) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6561/99, на регистарска влошка бр. 02016874?-

8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
Друштвото како ДООЕЛ на Трговско друштво за про-
изводство, промет и услуги „ФАН-ТОР" Слободан ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Волче Наумчевски" 
бр. 7 опш. Ѓ. Петров. 

Основач: Слободан Димитровски од Скопје, ул. 
Волче Наумчевски 22 Новоселски пат. 

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.40, 19.30, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 21.22, 22.21, 
22.22, 22.23 , 22.24, 22.25, 24.16, 24.17 , 24.30, 24.51, 
24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.26, 27.41, 27.42, 27.43, 
27.44, 27.45, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22,28.61,28.62,28.63, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.12,29.13,29.14,29.24, 29.31, 29.32, 
29.40, 29.53, 29.72, 30.01, 33.10, 33.10/2, 33.20, 33.40, 
33.50, 34.30, 35.12, 35.41,35.50,36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50,30/2, 50,40/1, 50,40/2, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.36, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22 , 52.23 , 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.33 , 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 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 , 63.12, 63.21, 63.30 , 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71Л0, 71.21, 72.30, 72.40, 74.12, 74.84. 

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

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

Лице овластено за застапување е: Димитровски Сло-
бодан Управител - со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6561/ 
99. (27990) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1930/99, на регистарска влошка бр. 02015443?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство и услуги „МА-
КОМ" Марјан ДООЕЛ увоз извоз Скопје ул. „Бојмија" 
бр. 2/34 Скопје. 

Трговија, производство и услуги: 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.26, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.33, 52.42, 52.44/4, 52.53, 52.24, 52.25, 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, 51.421, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 92.31/1, 92.31/2, 20.10, 
187.10, 36.11,20.40, 15.61, 15.85 , 45.31, 50,20, 60.21, 
60.22, 60.24, 63.12, 63.40, 71.40, 73.31, 74.40, 74.84, 
74.20/3, 74.82, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, консигнација, комисиони работи, шпедиција, 
ускладиштување на стоки, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, застапување и посре-
дување во прометот со стоки и услуги. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот промет е Матевски Емил -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1930/ 
98. (27998) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 551/99, на регистарска влошка бр. 02010075?-
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6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Авто такси ТП „1ДАТИ" Весели Демир 
Неџати ул. „24" бр. 1 с. Сингелиќ Г. Баба Скопје. 

Со Пријава бр. 01/99 од 11. 01. 1999 г. а основач е 
Весели Неџати од с. Сингелиќ, Г. Баба, Скопје. 

Авто такси ТП „ЏАТИ" Весели Демир Неџати ул. 
„24" бр. 1 с. Сингелиќ Р. Баба Скопје. 

Дејности: 60.22 - Такси превоз 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, за сторените обврски одго-
вара лично со целиот имот. 

Весели Неџати - Управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 551/ 

99. (27999) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7814/99, на регистарска влошка бр. 02016912?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото за производство, трговија, тури-
зам и услуги „МИР-МАР" Маријан и др. ДОО извоз-
увоз Скопје ул. „Ленинова" бр. 35. 

Седиште: ул. „Ленинова" бр. 35. 
Содружници: Саздовски Маријан, од Скопје, „Лени-

нова" бр. 35 емб 12019722450021 и Саздовека Мирјана, 
од Скопје емб 2002974455056. 

Влог: 82.000,00 денари со 82.000,00 ден. 50%:50%. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото на-

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

Дејности: 22.33, 50,10, 50,30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 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, 5153, 51.55, 52.11, 52.12,52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.23,60,24,63.12, 63.21,63.40, 71.33, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.12, 74,83, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во над. трг. меѓународен пре-
воз на стока и патници во друмскиот сообраќај, реек-
спорт, консигнациона продажба, малограничен про-
мет, меѓународна шпедиција. 

Управител без ограничување во внатрешниот и над-
ворешниот промет се именува Саздовска Мирјана, од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7814/ 
99. (28001) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5052/99, на регистарска влошка бр. 02015851?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Трговец поединец Нури Невзат Мамути Авто 
такси „БРЕЗА КОМЕРЦ" ТП ул. „Христифор Жефа-
ровиќ" бр. 3 Скопје. 

Основач Нури Мамути - со стан на ул. „Христифор 
Жефаровиќ" бр. 3 Скопје, со матичен број 
1905957450004 и регистарски број на лична карта 
1044462 издадена од МВР Скопје. 

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

име и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет, одго-

вара лично со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување Нури Мамути -

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5052/ 

99. (28011) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2167/99, на регистарска влошка бр. 02012455?-

Бр. 59 - Стр. 3011 

6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговец поединец ТП „БИСЕР" - такси Тихомир 
Јован Спасовски ул. „Хашка" бр. 17-6 Скопје. 

Основач и управител без ограничување: Тихомир 
Спасовски од Скопје, ул. „Хашка" бр. 17-6 и со л.к. 
863315 и МБ 0604947450061 издадена од ГУВР Скопје. 

Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
Трговец поединец во правниот промет истапува во 

свое име и за (̂ воја сметка, а за обврските одговара 
лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2167/ 
99. | _ _ _ _ _ (28012) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 582/99, на регистарска влошка бр. 02016032?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатие на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ВАЛ ПРОМ" Венцо увоз-извоз Ку-
маново ул. „Драган Стопаревиќ" бр. 9. 

Дејности на друштвото со ограничена одговорност 
се: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.89,15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18,23, 19.30, 20.40, 25.22, 
45.21/1, 45.21/2, 50,10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.46, 62.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51,61, 51.53, 51.54, 51,56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/ 
1, 52.43, 52.44/1, 52.44/2 , 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52163, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60,22, 60,23, 
60.24 , 60,24, 63.30, 70.31, 71.10, 74.81, 74.82, 74.84,' 
93.02. Во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе 
ги врши следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

Друштвото при своето работење во правниот про-
мет со трети лица настапува во свое име и за своја 
сметка. 

Друштвото, за своите обврски сторени во промет со 
трети лица одговара со целиот свој имот. 

Со друштвото управува управител Златановска Ва-
лентина со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 582/ 
99. (27036) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5246/99, на регистарска влошка бр. 02016263?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„ВИВА" Коце ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. 
„Ужичка" бр. 30. 

Дејности на друштвото со ограничена одговорност 
се: 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 17.40/1, 20,10/1, 20,30, 
20,40, 24.30, 24.51, 24.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17 , 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25 , 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.39, 
51.52, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 552.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.40, 70.20, 70.31, 
71.31, 71.32,-71133, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84. 

Во надворешниот-трговски промет друштвото ќе ги 
врши следните! дејности: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува со неограничени овластувања. Друштвото во прав-
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ниат промет со трети лица настапува со целосна одго-
ворност. 

Со друштвото ќе управува управител Јовановски 
Коце со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5246/ 
99. (27038) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13039/98, на регистарска влошка бр. 
02016672?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за произ-
водство, трговија на големо и мало и маркетинг „ЈУ-
НИОР" Митко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. „Ва-
ско Каранѓелевски" бр. 128. 

Основач Николовски Митко од Куманово ул. „На-
родна Револуција" бр. 1/3. 

Николовски Митко, управител со неограничено 
овластување. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.11/3, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.12, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22 , 01.22/1, 01.22/2, 01.23 , 01.24, 01.25, 01.30, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.37, 15.98/1, 15.98/2, 20,40, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36,12, 36.13, 36.14, 
36.15, 17,30, 17,40/1, 17.40/2, 20.10/1, 20.1002, 20.20, 
20.30, 20,40, 20,51, 20.52, 31.11, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 24.30, 26.40, 26.651, 26.62, 26,63, 
26.64, 26,65,26.66, 27,51, 27,52, 27.53,27.54, 28.61,28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.62, 36.63, 
37.10, 37.20 45.11, 45.12, 45.32, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40 , 50.40/1, 50,40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.24, 51.15, 51,16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 512.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51,54, 51.55, 51,56, 61.57, 51.61, 51.62, 51,63, 
51.64, 51.66, 51,65, 61.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.27, 52.32, 52.33, .52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52,47, 52.48, 52.60, 52.61, 52.62, 52,63, 60.24, 
63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70,31, 70.32, 71.10, 74.21, 
74.12, 74.14, 74.84, 92.61', 92.62. надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, извоз-увоз и реекспорт на стоки 
застапуван>е на странски фирми, комисиона продажба 
на стоки, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, работи на привремен увоз и извоз на стоки 
услуги на складирање стоки, меѓународен транспорт на 
стоки и шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13039/ 
98. (28039) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2398/99, на регистарска влошка бр. 02014568?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвара-
њето на претпријатието со ЗТД Друштво за трговија на 
големо и мало „ВИКИ-КОМЕРЦ" Јованче ДООЕЛ 
увоз-извоз Велес ул. „Благој Ѓорев" бр. 104. 

Основач Јовановски Јованче од Велес ул. „Славе 
Евтовски" бр. 14. 

Дејности: 37.10, 37.20, 50.20, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51 .'бб, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 55.30, 60.21, 60.23, 
60.24 , 63.12, 63.40^ 74.20, 74.40, 74.84, 74.81, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 

посредувал>е и застапување во промет со стоки и 
услуги. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Јовановски Јованче -
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2398/ 
99. (28022) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9607/98, на регистарска влошка го запиша во 
трговскиот регистар префрлање од судскиот во трг. 
рег. и усогласување со НКД - промена на фирмата на 
Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени 
производи Димко Митрев а.д. увоз извоз Велес ул. 
Димко Најдов бр. 94. 

Дејности: 19.10, 18.30, 85.3/4, 17.60, 17.72, 18.21, 
18.22, 18.24, 17.54/1, 17.54/2, 17.51, 012820, 18.10, 52.41, 
52.42, 52.43, 35.50, 52.44, 52.45, 52.48, 52.44 , 52.46, 
52.47, 51.41, 51.24, 51.43, 51.54, 55.55, 51.56, 51.70, 
51.57, 63.12, 74.84, 63.40, 60.24, 51.38, 51.41, 51.42, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, услуги на 
внатрешна и меѓународна шпедиција, превоз на стоки 
во друмскиот сообраќај во земјата и странство, меѓуна-
роден транспорт на стоки во патниот сообраќај Трајков 
Панче директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9607/ 
98. (28023) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2892/99, на регистарска влошка бр. 02016611?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговско 
друштво за производство, трговија, угостителство и 
услуги „МИН-ЕКС" Петре ДООЕЛ увоз-извоз Кава-
дарци ул. „Цар Самоил 2" Кавадарци. 

Основач: Трајков Петре од Кавадарци. 
Управител: Трајков Петре без ограничување. 
Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 

36.13 , 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 
50.10, 50.20, 50.30, $0Г40, 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, 51.55, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21,* 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26 , 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 
18.23, 18.24, 22.23, 45.11, 45.22, 45.32, 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. 2892/ 
99. (28024) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 609/99, на регистарска влошка бр. 4-02001591-
000-03 го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
проширување на дејност на Акционерско друштво за 
изведување на рударски и градежни работи „РУДКОП" 
- Кавадарци, Топилница Фенимак с. Возарци. 

Дејноста се проширува со следните дејности: 60.24, 
60.23,74.84,45.21,45.33. 

Дејноста во надворешно-трговскиот промет се про-
ширува со следните дејности: - надворешна трговија со 
прехранбени производи, малограничен премин со со-
седните земји: СРЈ, Грција, Албанија, Бугарија, посре-
дување во надворешно трговски промет и реекспорт со 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во патниот сообраќај, инвестициони работи во 
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странство и отстапување на инвестициони работи на 
странски лица во РМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 609/ 
99. (28025) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3523/99, на регистарска влошка бр. 02014861?-
4-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Акционерското друштво за трговија на големо 
и мало „КУЛТУРА" увоз-извоз Кавадарци, ул. „7-ми 
Септември" бр. 51-а. 

Досегашното Акционерско друштво за трговија на 
големо и мало „КУЛТУРА" ЦО увоз-извоз Кавадарци 
ул. „7-ми Септември" бр. 51-а, основано со Решение 
Срег. бр. 1845/89 од 22.12.1989 година и трансформи-
рано согласно ЗТПОК со Решение Срег. бр. 1194/98 од 
28.05.1998 година, во Рег. влошка бр. 1-682-0-0-0, сво-
ето работење го усогласи со Законот за трговските 
друштва, така што со правен континуитет во правниот 
промет ќе настапува како: 

Акционерско друштво за трговија на големо и мало 
„КУЛТУРА" увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. 
„7-ми Септември" бр. 51. 

Друштвото изврши усогласување и на дејностите со-
гласно Законот и Одлуката за настанатата класифика-
ција на дејностите, така,што ќе ги врши следните дејно-
сти: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33 , 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39 , 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
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, 71.33, 72.60, 74.40, 
92.32. 

Во надворешно-трговскиот промет Акционерското 
друштво ќе ги врши следните дејности: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка а за обврските сто-
рени во прометот одговара со целокупниот свој имот. 

Овластени застапници на друштвото како во вна-
трешниот така и во надворешниот трговски промет се 
Јовановски Зоран и Лазаров Владко извршни членови 
на Одборот на директори, без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3523/ 
.99. (28026) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2917/99, на регистарска влошка бр. 02016460?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие со ЗТД на Друштво за градеж-
ништво, сообраќај, промет и услуги „ВЕНЕРА КО-
МЕРЦ" Веап ДООЕЛ Дебар, ул. „Џавид Усгеленца" 
бр. 37. 

Друштвото е усогласено со Изјава од 17.2.1999 го-
дина. Единствен содружник на друштвото е Ценобафто 
Веап од Дебар, ул. „Џавид Устеленца" бр. 37. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23 , 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45 , 45.50, 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, 
5-1.42 , 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47 , 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63 , 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12 , 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33 , 52.41, 

52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 74,20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.84. 

Надворешно-трговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународна 
шпедиција, транспорт на стоки во меѓународниот патен 
сообраќај, изведување градежни работи во странство, 
малограничен промет со соседните земји: Албанија, 
Бугарија, Грција и СР Југославија. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно-трговскиот промет е Цено-
бафто Веап, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2917/ 
99. (28027) 

Основниот суд Скопје I г- Скопје, со решението 
Трег. бр. 9157/98, на регистарска влошка бр. 02013998?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие со ЗТД на Друштво за обработка 
на дрво, промет и услуги „ Г Е Ш Т Е Њ А " Зини ДООЕЛ 
Дебар, ул. „ А Ј Ј И Зенговски" бр. 4. 

Друштвото е усогласено со Изјава од 7.11.1998 го-
дина. Единствен содружник на друштвото е Зини Тале 
од Дебар, ул. ,*Али Зеновски" бр. 4. 

Дејности: 13.20,13.20/1, 13.20/2,13.20/3, 20.10,20.10/ 
1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 27.41, 27.45, 
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, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.25, 63.20, 63.30, 
63.40, 70.31, 71.10, 71,33, 71.34, 73.20, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.84. 

Надворешно-трговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на 
стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со соседните земји: 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

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

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

Управител Зини Тале без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9157/ 

98. (28028) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 933/99, на регистарска влошка бр. 02016335?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за производство, промет и 
услуги „БОСИОН 67" Стојан ДООЕЈ1 увоз-извоз Кума-
ново нас. Карпош ул. „144" бр. 17. 

Дејности: 01.13/2, 02.02, 15.11, 15.32, 15.51, 15.61, 
15.81, 15.86, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 19.30, 
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20.30, 25.21, 26.25 , 28.21, 29.71, 29.72, 31.10, 33.10/2, 
33.30, 36.63, 45.25, 45.32, 45.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/2, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.40, 74.70, 74.84, 
93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредништво, застапништво, реекспорт, консиг-
национа на продажба, меѓународен транспорт и шпеди-
ција, малограничен промет со Албанија, Грција, Буга-
рија и Југославија, слободни царински продавници. 

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

Управител без ограничување Стојан Гелевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 933/ 

99. (28041) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12157/98, на регистарска влошка бр. 
020164217-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво во мешовита сопственост 
за производство, промет и услуги „КРИ КРИ" Гордана 
и други ДОО Куманово, Индустриска зона 2 н. Добро-
шане, „Вера Которка" бб Куманово. 

Содружници на трговското друштво се: Спирос Тси-
навос од Грција ул. „М. Александру" 50 Ссррес, пасош 
бр. В 14-6370, Панагиотис Тсинавос од Грција ул. „30 
Хил. Серон - Драм ас" пасош бр. 3 193448, Гордана 
Зарковска, ул. „Жикица Јовановиќ Шпанац" бр. 5/26 
Куманово, л.к. бр. 205140 и МБ 2812949425012 и Драган 
Ранчиќ, ул. „Кирил и Методиј" 1 а Куманово, со л.к. 
бр. 179379 и МБ 1711950420011. 

Дејноста на друштвото е: 15.51, 15.52, 15.82, 15.84, 
50.10, 50.50, 51.15, 51.16, 51.33, 51.36, 51.39, 52.12, 
52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/1, 52.45, 52.48, 52.73, 
52.74ј 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60,23, 60,24, 65.12/3, 
70.20, 70.31, 71.21, 74.13, 74.14, 74.84. 

Дејностите што трговското друштво ќе ги врши во 
надворешно трговскиот промет се следните: меѓунаро-
ден превоз на стоки во друмскиот сообраќај, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи и малогра-
ничен промет со соседните држави: Грција, Бугарија, 
Албанија и СР Југославија. 

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

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе го застапува и претставува Управителот на истото 
Гордана Зарковска од Куманово и тоа без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12157/ 
98. (28042) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9362/98, на регистарска влошка бр. 02015782?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие со ЗТД на Друштво за изработка 
и оправка на намештај, граѓевински елементи од дрво, 
електротехнички производи и други услуги со вна-
трешна и надворешна трговија „БО-КИ-ДЕКОР" Јо-
вица ДООЕЛ, ул. „III МУБ" бр. 150 Куманово. 

Основач на друштвото е: Јовица Бојковски од Ку-
маново, со л.к. бр. 420008 и МБ. 2302955420008 изда-
дени од УВР Куманово, државјанин на Р. Македонија. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.23, 01.30, 15.89, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 

21.23 , 21.25 , 25.22, 25.23, 25.24 , 26.12, 26.66, 26.82/2, 
28.40, 28.52, 28.71, 28.72, 28.74, 28.75 , 29.72 , 35.12, 
35.20, 36.11, 36.12,. 36.13, 36Л4, 36.15, 36.30, 36.40, 
36.50, 36.62, 37.20, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25 , 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.61, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 65.12/3, 
74.20/2, 74.20/3, 74.84, 63.30, 63.40. 

Надворешно трговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународна шпедиција на 
стоки, привремен увоз~извоз на стока за широка потро-
шувачка и нивно сервисирање и одржување, реекспорт, 
малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и 
СР Југославија, работи на посредување, работи на за-
куп и лизинг. 

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

За своите обврски сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства -
целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Бојковски Јовица - управител 
со неограничени овластувања» 

Од Основниот суд Скопје I -- Скопје, Трег» бр. 9362/ 
98. (28043) 

Основниот суд Скопје I ~-• Скопје, со решението 
Трег. бр. 3899/99, на регистарска влошка бр. 02016602?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Трговско друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги „БОБИ~КОМ" Бобан ДООЕЛ 
експорт-импорт - Брвеница. 

Основач е Бобан Милевски од Тетово. 
Управител е Бобан Милевски без ограничување. 
Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 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, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47г 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55Л1, 55.30 , 60.22, 
60.23 , 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24 , 22.23, 
45.11, 45.22, 45.32, 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. 3899/ 
99. (28044) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението 
Трег. бр. 6373/99, на регистарска влошка бр. 02016484?-
8-03-000, го запиша во трговскио т регистар Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и 
услуги „ДОТО" Славко ДООЕЛ увоз-извоз ул. „К.Р. 
Дрнц" бр. 50 - Тетово. 

Основач е Славко Јовановски од Тетово. 
Управител е Славко Јовановски без ограничување. 
Дејности: 15.81/1, 20.40, 22.22, 24.15 , 24.20, 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, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40 , 60.22, 60.23 , 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 
17.40, 17.54, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
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18.24, 22.23, 22.24, 22.25, 45.11, 45.22, 45.34 , 45.44, 
74.12,74.13,74.14. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6373/ 
99. (28045) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2316/99, на регистарска влошка бр. 02015463?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието со ЗТД на Друштво за трговија 
на големо и мало „ВАВИЛОН-ПРОМ" Фадил и Тасим 
ДОО увоз-извоз с. Скудриње - Ростуше. 

Основачи се Шабани Фадил и Шабани Тасим од с. 
Скудриње Росгуше. 

Дејности: 17.40/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 
18.22, 18.23, 36.11, 36.12, 36.14, 50.20, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37 , 51.38, 51.41, 51.42, 51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 52.21, 
52.22 , 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 55.30, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.12, 74.20, 74.40, 74.84, 63.40, 52.12, 52.63, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи. 

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

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Муртезани Ифета, 
управител со неограничени овластувања. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2316/ 
99. (28046) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4078/99, на регистарска влошка бр. 02015611?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Трговско друштво за производство, промет и 
услуги „МАКРОТУРС" Батиша ДООЕЛ ул. „Борис 
Кидрич" 1 - Тетово. 

Содружник е Батиша Рецепи од с. Пирок Тетовско. 
Управител е Реџепи Јакуп без ограничувања во за-

стапувањето и во надворешно-трговскиот промет. 
Основна главнина е 11.000 ДЕМ или 340.780.00 де-

нари проценета од овластен проценител. 
Дејности: 01.30, 05.02, 02.01, 15.31, 15.32, 15.51, 

15.61, 15.81, 15.86, 15.89, 15.98, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/2, 17.60, 18.22,19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 
36.13, 36.14, 50.30, 50.30/2*51.15, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.44, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 55.30/1, 55.40, 60.22, 
60.24,63.12,63.30, 63.40, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, надворешна трговија со прехран-
бени производи, меѓународен транспорт на стоки во 
друмекиот сообраќај, меѓународен транспорт на пат-
ници во друмски сообраќај, други услуги што се во 
врска со меѓународниот транспорт, шпедиција, склади-
рање, агенциски и слични услуги, застапување и посре-
дување во промет на стоки и услуги, малограничен про-
мет со соседните држави. 

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

Во правниот промет со трети лица одговара со сиот 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4078/ 
99. (28047) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1708/99, на регистарска влошка бр. 02016194?-

8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието Друштво за производство, 
трговија и услуги „ЗЕКО" Шабан дооел експорт-им-
порт Тетово ул. „154" бр. 13. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19:10, 19.30, 20,30, 20.40, 21.12, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.24, 25.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 
36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15 , 45.25/1, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 
50.30, 50*30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51,21, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 
51.63, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 5^.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2; 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 
52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 50.23, 6( .̂24, 63.12, 63.30, 53.30, 52.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 74Ј20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 
70.23, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20,51, 36.14, 
26.15,26.64,45.11, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги> реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигна-
ција, угостителски услуги, изведување на инвестициони 
работи во странство, малограничен промет со сосед-
ните земји. 

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

За управител на друштвото се определува лицето 
Адили Шабан од Тетово ул. „154" бр. 13 како лице 
овластено за Застапување во внатрешниот и надво-
решно-трговскиот промет, без ограничуван>е. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1708/ 
99. ' (28048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6251/99, на регистарска влошка бр. 02017077?-
7-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на седиште, усогласување со Зак. за ЈП на Јавното 
претпријатие за уредување и употреба на градежно зем-
јиште „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" - Тетово, доо. ул. „120" 
бб. 

Дејности: 45.11, 45.21/2, 45.23, 45.25. 
Јавно претпријатие за уредување и употреба на гра-

дежно земјиште „Геоинженеринг" доо Тетово. Седиш-
тето на претпријатието ќе биде на ул. „120" бб. Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6251/ 
99. (28049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4622/99, на регистарска влошка бр. 02016307?-
1-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Јавното трговско друштво за трговија и 
услуги „АВТОТРАНС" Митевски Сретко и др. Тетово 
улица 153 број 51. 

Дејности: 15.81, 15.86, 15.98, 20,30, 21.12, 21.21, 
25.21, 25.24, 28.52, 45.31, 45.32, 45.33 , 45.34 , 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50,10, 50.20; 50.30 , 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.51, 51.53, 51.54т 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, 521.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
55.30, 55.40, 55.51, 60,21, 60.22, 60.23, 60.24 , 63.11, 
63.12, 62.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84 други деловни 
активности неспоменати на друго место, изработка на 
фото и други копии, надворешна трговија со прехран-
бени и непрехранбени производи, посредување на про-
метот на странските услуги, застапување на странски 
фирми, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји, меѓународен превоз на стоки и патници. Во прав-
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ниот промет со трети лица друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет содруж-
ниците одговараат лично и неограничено солидарно со 
целиот свој имот. Лице овластено за застапување во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Ми-
тевски Сретко-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4622/ 
99. (28050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9971/98, на регистарска влошка бр. 02016004?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Трговското друштво за производство, трговија 
и услуги на големо и мало „ЈЕЗЕРЦЕ - КОМЕРЦ" 
Јумни дооел експорт-импорт с. Доброште, Теарце. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 52.43, 51.44, 51.45,. 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 61.57, 
51.70, 15.84, 15,82/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.81/2, 15.85, 
15.31, 15.32, 15,33, 15.89, 15.87, 15.98/2, 15.98/1, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 35.12, 60,21, 50.23, 50.24, 63.40, 
65.12/3, 63.30, 60.22, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 74.84. 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вал>е и застапување во прометот со стоки и услуги, 
услуги на меѓународна лшедиција, меѓународен превоз 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, 
консигнација, малограничен промет со стоки и услуги 
со соседните земји. Во правниот промет со трети лица 
друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Џеми Јумни -
Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9971/ 
98. (28051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6205/99, на регистарска влошка бр. 02016662?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ТЕХНО-КОМПАНИ" Фоат ДО-
ОЕЛ експорт-импорт с.Пирок-Боговиње. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14,15.512, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19,30, 20.30, 20,40, 21.12, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73 , 26.74, 
36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43 , 50,10, 
50,20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22 , 52.24, 52.25 , 52.26, 52.33, 52.41, 52.42 , 52.43, 
52.44 , 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52,46, 52.47, 52.48, 52.49, 
52.62, 42.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52 , 60,21, 50.22, 50.23, 60,24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.21, 51.51, 74.12, 20.10/1, 
20,51, 18.22, 29.71, 52.72/2, 72.52, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, консигнација, угостител-
ски услуги, изведување на инвестициони работи во 
странство, малограничен промет со соседните земји. 

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

За управител на друштвото се определува лицето 
Јакупи Фоат од с. Пирок - Боговин>е како лице овла-
стено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6205/ 
99. (28052) ° 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9743/98, на регистарска влошка бр. 02011888?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за трговија, производство, транспорт и ту-
ризам „ТОП ЌОМ" Ислам ДООЕЛ увоз-извоз Гости-
вар, с.Топлица. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.81, 15.98/2, 18,22, 18.24, 
20,10/1, 20.10/2, 20.20, 20,30, 20.40, 26.61, 26.62, 28.11, 
28.12, 36.11, 36.14, 50.10, 50.20, 50.3001, 50.30/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35 , 51.42/1, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43 52.44/1-, 523.45, 52.46, 52.48, 
55.30/1, 55.30/2, 60,21, 60.23, 50.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
72.10, 74.84. надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со сите соседни земји, реек-
спорт, меѓународна шпедиција. 

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 надвореш-
ниот промет е Ислам Демири, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9743/ 
98. (28053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11387/98, на регистарска влошка бр. 
02015226?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Таксист „РАМЧЕ-ТРАНС" 
ТП Рамадан Изеир Изеироски од Гостивар ул. „Боге 
Велиноски" бр. 191. 

Дејност: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските трговецот поединец одговара со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување е Изеироски Рама-
дан, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11387/ 
98. (28054) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12371/98, на регистарска влошка бр. 
02009581?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Трговија на мало колонијал „ТУПА-
РЕ" ТП Беќири Селман Емине с. Врапчиште. 

Основач на трговецот поединец е Беќири Емине од 
с. Врапчиште . 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свос име и своја сметка а за обврските одговара лично 
со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Беќири Емине, 
управител без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12371/ 
98. (28055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1601/99, на регистарска влошка бр. 02016428?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и 
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услуги „АЈНЕРА" Селим ДООЕЛ увоз-извоз с. Џеп-
чиште - Џепчиште. 

Дејности: 01.41, 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.61, 
15.81, 15.82, 15.86, 17.11, 17.21, 17.40, 17.51, 18.10, 
19.10, 20.10, 20.30, 20.40, 21.40, 24.51, 25.21, 25.24, 
26.22, 26.53, 26.64, 36.11, 36.12, 45.21, 45.11, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 51.11, 51.15, 51.16, 51.21, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.66, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 60.22, 60.24, 
60.30, 63.12, 63.21, 63.40, 70.10, надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи. 

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

За обврските во правниот промет одговара со цело-
купниот свој имот. 

За обврските во промет одговара со целокупнот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување и управител без 
ограничување е Селим Селмани. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1601/ 
99. (28056) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11439/98, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за трговија на големо и мало „ГУРА" Рецеп 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Џепчиште - Џепчиште. 

Дејности: 01.41, 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.61, 
15.81, 15.82, 15.86, 17.11, 17.21, 17.40, 17.51, 18.10, 
19.10, 20.10, 20.30, 20.40, 21.24, 24.51, 25.21, 25.24, 
26.22, 26.53, 26.64, 36.11, 36.12, 45.21, 45.32, 50.10, 
50.20, 51.11, 51.15, 51.16, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.58, 52.62, 52.72, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 63.12, 70.10, надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени произ-
води. 

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

Во обврските во прометот одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување и управител без 
ограничување е Рецеп Билали. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11439/ 
98. (28057) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2265/99, на регистарска влошка бр. 02015507?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштво за производство, промет и услуги на 
големо и мало „ЛИСЕЦ" Трајан ДООЕЛ експорт-им-
порт ул. „4 Јули" бр. 2/2-1 - Скопје. 

Дејности: 26.26, 26.81, 26.82/2, 36.63, 34.30, 35.41, 
29.71, 31.62, 31.20, 31.50, 31.40, 31.61, 24.11, 24.12, 
24,13 , 24.14, 23.30, 24.15, 24.16, 24.17, 25.21, 24.51, 
24.52, 24.30, 25.22, 24.61, 24.62, 24.63 , 24.64, 24.66, 
26.52, 26.53, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25 , 21.21, 18.23, 
17.72,17.54/1,18.21, 18.22, 18.24,17.40/2, 17.54/2, 17.53, 
24.42, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.98/2, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25 , 37.10, 37.20, 33.10/2, 36.50, 
36.61, 36.62, 33.40, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.21/2, 45.31, 
45.33, 45.34, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
74.70, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 
52.47 , 52.26, 52.33, 52.32, 52.50 , 52.12, 50.30/2, 50.10, 

50.50, 50.40/2, 5Ј.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45 , 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 51.44, 51.57, 55.12, 55.11, 55.21/1, 
55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 26.12, 26.21, 26.40, 50.20, 
50.40/4, 52.74, 52.73, 72.50, 33.20, 33.50, 52.72/1, 52.72/2, 
32.10, 31.10, 20130, 20.40, 20.51, 36.11, 36.13, 36.14, 
36.15 , 36.12, 35.12, 20.10/1, 25.23, 25.24, 36.22, 36.30, 
36.40, 36.21, 93.04, 74.81, 92.33, 92.34, 93.05, 71.40, 
45.11, 45.23, 01.41/2, 70.11, 65.12/3, 65.21, 67.11, 67.12, 
67.13, 92.71, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 
70.20 , 63.40, 74120/1, 74.20/2, 73.10/1, 73.10/2, 74.20/5, 
74.14, 72.10, 72.20, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 74.82, 74.83, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, малограничен 
промет со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција 
и СР Југославија, услуги на внатрешна и меѓународна 
шпедиција, вршење на комисиони работи во областа на 
промет со стоки и услуги, превоз на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај. 

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

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе го застапува Ѓериќ Маријана управител без ограни-
чувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2265/ 
99. (28058) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 89/99, на регистарска влошка бр. 02015234?-8-
09-000, го4 запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за инженеринг, проекти-
рана, монтажа, производство и трговија „КОДИНГ" 
Димитар ДООЕЛ ул. „Партизански одреди" Порта 
Влае блок 4, Скопје. 

Фирма: Друштво за инженеринг, проектирање, мон-
т а ж а , производство и трговија „КОДИНГ" Димитар 
ДООЕЛ ул. „Партизански одреди" Порта Влае блок 4 
Скопје. 

Основач: Костадинов Димитар ул. „Козле" 9 бр. 10 
од Скопје. 

Дејности: 61.30, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.8Ј/1, 15.89, 
15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18,22, 
18.23, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.25 , 22.11, ^2.12, 22.13, 22.15, 26.22, 26,23, 26,30, 
28.11, 28,12, 28.52, 28.76, 33.30, 34,30, 36,11, 36,12, 
36.13, 36.14, 37,10, 37.20, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.2102, 45.22, 45.25 , 45.31, 45.32, 45,33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.12, 
52.44/1е44/2, 52.4403, 52.4404, 52.46, 52.48, 52.49, 52.63, 
60.24, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
5, 74.40, 74.84, 90.00., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување и посредување во промет, 
реекспорт, конотација , продажба, малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, меѓународен 
транспорт и шпедиција, туристички работи, со стран-
ство, привремен увоз извоз на стоки, комисиони ра-
боти. 

Управител Урумов Слободан, управител со ограни-
чување. 

Управителот може самостојно да превзема обврски 
во има на друштвото во висина до 1.000.000,00 денари. 
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За износи повисоки од ова ограничување, управите-
лот, мора да има изрична писмена согласност од осно-
вачот на Друштвото. Управителот може да носи само-
стојно одлуки што се однесуваат на тековното рабо-
тење на Друштвото и распоредување на работниците и 
извршување на конкретни работни задачи. За сите 
други одлуки потребна му е изрична согласност од ос-
новачот неограничени овластувања, целосна одговор-
ност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 89/99. 
(28060) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3626/99, на регистарска влошка бр. 02015549?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Трговското друштво за транспорт, трговија и 
услуги „АЛКО ТРАНС" Рагим, ДОО, експорт-импорт 
ул. „Томе Арсовски" бр. 46 Скопје. 

Основачи: Рагми Сулсјмановски од Скопје и Прет-
пријатие „ВЕСАМ ТРЕЈД" ДОО експорт-импорт с. 
Арачиново, Скопје застапувано од основачот и дирек-
тор Сутки Сулејмани. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 51.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 
52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.39, 51.4201, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51,53, 51.55, 
51.56, ,51.70, 51.46, 18.10, 19.20, 19.30, 25,13, 25,24, 
51,35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 60,21, 60.22, 63,11, 
63,1?, 63,23, 60.24, 63.21, 71.10, 71,21, 55,11, 55,40, 
55.51, 63.30, 63.40, 65.1203, 74.40, 01.11/2,01,12/3, 01.13/ 
1, 01.13/2, 74.14, 02.01, 02.02, 18.21, 18.22, 18.23, 18,24, 
20,20, 20.10,20.30, 20,40, 20.51., надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување во прометот со стоки 
и услуги, превоз на патници во меѓународниот сообра-
ќај, малограничен промет со Албанија, Грција, Буга-
рија и СРЈ, превоз на стоки во меѓународниот сообра-
ќај. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното трговско работење е Сутки Сулејмани, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3626/ 
99. (28061) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 8629/98, на регистарска влошка бр. 02013994?-
3-01-000, го запиша во судскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за промет на стоки и услуги 
„ФА~МИ" Фадил и други ДОО експорт-импорт ул. 
„152" Бис бр. 9 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.4404 , 52.45 , 52,46, 
5? 47 52.48, 52.63, 55.30/2, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.31, 51.38, 51.21, 51.22, 51.25, 51.35, 51.52, 51.42, 
51.42/2, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.57, 51.11, 
51Л2, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 63,30, 
63,40, 70.20, 74.13, 74.30п 71.31, 71.32, 71.33, 71,34, 
71,40, 74.82, 74.83, 74.84, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 72.30, 
72.40, 72.60., надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ 
води. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот промет е Фадил Амети, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 8629/ 
98. (28063) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12001/98, на регистарска влошка бр. 
02014801?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претварање на Друштвото за производство, промет, 
увоз-извоз „ХЕМОДЕРМ“ Марјан и Ненад ДОО 
Скопје, ул. „Скупи За" бр. 46. 

Усогласува^ согласно ЗТД од страна на содружни-
ците Марјан Златановски и Ненад Златановски од 
Скопје. 

Седиштето на друштвото с во Скопје, ул. „Скупи 
За" бр, 46. 

Дејност~и: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 31, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, .15.61, 15.82 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20,20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.11, 24.30, 2.41, 24.51, 24.52, 24.62, 24.62, 
24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 28,11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.623, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75 , 36.11, 36.12, 36.13, 36.143,36.125, 36.52, 36.63, 
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 И, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17,5 1.18, 51.19, -51.21, 51.22, 
51.2232, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 53.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 5.47, 51.48, 51.49, 51.50, 51,54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,52.42,52.43, 52.44, 52.44/ 
1, 52.44/2, 52.44/3 , 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 74.12, 7413, 74.14, 93.05, 74.84. 

НТР: Надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, консигнациона продажба на странска стока, 
комисиони работи, реекспрот, малограничен промет со 
соседните земји, меѓуанроден транспорт на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, 
друштвото во правниот промет со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет Друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет 
е Ненад Златановски - управител без ограничуван>а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12001/ 
98. С28064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12568/98, на регистарска влошка бр. 
02015084?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претварање на Друштвото за производство трговија и 
услуги „ЕУРО КОМ" Марин ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје ул. „Илинденска" бр. 77/8. 

Се врши усогласување на Друштвото согласно ЗТД. 
Дејности: 52 11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 

52.25, 52.26, 50.10, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 
52.48, 52.47, 52.26, 50.30/2, 50.40/2, 50,50, 52.26, 51.21, 
51.31, 5134, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 
51.70, 60.24, 63.30, 63.40, 55.40, 55.40, 55.51, 55.52, 
55.30/1, 55.30/2, 531.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.74, 
74.40, 74.84, 74Л2, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40. 

Дејности на Друштвото во надворешен промет: Над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. Во прав-
ниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во проме-
тот со трети лица Друштвото одговара со сиот свој 
имот. Лице овластено за застапување на Друштвото со 
внатрешен и надворешен промет е Гргас Мар»ш - упра-
вител без ограничување, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12568/ 
98. (28065) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11768/98, на регистарска влошка бр. 
020158317-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги „БУБА КОМЕРЦ 95" Милош ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. „Алексо Демниевски 21" бр. 18 
Скопје. 

Друштвото е основано по законот за претпријатија 
со рег. вл. бр. 1-652492-0-0-0, а усогласено е со ЗТД со 
Изјава од 14. 12. 1998 година. 

Единствен содружник на друштвото с Милош Дабе-
ски од Скопје. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.51, 15.98/2, 
28.52, 50.10, 50,20, 50,30/1, 50,30/2, 50,40/1, 50,40/2, 
50,50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 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, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2 , 52.44/3 , 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40 , 65.12/3, 74.84. 

Надворешно-трговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски фирми, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници. 

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

Соња Дабеска - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11768/ 
98. (28067) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1330/99, на регистарска влошка бр. 0201657?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за проектирање, производство, 
трговија и услуги „ХЕЦМАК" Јасминка ДООЕЛ 
Скопје ул. „Московска" бр. 471 Скопје. 

Основач е Јасминка Стојановска ул. „Крсто Раков-
ски" бр. 6а Скопје. 

Основачки влог: 170.100,00 ден или 5.490 ДМ. 
Дејности: 01.21, 01.41, 15.32, 15.81, 28.73, 28.74, 

45.21/1, 45.24, 45.25, 45.31, •45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 70.20, 72.30, 74.12, 74.14, 74.20, 
74.20/3, 74.40, 92.33, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи. 

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

За управител на друштвото се определува Јасминка 
Стојановска од Скопје со стан на ул. „Крсто Раковски" 
бр. 6а Скопје. 

Управителот ќе го застапува друштвото и во надво-
решното трговско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1330/ 
99. (28077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13102/98, на регистарска влошка бр. 
02016237?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за посредување за односи 

Бр. 59 - Стр. 3011 

со јавноста и реклама „МЕДИУМ-М" Јулијана и парт-
нери ДОО Скопје ул. „Мито Хаџи Василев Јасмин" бр. 
50 трети кат Скопје. 

Основачи се Јулијана Пишпецка од Скопје, Георги 
Ајановски од Скопје, Милан Банов од Скопје, Јулијана 
Кочовска Кртолица од Скопје и Александар Шољаков-
ски од Скопје. 

Основачки влог: 182.500,00 ден или 5.889ДМ. 
. Дејности: 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.42/1, 

51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22,: 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.44/1, 52.47, 52.48, 70.20, 74.40, 74.81, 92.33, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

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

Управител е Јулијана Пишпецка од Скопје која ќе го 
застапува друштвото и во надворешното работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13102/ 
98. ј (28078) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 236^/99, на регистарска влошка бр. 02016649?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за услуги, производство и трговија 
на големо и мало „ЦОЛЕ 95" Горѓи и Живко увоз-извоз 
ДОО Скопје ул. „Петар Манџуков" бр. 209а. 

Содружници се Сенковски Ѓорѓи и Сенковски 
Живко. ; 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54,; 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.70, 52.11, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34,, 
71.40, 74.11,74.82, 74. 84. 

Во правниот промет истапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските во прометот одговара со цело-
купниот свој имот, лице овластено за застапување, 
управител Сенковски Ѓорѓи без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2368/ 
99. (28079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4774/99, на регистарска влошка бр. 02016522?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Трговско друштво за производство, 
промет и услуги на големо и мало „ХЕМОМАК" Урош 
и др. увоз-извоз доо ул. „Никола Вапцаров" 2/4 -
Скопје. 

Содружници се Јовановиќ Урош и Јовановиќ Горан 
од Велес. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 15.91,; 15.93, 24.20, 24.30, 24.66, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23 , 51.24,! 51.25, 51.31/51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44 51.45, 51.47, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 63.11, 63.12, 71.31, 71.13, 74.14, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.60, 74.82, 74.84, 93.05 , 63.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
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реекспорт, продажба на стока на консигнација, заста-
пување на странски фирми, вршење на стопански дејно-
сти во странство, унапредување на увоз на стоки и 
услуги, привремен увоз-извоз, услуги на надворешен 
трговски промет, долгорочна производствена коопера-
ција, компензациони работи во странство, меѓународен 
транспорт на стоки малограничен промет во СР Југо-
славија, Грција. Бугарија и Албанија. 

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

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

Јовановиќ Горан управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4774/ 
99. (28085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5202/98, на регистарска влошка бр. 020077367-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието на Трговско друштво на го-
лемо и мало „СОМИВАЛ" Марјанчо ДООЕЛ експорт 
импорт ул. „Трајко Китанчев" бр. 33-а - Скопје. 

Дејности: 17.40, 17.54/2, 18.22, 17.54, 17.54/1, 18.23, 
17.40/1, 18.24, 60.21, 60.24, 63.21, 60.22, 52.11, 52.21, 
52.22, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 
52:26, 52.12, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34,.51.23, 
51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, , 
50.40/1, 51.57, 55.30, 55.40, 63.30, 63.40, 93.02, 65.12/2, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Единствен содружник и управител е Ангеловски 
Марјанчо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5202/ 
98. (28086) 

*Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11430/98, на регистарска влошка бр. 
020160287-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за трговија, производство, 
градежништво, сообраќај и услуги „СТИМА" Влади-
мир Стефановски ДООЕЈ1 увоз-извоз ул. „Вера Јоциќ" 
бр. 8/38 - Скопје. 

Дејности: 63.11, 63.12, 28.63, 28.75 , 28.11, 28.12, 
28.21, 24.16, 24.17, 63.30, 25.21, 25.22, 19.30, 25.23, 
25.24, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.50, 36.14, 24.65, 36.63, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 21.21, 21.25* 21.22, 
21.23 , 21.24, 17.71, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/1, 19.20, 
18.10, 18.30, 25.11, 25.12, 25.13, 35.12, 15.81/1, 15.82/1, 
15.81/2, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.13, 
15.11, 15.20,. 15.41, 15.88, 15.12, 15.51, 74.82, 15.52, 
15.86, 15.98/2, 15.98/1, 33.10/2, 36.61, 36.62, 33.40, 01.11/ 
1, 63.40, 01.11/2, 01.11/3 , 01.12/1, 01.13/1, 01.41/3 , 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 , 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 
71.21, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11", 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 
52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 71.32, 71.33, 
71.34, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.22, 
50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 
55.30/2, 50.20 , 50.40/4 , 52.74 , 93.02, 93.04, 74:81, 92.33, 
92.34 , 93.05 , 71.40 , 65.12/3 , 74.40, 74.13, 74.84 , 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 
70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вал^ и посредуваа во надворешно трговскиот промет, 
продажба на стоки од консигнациони складишта, реек-
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спорт, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, 
малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 
СР Југославија, превоз на патници во меѓународниот 
сообраќај и превоз на стоки и во меѓународниот сообра-
ќај. 

Содружник е Стефановски Владимир од Скопје. 
Стефановски Владимир управител без ограничу-

вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11430/ 

98. (28087) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3640/99, на регистарска влошка бр. 020156587-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање на Друштвото за трговија, угостителство, туризам 
и услуги „ЕЛ-ПИ-СВИС" Луиза Саракинова ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје бул. „Партизански одреди" бр. 109/3-
9 Скопје. 

Назив: Друштво за трговија, угостителство, туризам 
и услуги „ЕЛ-ПИ-СВИС" Луиза Саракинова ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје. 

Седиште: Бул. „Партизански одреди" бр. 109/3-9 
Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27 , 52.63 , 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45 , 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 
52.12 , 50.30/2, 50,10, 50,40/2, 50,50, 51.38, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.563, 51.44, 51.55, 
51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50,30/1, 50,40/1, 51.66, 51.51, 
51.47, 51.70, 51.45, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.12, 
55.11, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 
55.52 , 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 55.21, 55.30, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.23 , 60,24, 63.21, 71.10, 74.12, 74.13 , 74.40, 
92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32. 

Во надворешното работење: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
правни и физички лица*, консигнациона продажба, ре-
експорт, меѓународна4 шпедиција и малограничен про-
мет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

Содружник: Луиза Саракинова од Скопје, ул. „Пар-
тизански одреди" бр. 109/3-9, со мат. бр. 3707955455041 
и лк. бр. 1221161. 

Управител: Луиза Саракинова - без ограничување и 
во внатрешен и во надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3640/ 
99. (28089) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11405/98, на регистарска влошка бр. 
020122997-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претварана на претпријатието во приватна сопственост 
за надворешна и внатрешна трговија на големо и мало 
„ЏЕМС КОМЕРЦ" експорт-импорт Ц.О. с. Долно Ко-
њаре Петровец. 

Содружник: Пепиќ Хивзија од с. Долно Коњаре Пе-
тровец со мб. 3007960450014 и рсг. бр. 1020521 ГУВР -
Скопје со Изјава до 15. 12. 1998 година. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50,30/2, 50.30/2, 50.40/1, 50,40/ 
2, 50,40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
63.12 , 63.40, 70.20, 70.31, 71.40, 74.12, 74.13 , 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84. 
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Во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе ги 
обавува следниве дејности: 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, комисиона и консигнациона продажба на 
стоки, меѓународна шпедиција, застапување странски 
фирми и посредување во надворешно-трговскиот про-
мет, малограничен промет со Бугарија, Грција, Алба-
нија и СР Југославија. 

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

За преземените обврски 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 упра-
вител лицето Пепиќ Хивзија, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11405/ 
98. (28090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12325/98, на регистарска влошка бр. 
020164637-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието за трговија на го-
лемо и мало и увоз-извоз „ЗОЛА-ПРОМЕТ" ДОО ул. 
„Љуба Ивановиќ" бр. 1 Скопје. 

Содружник: Дилевски Зоран бул. „Јане Сандански" 
бр. 112/3-12 Скопје со Мб. 0111960450155 и рег. бр. 
4238645 ГУВР - Скопје со Изјава од 15. 12. 1998 година. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/ 
2, 15.84, 15.856, 15.86, 19.20, 19,30, 25.21, 25.22 , 25.23, 
25.24 , 28,52, 28,61, 28.62, 28,63,28.73 , 28.37 , 36.11, 
36.12,36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/ 
1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50,30/1, 50.30/2, 50,40/1, 50,40/ 
2, 50,40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.243, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,.51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51:47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70', 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.40, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84. • 

Во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе ги 
обавува следниве дејности: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, комисиона и консигна-
циона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународен превоз на патници и стоки, застапување 
странски фирми и посредување во надворсшно-тргов-
скиот промет. 

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

За преземените обврски 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 упра-
вител лицето Дилевски Зоран, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12325/ 
98. (28091) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8266/98, на регистарска влошка бр. 02015965?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за трговија на големо и мало „ЦА-

КИ" Дејан и Николчо доо увоз-извоз ул. „Скоевска" 
бр. 3/2-7 - Скопје. 

Основачи се Дејан Ристов од Скопје, ул. „Скоевска" 
бр. 3/2-7 и Николчо Ристов од Скопје, ул. „Тошо Кара-
џа" 9/3-7. 

Дејности: 02.01, 02.02, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51,41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52Л1, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.24^ 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.81, 92.33, 92.34, 92.72, 
92.62,93.04,93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување, застапување на странски фирми, 
компензациони работи, меѓународна шпедиција, кон-
сигнациона продажба, увоз и извоз на стоки во мало-
граничниот промет со соседните земји: Бугарија, Алба-
нија и Грција. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Николчо Ристов управител без 
ограничувал>е. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8266/ 
98. (28092) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1071/99, на регистарска влошка бр. 02010692?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштво за проектирање, инженеринг, вна-
трешна и надворешна трговија „СТУДИО ТТ" Трајко 
ДООЕЛ ул.| „Прашка" бр. 66-6 - Скопје. 

Друштвото се усогласува со изјава од 28.12.1998 го-
дина. ; 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25;, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 73.10/1, 73.10/2, 
Ј4.13, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 
52.24 , 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.27, 52.63 , 52.41, 
52.42, 52.44/3 , 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 
50.30/2, 50.40/2, 50.10, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33 , 51.36, 51.38, 51.37, 51.39, 51.41, 51.24 , 51.43, 
51.54, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.64, 51.52, 51,57, 51.42/1, 74.20/5, 74.14, 72.10, 
72.20, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна: трговија со непрехранбени производи. 

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

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

Трајковски Трајко се именува за управител на друш-
твото со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1071/ 
99. _ _ _ _ _ (28093) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5629/99, на регистарска влошка бр. 02016666?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за финансиски услуги и посреду-
вање „ИРАЛ" Стамен ДООЕЛ увоз-извоз Бул. „Куз-
ман Јосифовски-Питу" бр. 26 ламела 2 локал 3 мезанин 
-Скопје. 

Основач е Стамен Стојаноски од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а во правниот про-
мет со трети лица одговара во висина на вложените 
средства. 

За управител се именува Стамен Стојаноски од 
Скопје. 
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Дејности: 22.23, 22.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.35, 
51.37 , 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45 , 51.47, 
51.53, 51.64, 51.70, 52.12, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.47 , 52.48, 63.30, 63.40, 
60.31, 70.32,; 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.12, 73.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.40 , 74.81, 74.83 , 74.84, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен превоз на стоки и патници, посреду-
вала и застапување во промет со стоки и услуги, изве-
дување на инвестициони работи со странство, отстапу-
вал>е на инвестициони работина странско лице во Ма-
кедонија, малограничен промет со Грција, Албанија, 
СР Југославија и Бугарија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5629/ 
99. (28094) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 9624/98, на регистарска влошка бр. 02015912?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатието Друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало МИТЕВ- КОМ-
ПАНИ Александар ДООЕЛ експорт-импорт ул. Дане 
Крапчев бр. 8 Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 50.30/2, 50.40/ 
2, 50.40/4, 50.50, 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, 51.44/3, 51.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52,62, 52.63, 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, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, .51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.70, 45.11, 45,12, 45.21/1, 45.21/2, 45,22, 
45.23 , 45,24, 45.25 , 45.31, 45,32, 45,33, 45.34, 45,41, 
45.42, 45.43,45.44, 45.45, 60.21, 60.22,60.23, 60.24, 63.12, 

. 63.40, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 25.22, 19.30, 29.72, 
36.11, 36,12, 36.13, 28.75, 29.24, 35.50, 36.14, 25.21, 
25.23 , 25.24, 26.40, 26,61, 26.62, 26.63, 26.64 , 26,66, 
15,81/1, 15.81/2, 15,82/1, 15.82/2, 15,84, 01.41/3, 26.12, 
26,82/2, 28.11, 28/2, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 
28.52, 28.63, 28.62, 37.54, 27.53, 27.54, 28.74, 28.73, 
28.781, 28.51, 52.72/1, 20.30, 20.40, 47.11, 17.12, 17.21, 
17.22, 17. „5, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.71, 17.72, 18.21, 
18.22, 18.23,18.10, 19.20 25.12, 25.13 18.30, 52.71, 15,31, 
15.32, 15,33, 15,41, 15.42, 15.43, 15,51, 15.52, 15.61, 
15,85 , 21.21, 21.23 , 21.24, 22.22, 22.23 , 36,22, 36.50, 
36.30, 26.40, 36,61, 36.62, 93,02, 93.04, 93.05, 92.33, 
74,81, 74.82, 74.83, 74.84, 65.12/3, 74.40,74.13, 74.12, 
70.31,71.10, 71.21, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓу-
народен превоз на стоки и патници во друмскиот соо-
браќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет 
со стоки и услуги со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија. 

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

За обврските во правниот прометот друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Митев Александар 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 9624/ 
98. (28095) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 2478/99, на регистарска влошка бр. 02015298?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање на Друштво за транспорт услуги производство 
трговија на мало и големо БЕЏ Љуба ДООЕЛ увоз 
извоз бул. Јане Сандански бр. 59 Скопје. 

Основач: Љуба Џурновска од скопје. 
Дејности: 01.13/2,17.14, 17.40/1,17.40/2, 17.52,18.21, 

18.22, 18.23, 18.24, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 
25.21, 27.43, 27.45 , 28.63, 28.71, 28.72, 28.73 , 28.74, 
28,75, 37.10, 37.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51,32, 
51.33, 51,34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51,39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51,47, 51,51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51,55, 51,56, 51,57, 51.61, 51.62, 51,63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52,12, 52,21, 52.22, 
52.23 , 52,24, 52,25 , 52.„6, 52.27, 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 , 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 
71.10, 71.21, 74.12, 74,13, 74.40, 63.30, 74,84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, лизинг, 
реекспорт,консигнација меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет со сите соседни држави, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен транспорт на пат-
ници, агенциски услуги во транспортот. 

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

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

Управител е Љуба Џурновска со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2478/ 
99. (28096) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 11993/98, на регистарска влошка бр. 
02016496?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД Друштво за трговија и услуги 
МАК-МАКС Благоја ДООЕЛ увоз-извоз бул. „Парти-
зански одреди" бр. 4-2/22 Скопје. 

Основач: Грпчевски Благоја од Скопје. 
Основачки влог на друштвото ќе изнесува 311.100,00 

денари односно 10.200,00 ДМ. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15,32, 15.33, 

15.51,15.51, 15.71, 15,81/1, 15.81/2,15.89,15.89/1, 15.89/ 
2,19.20,19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 25.21, 25,22, 25,23, 25,24, 26.61, 26.62 , 26.63, 
26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 
31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36,15, 
45.11, 45.12, 45,21/1, 45.21/2, 45,22, 45.23, 45,24 , 45,25, 
45,321, 45.32, 45.33, 45.34, 45,41, 45;42, 45.43, 45.33, 
45.45 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/12, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51,25 , 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51,35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53,а 51,54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12-, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 
52,41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.56, 52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.33 , 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55,12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.320/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33 , 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 73.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.84, 93,05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнационите складови на странски стоки, 
угостителски и туристички услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, изведување на инвестициони 
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работи во странство и отстапување на инвестициони 
работи на странско лице во Република Македонија, ме-
ѓународна шпедиција. 

Управител Трпчевски Благоја од Скопје управител 
без ограничување. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 11993/ 
98, (28097) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12782/98, на регистарска влошка бр. 
02016007? -8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското друштво за инженеринг, 
производство, промет и услуги „ЕЈ1СА-Д" Стојче ДО-
ОЕЈ1 експорт-импорт Скопје, ул. „Железничка" бр. 37-
б, Скопје. 

Дејности: 15.81, 15.89, 29.23, 29.24, 29.40, 29.71, 
29.72, 31.10, 31.20, 31.61, 31.62, 32.10, 45.22, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.32, 45.34, 51.21, 51.22, 51,23, 51.24, 
51.25 , 51.31, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.64, 
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, 52.48, 55.11, 55.30/ 
1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/1, 74.12, 72.30, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.84, 93.05. 

Посредување и застапувала на странски и домашни 
правни лица, реекспорт, изведување на инвестициони 
работи во странство, услуги на внатрешна и меѓуна-
родна шпедиција со посредништво во областа на стоки 
и услуги. 

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

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

Лице овластено за застапување е Јаневски Стојче, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12782/ 
98. (28098) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 867/99, на регистарска влошка бр. 02017015?-
8-09-000, го запиша во трг<овскиот регистар претвора-
њето на претпријатие на Друштвото за туристичко по-
средување, угостителство, трговија и транспорт „ХАЈ-
ЗЕР ТРЕЈД" Изет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје,ул. 
„Македонско косовска бригада" бр. 5/4. 

Основач е Изет Хајрадиновиќ од Скопје. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.88, 

50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51,21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51,34, 51,35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51,66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.2, 55.23, 55.30/1,55.30/2, 60.20, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 
71.34, 71.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, 93.04, 9.33, 
92.34. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување, реекспорт, консигиациона 
продажба, меѓународен транспорт, малограничен про-
мет со Албанија, Грција, Бугарија и Италија. 

Бр. 59 - Стр. 3011 

Лице овластено за застапување е Изет Хајрадино-
виќ, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 867/ 
99. (28099) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. ^10/99, на регистарска влошка бр. 02014060?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Друштвото за угостителство, трговија и кон-
салтинг „ВИМ" 90 Зоран ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул. 
„29 Ноември" бр. 63. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 52.11, 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, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.49, 50.50, 51.11, 51.12, 51.16, 51.17, 51.32, 
51.34, 51.35 , 51.38, 51.39, 51.40, 51.42/1, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.56, 51.57 , 50.30/1, 63.40, 74.84, 60.21, 60.24, 
63.21, 72.10, 72.30, 72.40, 74.12, 74.14, 74,40, 74.84. 

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

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

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

Лице овластено за застапување е Зоран Божинов, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 410/ 
99. (28100) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9340/98, на регистарска влошка бр. 02009771?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
в а ^ на друштвото со ЗТД на Трговското друштво за 
трговија угостителство и услуги „ДОВАНИ" Ленче 
ДООЕЛ увоз-извоз Тетово ул. „180" бр. 5/1. 

Дејности: 50.10, 50,30/1, 50,30/2, 50,40/1, 50.40/2, 
50,50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 541.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.532, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42. 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.436, 52.47, 
52.48, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Дамјан©ска Ленче - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9340/ 
98. (28101) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр1 12680/98, на регистарска влошка бр. 
02014800?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување на Друштвото за производство и трговија 
на големо и мало „ДИКЕ" Икмет и др. ДОО увоз-
извоз, ул. „Јоаким Крчовски" бр. 24-а Скопје. 

Содружници: Икмет Мандак од Скопје, ул. „Јоаким 
Крчовски“ бр. 24-а со лк. бр. 1381208 и ЕМВГ 
1602949450000 ГУВР Скопје, Мирјана Петкоска од 
Скопје, ул. „Вуковарска" бр. 15/1-14 со лк. бр. 808870 и 
ЕМБГ 3005951455078 ГУВР Скопје. 

Дејности: 15.81, 15.82, 15.85, 15.86, 17.71, 17.72, 
18.22, 18.23, 51.21, 51.22, 51.23, 51.234, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.432, 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.&3, 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, 
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52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 53.61, 52.62, 
52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, кон-
сигнација, реекспорт, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, Албанија и СРЈ, меѓународен транспорт 
на стоки, меѓународен транспорт на патници. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Икмет Мандак, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12680/ 
98. (28102). 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12654/98, на регистарска влошка бр. 
020143597-3-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
претварање на Друштвото за трговија и услуги, „ИГО-
МА" Игор и др. ДОО увоз-извоз, ул. „Томе Арсовски" 
бр. 9 Скопје. 

Содружници: Игор Џуклевски од Скопје, ул. „Мите 
Богоевски" бр. 7-а со лк. бр. 1467633 ЕМБГ 
1512964450150 ГУВР Скопје и Виолета Атанасовска од 
Скопје, ул. „Востаничка" бр. 54. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.22, 
01.23, 01.24, 01,25, 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, 51.543, 5.54, 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, 52.432, 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, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60,21, 609.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 74.12, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија ср непрехранбени производи, кон-
сигнација, реекспорт, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, Албанија и СРЈ, меѓународен транспорт 
на стоки, меѓународен транспорт на патници. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Игор Џукиевски, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12654/ 
98. (28103) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12647/98, на регистарска влошка бр. 
020132717-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување на претпријатие на Друштвото за трго-
вија и услуги „ИНТЕР МАГ" Дејан Хаџитрајков ДО-
ОЕЛ, увоз-извоз, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 11/1-53 
Скопје. 

Содружник: Дејан Хацитрајков од Скопје, ул. „Сава 
Ковачевиќ" бр. 11/1-53 со лк. бр. 1302865 ЕМБГ 
0312970450043 ГУВР Скопје. 

Дејности: 50.10, 50,20, 50,30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40, 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, 51.563, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 5.22,-52.23, 52.24, 5.25, 
52.26, 52.27,л 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, 52.650, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.52, 60,21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 653.30, 
65.12/3,71.10, 71.21,74.12,74.20, 784.20/1,74.20/2,74.20/ 
3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2,, 15.84, 15.85,15.86, 15.93, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 21.23 , 21.25, 24.16, 24.20, 24.30, 
36.11,36.12,36.13 , 36.14, 36.15. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, кон-
сигнација, реекспорт, малограничен промет со Буга-
рија, Грција Албанија, СРЈ., застапување и посреду- . 
вање, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници. 

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

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

Дејан Хаџитрајков, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12647/ 
98. (28104) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10967/98, на регистарска влошка бр. 
020120797-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД на Друштвото за трговија и 
услуги, „СПЕНСЕР" Лидија ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. „Иво Лола Рибар",бр. 149/1 Скопје. 

Дејности: 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.42, 
01.50, 02.01, 02.02, 15.12, 15.13, 15.31, 15.41, 15.51, 
15.86, 15.91,15.98/1,16.00/2,17.30, 17.40,17.40/1,17.51, 
18.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 
21.23 , 21.25, 22.15, 22.22, 24.51, 24.52, 25.22, 36.50, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 435.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24 , 560.10, 51.21, 51.22, 51.23, 51.243, 51.25 , 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.327, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.65, 51.65, 
51.11, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.21, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.40, 70.11, 70.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.20/3, 74.430, 74.82, 74.83, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен превоз на стока, меѓународен превоз на пат-
ници, застапување и посредување, реекспорт. 

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

Управител Лидија Трендафилова - со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10967/ 
98. (28105) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10974/98, на регистарска влошка бр. 
020141367-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
промет и услуги „ГАЛ ИМПЕКС" Моне ДООЕЛ ек-
спорт импорт ул. „Иво Лола Рибар" бр. 149/1 Скопје. 

Дејности: 01.11/1 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.42, 
01.50, 02.01, 02.02, 15.12, 15.13, 15.31, 15.41, 15.51, 
15.86, 15.91, 15.98/1, 16.00/2, 17.30, 17.40, 17,40/1,17.51, 
18.21, 20.10/1, 20.10/2, 20,20, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 
21.23 , 21.25 , 22.15 , 22.22, 24.51, 24.52, 25.22, 36.50, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 50,10, 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, 51.47, 51.53, 51.556, 51.57, 51.65, 51.66, 
52.11, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.21, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.40, 70.11, 70.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 
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Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на пат-
ници, застапување и посредување, реекспорт. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Моне Трендафилов - Управи-
тел со неограничени овластувања. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10974/ 
98. (28106) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2991/99, на регистарска влошка бр. 02016401?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање со ЗТД на Друштвото за производство и трговија 
на големо и мало „ЈУГОЕКСПОРТ СТИЛ" Ѓоко и 
други ДОО експорт-импорт Кеј „13 Ноември" бр. 2-6/ 
22. 

Се врши усогласување со Законот за трговските 
друштва на: 

Стар назив: Претпријатие за производство и трго-
вија на големо и мало „ЈУГОЕКСПОРТ СТИЛ" ДОО 
експорт-импорт Скопје 

Нов назив: Друштво за производство и трговија на 
големо и мало „ЈУГОЕКСПОРТ СТИЛ" Ѓоко и други 
ДОО експорт-импорт Скопје. 

Основачи на друштвото се Ѓоко Атанасов од 
Скопје, Блага Атанасова од Скопје и Томе Атанасов од 
Скопје. 

Дејнсоти: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 29.71, 
29.72, 31.61,31.62,36.11,36.12, 36.13, 36.14, 50,10, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.34, 51.35, 
51.41, 51.41/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.56, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.412, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.467, 52.47, 52.48, 52.60, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 55.30/1, 55.11, 60.21, 60.23, 60,24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 74.20/2, 74.20/5, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување на странски лица и посредување во надво-
решно трговското работење, малограничен промет, 
консигнациона продажба, реекспорт и шпедиција. 

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 одговара со 
целиот свој имот. 

За Управител на друштвото е именуван Атанасов 
Ѓоко - од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2991/ 
99. (28107) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13668/98, на регистарска влошка бр. 
02016063?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги „РИЧ" Христо и други ДОО увоз-
извоз Скопје ул. „Хо-Ши-Мин" бр. 83-6. 

Усогласува^ со ЗТД, се врши усогласување на ши-
фрите на дејност со Националната класификација на 
дејностите, и промена на правниот облик од ПО на 
ДОО. 

Се врши зголемување на главницата на Друштвото и 
усогласување на називот на Друштвото со одредбите од 
ЗТД, па називот ќе гласи: 

Друштво за производство, трговија и услуги „РИЧ" 
Кристо и други ДОО увоз-извоз Скопје Скратен назив 
на друштвото гласи: „РИЧ" Христо и други ДОО 
Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13668/ 
98. (28108) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13644/98, на регистарска апошка бр. 
02016062?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на друштвото за производство и трго 
вија на големо и мало „КОМПАКТ М" Сашо ДООЕЛ 
Експорт-импорт Скопје, ул. „Востаничка" бр. 73. 

Дејности: 24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.66, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 28.61, 28.62, 28.71, 28.72, 
28.75, 29,13, 29.72, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36Д4, , 
36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 54,22, 45.23, 45.24,45.25, 
45.31,45.32, 45.22, 45.34, 45.41,45.42, 45.43,45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40,50.40/ 
1,50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.58, 51.11, 51.12, 51.13. 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 5122, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34. 51.35. 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2 , 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55. 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44. 
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, 55.30/2, 55.30/3, 55.51, 
63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5. 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување странски фирми и реекспорт, посредување 
во надворешно трговскиот промет, консигнациони ра-
боти. 

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

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

Лице овластено за застапување е Белкова Елиза 
бета, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трегер. 13644/ 
98. (28109) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12036/98, на регистарска влошка бр. 
02016369?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на угостителското услужно трговско 
друштво „РУКИ КОМПАНИ44 Мефаил" ДООЕЛ увоз 
извоз ул. „Разловечко востание44 бр. 8/16, Скопје. 

Основач е Рукија Јашар. 
Дејности: 15,13, 15.32, 15.33/ 15.51, 15.61, 15.81/1. 

15.81/2, 15.85 , 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 25.23, 
25.24, 37.10, 37.20, 45.21/1 45.22, 45.31, 45.45, 50.10, 
50.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.ГЗ, 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, 52Л1, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12,55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 72.50, 764.13, 
7414, 74.20/3,74.40, 74.82, 74.824, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување, комисиона продажба, кон-
сигнациона продажба, консигнациони складови, меѓу-
народен превоз на стоки и патници во друмскиот сос-
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браќај, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограни-
чен промет со соседните држави, изведувана инвести-
циони работи во странство, туристички работи во 
странство. 

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

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

Лице овластено за застапување е Јашар Мефаил, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 12036/ 
98. (28110) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 2763/99, на регистарска влошка бр. 02016670?-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на трговското друштво за даночен и смет-
ководствен консалтинг „ЕКОНОМСКИ ЦЕНТАР 
ПРИМЕКО" Бранко, Славче и Златко ДОО Скопје, 
ул. „Владимир Комаров" бр. 14-4/17. 

Основачи се Костовски Бранко, Николовски Славче 
и Митревски Златко од Скопје. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15 , 22.33, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12 , 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27 , 52.32, 
52.22, 52.63, 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, 52.60, 63.12, 63.40, 
70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34,71.40,72.10,72.20, 
73.10, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82,74.83, 74.84, 92.40. 

•Надворешна трговија со прехранбени пр>оизводи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување на странски фирми, посредување во надво-
решно трговскиот промет. 

Лице овластено за застапување е Костовски Бранко, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2763/ 
99. (28111) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12774/98, на регистарска влошка бр. 
020142687-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претвораното на Друштво за трговија и услуги „МУЛ-
ТИКОМ" Томовска Ружица ДООЕЛ увоз-извоз Бул. 
„Видое Смилевски Бато" бр. 25/5-4 Скопје. 

Основач е Томовска Ружица од Скопје. 
Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 

50.10, 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, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70 , 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63 , 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33 , 71.34 , 71.40, 
72.10, 72.20, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.30; 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 45.23 , 45.24 , 45.25, 
45.31, 45.32, 45.,33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 
45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

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

Управител е Томовска Ружица од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12774/ 

98. (28115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6973/98, на регистарска влошка бр. 02013986?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштво за трговија и услуги „БИБОНИ" Би-
лјана ДООЕЛ ул. „Народен фронт" бр. 5/1-74 - Скопје. 

За управител се именува лицето Биновска Билјана 
од Скопје, која има целосна одговорност. 

Дејности: 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, 
50.50, 51.19, 51.45, 51.39, 51.47, 51.56, 52.33, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 53.12, 63.30, 63.40, 70.11, 
74.20, 70.20, 70.31, 70.32, 72.10, 74.14, 74.40, 74.60, 
74.83, 74.84, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6973/ 
98. . (28116) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10473/98, на регистарска влошка бр. 
020162797-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство, трговија 
и услуги „ТЕХНОАС-ДМ" Драги ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. „173" бр. 5 - Скопје. • 

Постојното Претпријатие за производство, промет и 
услуги „ТЕХНОАС-ДМ" увоз-извоз доо Скопје, реги-
стрирано со решение Срег. бр. 3126/95 во рег. влошка 
бр. 1-59645-0-0-0, во правниот промет ќе настапува 
како: Друштво за производство, трговија и услуги 
„ТЕХНО АС-ДМ". 

Основач на друштвото е Драги Ѓуроски од Скопје. 
Дејности: 25.23, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 27.31, 

27.33 , 27.34, 27.35 , 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 
27.53 , 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74 , 28.75 , 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 
29.24, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.55 , 29.71, 
29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 36.61, 
36.62, 36.63, 37.10, 50?10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.15, 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, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.51, 51.62, 51.63, 51.66, 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, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 71.33 , 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40,74.82,74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во надворешно 
трговскиот промет, меѓународна шпедиција и тури-
стички услуги, консигнација, комисиона продажба и ре-
експорт и малограничен промет со Бугарија, Албанија, 
Грција и СР Југославија. 

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

Управител на друштвото е Драги Ѓуроски, кој што 
го застапува друштвото како во внатрешниот така и во 
надворешниот промет со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10473/ 
98. (28117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1864/99, на регистарска влошка бр. 020161157-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање на Претпријатието за програмирање, проекти-

/ 
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рање и инженеринг „ПРО-ДИЗАЈН" ДОО ул. „11 Ок-
томври" бр. 21/2-12, Скопје. 

Претпријатието за програмирање, проектирање и 
инженеринг „ПРО-ДИЗАЈН" ДОО ул. „11 Октомври" 
бр. 21/2-12 Скопје го менува својот назќв во Друштво за 
проектирање, инженеринг и изведба „ПРОДИЗАЈН" 
Панда Зографска и др. ДОО Скопје, се усогласува со 
Законот за Трговските Друштва со Договор за Друш-
тво. 

Содружници се: Панда Зографска и Горан Банџо од 
Скопје. 

Дрјности: 45.11, 45.12, 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, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 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, 51.70, 52.12е21, 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, 72.30, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.2003, 74.20/ 
4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84., надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, продажба на стоки во консигнаци-
они складови, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, услуги на реклама и економска про-
паганда, реекспорт, инвестициони работи во странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лица овластени за застапување Панда Зографска, упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1864/ 
99. (28397) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3317/99, на регистарска влошка бр. 
0200164577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претвораното на Друштвото за производство, трговија 
на големо и мало „МОБИЕН" Бујар ДООЕЛ увоз-из-
воз Куманово, ул. „Тоде Мендол" бр. 31. 

Претпријатието е претворено во трговско друштво 
согласно Закон за трговски друштва и изјава за осно-
вање на ДООЕЛ од 03.03.1999 год. 

Содружник на друштвото е Бујар Зеќири од Кума-
ново. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.51,15.52, 15.61,15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.86, 
15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 25.22, 25.23, 25.24, 29.13, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 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, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40 , 70.31, 71.10, 74.83, 74.84, 92.33 , 92.34 , 93.01, 
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапништво и посредништво, реекспорт, кон-
сигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, малограничен промет со Бугарија, Алба-
нија, Грција и СР Југославија, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во пр4вниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Бујар Зеќири, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 3317/ 
99. (28390) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 95|15/98, на регистарска влошка бр. 02015437?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со Законот за трговски друштва на Трговското 
друштво за промет и услуги „ТРАДЕКСКО" - Илинка, 
извоз-увоз, ДООЕЛ, Скопје бул. „Октомвриска рево-
луција" бр. ;8/1-1. 

Се усогласува со Законот за трговски друштва како 
друштво со ограничена одговорност од едно лице под 
назив: Трговско друштво за промет и услуги „ТРАДЕК-
СКО" - Илинка, извоз-увоз, ДООЕЛ Скопје бул. „Ок-
томвриска револуција" бр. 8/1-1 содружник е: Саревска 
Илинка. 

Дејноста: 18.10, 18.30, 19.10, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 
45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45 50.10, 50,30/1, 50,30/2, 51.16, 51.17, 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, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 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, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.436, 52.47, 52.48, 60.23, 60.24, 74.20/1, 74.20/ 
2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/6, 92.11, 63.30, 63.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна: трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и! посредување во промет со стоки, консигна-
ција, туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт на стоки и услуги, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Југославија и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските одго-
вара со сиот; свој имот. Управител и лице овластено за 
застапување на друштвото е Радески Слободан - Упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9515/ 
98. ј (28409) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот! суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 

860/99 од 01 А Х . 1999 година, го$ запиша следното: 
I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег.бр. 416 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на приватни превозници на Град Скопје, 
со седиште во Скопје на ул. "12-та Ударна бригада" Ра-
ботнички дом, број 2, 10-ти кат. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Ленин Јовановски, а лице кое ќе 
го претставува здружението е неговиот претседател 
Ласта Даутовски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на водење грижа за подобрување на работ-
ните и животните услови на приватните превозници, 
развивање активности на планот на сообраќајот, етика 
кај сите учесници во сообраќајот, за дисциплинира-
ност, солидарност, хуманост, подигање на нивото на 
сообраќајната култура кај приватните превозници, 
развивање активности насочени за поголема безбед-
ност на патниот сообраќај, како и соработка со дру-
гите организации и органи. 
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Здружението на граѓани стекнува свој ство на правно 
лице и може да започне со работа од 01.02.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30119) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
475/99 од 27.VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Полициски атлетски клуб "7-мн Мај", 
со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
31.01.1997 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
395, се запишува здружението на граѓани Полициски 
атлетски клуб "7-ми Мај", со седиште во Скопје, ул. 
"Димче Мирчев" бб, кое го застапува неговиот прет-
седател Ѓорѓи Бучков од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30120) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
482/99 од 23.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Карате клуб "Шогун" - Скопје, со се-
диште во Скопје, со својство на правно лице од 
06.10.1993 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

И. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
390, се запишува здружението на граѓани Карате клуб 
"Шогун" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Јајце" бр. 
25, кое го застапува неговиот претседател Даут Били-
бани од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30122) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
847/99 од 27. VII. 1999 година, го запиша следното: 

Г. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 391, се запишува здружението на граѓа-
ни Друштво за ритмичко спортска гимнастика "Ритми-
ка", со скратено име ДРСЈ" "Ритмика" - Скопје, со се-
диште во Скопје, ул. "Борка Талески" бр. 3. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Борче Василеврки од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на ритмичко спортска гимнастика, создавање 
на позитивни навики за користење на слободното 
време преку форми на ритмичко - спортски рекреа-
тивни активности, одржување и подобрување на здрав-
јето, како и постигнување на врвни спортски резул-
тати во овој спорт. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 27.07.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30123) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
857/99 од 29.VII.!999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 398, се запишува здружението на граѓа-
ни Клуб за атлетска гимнастика "Карло" - Скопје, со 
седиште во Скопје на ул. "Софиска" бр. 24. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Карло Буковиќ од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на спроведување на рекреативна и натпрева-
рувачка атлетска гимнастика - боди билдинг, аеробпк 
п други телесни движења, обезбедување на стручен ка-
дар под чиј надзор ќе се спроведуваат вежбите и тре-
нинзите, учество во органпзиран систем на натпрева-
ри, воведување регистар на членството што ќе го ажу-
рира секоја година п зачленување во спортски сојузи п 
други асоцпјацпп. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 29.07.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30124) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Ф.бр. 
686/99 од 23.УШ.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани п фонда-
ции под Рег.бр. 411, се запишува Фондација за обука на 
социјални партнери во автотранспортот, со скратено 
име ФОСПАТ, со седиште во Скопје, Градски ѕид, 
блок 13. 

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е 
нејзиниот претседател Г-дин Владимир Павловски. 

II. Работата и активностите на фондацијата ќе се од-
несуваат на обука на социјални партнери во автотран-
спортот со цел остварување на поуспешен патнички и 
товарен сообраќај на територијата на Република Ма-
кедонија. 

Фондацијата стекнува својство на правно лице и мо-
же да започне со работа од 23.08.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30125) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
843/99 од 25.VIII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 407, се запишува здружението на граѓа-
ни Македонско лабораториско здружение со седиште 
во Скопје, ул. "Никола Парапунов", ДТЦ, локал 4/7. 

Лице кое е овластено да го застапува здружецието е 
неговиот претседател Драги Костовски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на обезбедување на поголема и поефикасна 
здравствена заштита на работните луѓе и граѓани, пер-
манентно стручно усовршување и високо образование 
на своите кадри, како и вреднување на доброволната 
работа и активност на Македонското лабораториско 
здружение. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 25.08.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30126) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
848/99 од 19.VIII.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции, под Рег.бр. 410, се запишува здружението на гра-
ѓани "ИКОН", со седиште во Скопје, ул. "Ганчо Хаџи-
панзов" бр. 1. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
Климе Коробар. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на афирмација на македонската култура и 
творештво во меѓународни рамки, развој на културата 
и културниот туризам во Република Македонија, уче-
ство и организирање на стручни или друг вид на соби-
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ри, изложби, уметнички работилници, предавања, со-
ветувања, симпозиуми, конференции и стручно научни 
трибини, концерти, социјализирана на инвалидизира-
ните лица преку културни програми, вклучување на 
малцинствата во системот на државата преку култур-
ни програми. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 19.08.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30127) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
824/99 од 19.VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 374, се запишува здружението на граѓа-
ни Дијабетолошка асоцијација на Македонија, со скра-
тено име Д.А.М., со седиште во Скопје, ул. "Водњан-
скам бр. 17. 
• Лица кои се овластено да го застапуваат здруже-
нието се Кирил Бабамов - претседател на здружението 
и Милан Башески - потпретседател на здружението. 

И. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на подобрување на здравствената состојба на 
граѓаните со дијабетис, обезбедување диетална храна 
на дијабетичарите со отворање на посебни гостилници 
за дијабетичари, соработка со клиниката за ендокри-
нологија и болести на метаболизмот, Националниот 
комитет за дијабетис на Република Македонија, Мини-
стерството и фондот за здравство на РМ кои учест-
вуваат на производството, снабдувањето и дистрибу-
ција на потребните лекови неопходни за третман на 
шеќерната болест како и давање насоки за работа и 
координирање на активности за здруженијата на лица-
та со шеќерна болест во Р.Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 19.07.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30128) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О.бр.. 
63/99 од 27.У1И.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
44, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Норвешки совет за бегал-
ци, со седиште во Осло - Норвешка. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Норвешки совет за бегалци е во Скопје, ул. "Наум 
Наумовски Борче" бр. 29. 

Лице овластено да ја застапува подружницата на 
странската организација Норвешки совет за бегалци 
од Норвешка во Република Македонија е Г-ѓа Инѓер 
Лонеланд - државјанин на Норвешка. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Норвешки совет за бегалци 
во Република Македонија ќе се однесува на хумани-
тарна помош на хуманитарно здружените и раселени-
те лица по пат на организирање на школи за деца, на 
ранг на основно образование на хуманитарни згриже-
ни лица во Македонија која ќе биде водена од самите 
хуманитарни згрижени лица со соодветна поддршка од 
Норвешкиот совет за бегалци како и проширување на 
дејноста во насока на помош во социјалниот развој на 
Република Македонија. 

Подружницата на странската организација Норвеш-
ки совет за бегалци стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 22.06.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30129) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
14/989 од 21.VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
42, се запишува подружница во Република Македонија 
на странскава меѓународна невладина организација 
Институт за трајни заедници со седиште во Вермонт -
САД. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Институт за трајни заедници е во Скопје, ул. 
"Наум Наумовски Борче" бр. 58/1. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странскава организација Институт Ѕа трајни заед-
ници од САД во Република Македонија е Г-дин Тери 
Армстронг - државјанин на САД. 

II. Работава и активностите на подружницата на 
странската организација Институт за трајни заедници 
во Република Македонија ќе се однесува на обезбеду-
вање неопходна потребна помош на унапредувањето 
на демократијата, заштита на животната средина, за-
јакнување на социјалната сигурност и тоа преку обука, 
техничка асистенција и помош со другите невладини 
организации кои имаат влијание на промената на по-
литиката во [животната средина и намалување на тех-
ничката тензија со поттикнување на учество во проек-
тите на припадници на разни етнички групи. 

Подружницата на странската организација Институт 
за трајни заедници стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 21.07.1999 година и ќе 
трае до завртување на потребата од нејзино делување 
во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30130) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
16/98 од 29.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
55, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Светски совет на кредитни 
унии-Инц-ВОККУ, со седиште во Медисон - САД. 

Седиштето 1на подружницата на странската организа-
ција Светски совет на кредитни унии-Инц-ВОККУ е 
во Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 18. 

Лице кое е! овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација од САД во Република Ма-
кедонија е Г-дин Грегори Пири - државјанин на Крал-
ството Велика Британија. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација стекнува својство на правно 
лице и може (да започне со работа од 29.07.1999 год. и 
ќе трае до завршување на потребата од нејзино делу-
вање во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30131) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О.бр. 
30/99 од 21. VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
53, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Меѓународна кризна гру-
па, со седиште во Брисел - Белгија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Меѓународна кризна група е во Скопје, ул. 
"Козара" бр. (34/1-14. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Меѓународна кризна група 
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од Белгија во Република Македонија е Г-дин Степан 
Кааусе - германски државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Меѓународна кризна група во 
Република Македонија ќе се однесува на заштита на 
конфликтите и човечките кризи во светот преку врше-
ње анализи на политичките, економските, социјални-
те, културните војни, етнички и еколошки фактор, 
овозможувајќи да се идентификуваат потеклата на 
кризните ситуации и причините за нивното постоење. 

Подружницата на странската организација Меѓуна-
родна кризна група стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 21.07.1999 година и ќе 
трае до завршување на потребата од нејзиното делу-
вање во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30132) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О.бр. 
8/98 од 26.VIII.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
57, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Светска визионерска ин-
тернационална организација со седиште во Монровија 
- Калифорнија - САД. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Светска визионерска интернационална организа-
ција од САД во Република Македонија е Г-ѓа Френсис 
Шелон Ли - државјанин на САД. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Светска визионерска ин-
тернационална организација од САД во Република 
Македонија е Г-ѓа Френсис Шелон Ли - државјанин на 
САД. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Светска визонерска интерна-
ционална организација во Република Македонија се 
однесува на давање добротворна, хуманитарна и тех-
ничка помош, обука и демонстративни проекти во об-
ласта на потребите на децата, помош на луѓето кои 
останале без работа, како и наоѓање можности и капа-
цитети за развој на мали деловни активности во Репуб-
лика Македонија. 
Подружницата на странската организација Светска 
визионерска интернационална организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 25.08.1999 год. и ќе трае до завршување на потре-
бата од нејзиното делување во Република Македонија. 

Од Основниот $уд Скопје I - Скопје. (30133) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
809/99 од 01 .VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 345, се запишува здружението на граѓа-
ни Институт "Данте Алигери", со седиште во Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 1/11-5. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Борис Бишински од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на афирмација на италијанскиот јазик и кул-
тура во Република Македонија, одржување културно-
уметнички манифестации и сценски изведби со цел 
презентирање на италијанскиот јазик и култура како и 
организирање симпозиуми, јавни трибини на теми од 
областа на италијанската култура во Република Маке-
донија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 01.07.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
80/99 од 03.1Х.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
63, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Добротворна асоцијација 
за меѓународни услуги со седиште во Милано - Ита-
лија. 

Седиштето на подружницата на странската органи-
зација е во Скопје, ул. "Боро Петрушевски" бр. 24. 

Лица овластени застапување на подружницата на 
странската организација од Италија во Република 
Македонија се Францхи Маурезиу - главен раководи-
тел, Силвестри Гиампаоло, Доминикони Лука, Галли 
Пјетро и Репосии Алберто - италијански државјани. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација ќе се однесува на формирање 
волонтери со адекватна подготовка како хуманитарна 
така и професионална за соработка со социјален и 
економски растеж на граѓаните и на популацијата во 
републиката. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 03.09.1999 година и ќе трае до завршување на потре-
бата од нејзиното делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30135) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
78/99 од 03.IХ.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
62 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Ц.И.С.С. Меѓународна со-
работка Југ-Југ, со седиште во Палермо-Италија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција е во Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 71/4. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Ц.И.И.С. Меѓународна со-
работка Југ-Југ од Италија во Република Македонија е 
Циореиино Алберто - италијански државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација во Република Македонија ќе 
се однесува на помош во унапредување на образовниот 
систем, земјоделството, управување со ресурси, еколо-
гија и општествените услуги кои проекти ќе бидат до-
говорени и спроведување во соработка со локалните 
субјекти и со локалните одговорни лица и заинтереси-
рани заедници и со Владата на Република Македонија. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 03.09.1999 година и ќе трае до завршување на потре-
бата на нејзино делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30136) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
77/99 од 02.IX. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
61 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација ДИСВИ (Разоружување и 
развој), со седиште во Аети - Италија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција е во Скопје, ул. "Вел>ко Влаховиќ" бр. 71/4. 



Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација од Италија во Република 
Македонија е Антонио Лимарди - италијански држав-
јанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација во Република Македонија ќе 
се однесува на помош во унапредување на образовниот 
систем, зајакнување на материјалната основа на основ-
ни и средни училишта, помош во унапредување на ма-
теријалната основа на здравствениот систем, опрему-
вање на санитарни служби. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 02.09.1999 година и ќе трае до завршување на потре-
бата на нејзино делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30137) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
76/99 од 02.IХ.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
60 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација А П С . Организација за 
учество во развојот, со седиште во Торино - Италија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција е во Скопје, ул. "Вел>ко Влаховиќ" бр. 71/4. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација од Италија во Република 
Македонија е Антонио Лимарди - италијански држав-
јанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација во Република Македонија ќе 
се однесува на помош во унапредување на образовниот 
систем, зајакнување на материјалната основа во опре-
мување на основни и средни училишта и опремување 
на амбуланти, јакнење на малите занаетчиски и зем-
јоделски претпријатија преку обучување на нивните 
претприемачи во градовите во Република Македонија. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 02.09.1999 година и ќе трае до завршување на потре-
бата на нејзино делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје *- Скопје. (30138) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.П.бр. 
1/99 од 20.VIII.1999 година, го запиша следното: 

I. Во судскиот регистар на политичките партии, под 
Рег.бр. 90, се запишува политичката партија Работнич-
ко земјоделска партија на Република Македонија, со 
скратено име РЗП, со седиште во Скопје, ул. "Него-
тинска" бр. 32, која ја застапува нејзиниот претседател 
Борис Стојчевски. 

II. Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 20.08.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30139) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О.бр. 
61/99 од 26.VIII.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
58 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација "ЗАСОЛНИШТЕ СЕГА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ", со седиште во САД. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција во Скопје, СТЦ Палома Бјанка, 1-кат, локал 12. 

Бр. 59-Стр. 3027 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација во Република Македонија 
е Џое Сетл и Брајан Томас - државјани на САД. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација во Република Македонија ќе 
се однесува јна пружање хуманитарна помош во облас-
ти загрозен со воени дејствија, елементарни несреќи, 
заразни болести, обезбедување социјална сигурност на 
граѓаните, реализација на санациони програми и из-
градба на објекти за згрижување на бегалци и унесре-
ќени од елементарни непогоди, активности во логис-
тичка поддршка, како и соработка со други друштва и 
асоцијации со исти и слични програмски цели и задачи. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 26.08.1999 година и ќе трае до завршување на потре-
бата на нејзино делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30140) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
70/99 од 01.IX 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
59 се запишува подружница во Република Македонија 
на странскава организација Фондација "Жени за же-
ни", со седиште во Шведска. 

Седшптето на подружницата на странската организа-
ција во Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 20, VII/17. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација од Шведска во Република 
Македонија е Керстин Гребек - шведски државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската Организација во Република Македонија ќе 
се однесува јна подобрување на здравјето на жените, 
како и потпомагање на жените ранливи помеѓу насе-
лението бегалци, со обезбедување служби за гинеко-
лошка грижа, а која мобилна клиника ќе обезбедува 
лекување, гинекол*ошки разговори, основни материја-
ли и педијатриски услуги, пружање психо-социјална 
помош како| и градење демократија со оспособување 
на жените д4 земат учество во општеството по пат на 
ширење на информации (медиуми). 

Подружницата на странската организација може да 
започне со работа од 01.09.1999 година и ќе трае до за-
вршување на потребата на нејзино делување во Репу-
блика Македонија. 

Од Основниот суд Скопј е I - Скопј е. (30141) 

Основниот; суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
857/99 од 29. VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 406, се запишува здружението на гра-
ѓани Здружеше за унапредување на оспособувањето, 
интеграцијата во секојдневниот живот на лицата со 
поголеми психофизички пречки во развојот "ВЕДРИ-
НА" - Македонија со седиште во Скопје, ул. "Загреб-
ска -7" бр. 11. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Трпческа Галина од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на вклучување на лица со умерени, тешки, 
потешки и најтешки пречки во психо-физичкиот раз-
вој, кој најчесто се пропратени и со други хендикепи 
од рана возраст во секојдневниот живот во просечната 
популација, за навикнување едни на други за да можат 
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заедничко пружање преку кое се остварува основната 
цел на нивно ангажирање и вклучување во секојднев-
ниот живот, давање поддршка и помага во опфаќање 
на лицата со ментална субнормалност на оспособува-
ње на работна-производна активност и натамошно ан-
гажирање во процесот на производството, окупационо 
и продуктивно, а во зависност од нивната ментална 
субнормалност. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 29.07.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30142) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
66/99 од 13.VII. 1999 година, го запиша следното; 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
49 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација за помош на стари лица, со 
седиште во Лондон - Велика Британија. 

Седшнтето на подружницата на странската организа-
ција во ( копје, ул. "Скопска" бр. 9-а/2. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација од Велика Британија во 
Република Македонија е Маилис Еерола - Еванс - фин-
ски државјанин 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација во Република Македонија ќе 
се однесува на дистрибуција на помошни материјали за 
задоволување на потребите од семејствата кои ги при-
дружуваат старите луѓе, хигиенска опрема за целокуп-
ните семејства, креветска опрема за ранливите стари 
лица, здравствена поддршка на старите лица како и 
соработка со Останатите организации за пружање под-
дршка и помош на старите лица. 

Подружницата на странската организација во Репуб-
лика Македонија стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 13.07.1999 година и ќе 
трас до завршување на потребата на нејзино делување 
во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30143) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
864/99 од 06.IX 1999 година, го заниша следното: 

I Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 418 се запишува здружението на граѓа-
ни Клуб на студенти по германистика и германски ме-
ридијан 212 Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Васил 
Ѓоргов" бр. 23-Аг5/2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
Марија Миневска од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на проширување на знаењата од областа на 
германистиката, организирање на предавања од разни 

области од универзитетски професори и гости од Гер-
манија, организирање разни културни активности, ли-
тературни средби и приредби како и соработка со 
слични здруженија преку учество.на културни и науч-
ни манифестации за афирмирање на клубот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06 09.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30144) 

Основниот суд Скопје• II - Скопје, со решение З.Г.бр. 
105 99 од 02.VII 1999 година, го заниша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на жените на 
Драчево - Скопје. 

Седиштето на здружението на жените на Драчево -
Скопје е во Скопје, ул. "Драчевска" бр. 96, а подрач-
јето на дејствување на здружението во. Република Ма-
кедонија е за остварување на правата на жената утвр-
дени со уставот на Република Македонија и нејзина 
соодветна застапеност во сите сфери на општестве-
ното делување и одлучување, создавање услови и ор-
ганизиран настап на нивна интензивна општествена 
активност, да се залага за целосно почитување на 
личноста на жената, нејзиниот интегритет, целосна 
рамноправност на половите и ослободување од тради-
ционалните балкански насилства, да обезбеди посебна 
заштита на жената, отстранување на сите облици на 
насилство на жената, секаков вид на злоупотреба и 
искористување, создавање услови за поголемо работно 
ангажирање на жената во стопанството и другите 
дејности, афирмирање на култура на живеење, да се 
залага за организирано дејствување и унапредување на 
заштитата на семејството, здравствената и социјална-
та заштита на жената, покренување иницијативи за до-
броволно делување на жените и преземање на актив-
ности за организирање на мировни и еколошки движе-
ња како и здружувања во сојузи на жените и зачлену-
вање во меѓународни организации. 

Со денот на запишувањето во Регистарот здруже-
нието на жените на Драчево - Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29922) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег.Згф.бр. 
120/99 од 03.IX. 1999 година, го запиша следното: 

Во Регистарот на здруженија на граѓани д фондации 
под реден број 120 за 1999 година, се запишува осно-
вање на Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб 
"Гарван" од с.Десобо. 

Како основни цели и задачи на Фудбалскиот клуб се 
придонес во развојот на спортот и физичката култура, 
придонес и унапредување во фудбалот, соработка со 
органите и телата на ОФС и ФСМ, обезбедување на 
нормални услови за одигрување на првенствени фуд-
балски средби, постојан контакт со останатите фубал-
ски клубови, организирање на првенствени и пријател-
ски натпревари и турнири и други цели и задачи. 

Седиштето на клубот е во с.Десово. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

клубот е Мулиќ Садмин - претседател на клубот. 
Од Основниот суд во Прилеп. (30327) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации со решение Рег.бр. 77/99 од 3.09.1999 год. 
Здружението на граѓани под име Скијачки клуб "Ох-
рид" - Охрид. Здружението на граѓани има за цел: 
афирмација на скијачкиот спорт во Охрид, во соглас-
ност со програмските активности на скијачкиот сојуз 
на Македонија, обука на помлади категории, стручно 
оспособување и воспитување на сите членови за вклу-
чување во квалитетен спорт. 

Седиштето на здружението на граѓани е на ул. "Пар-
тизанска" бр. 4 во Охрид. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Наум Јованоски. 

Од Основниот суд во Охрид. . (30328) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение З.Г. 
234/99 од 06. IX. 1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на 
граѓани и фондации на Фудбалски клуб "Булачани" 
с.Булачани - Скопје. 

Дејноста на клубот е да дејствува во своето членство 
на подигање и развивање на спортското воспитување 
по пат на разни спортски активности, да се развива 
спортскиот дух кај членството, да обезбедува развива-
ње и омасовување на фудбалскиот спорт на територи-
јата на населеното место с.Булачани и пошироко, да 
организира и спроведува спортски натпревари. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Фудбалски 
клуб "Булачани" с.Булачани - Скопје се смекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30329) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 121 за 1999 година се врши упис на 
основање на здружението на граѓани со име Организа-
ција на припадниците на исламската вероисповест 
"Џематски одбор" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на организацијата се да 
ја следи и согледува проблематиката поврзана со ис-
ламските верски дејности и верски обреди, да се грижи 
за одржување на џамиите, месџигите, текината, мекте-. 
бите и исламските центри, да се здружува во сојузи и 
меѓународни организации, да врши помагање на при-
падниците на исламската вероисповест, да организира 
мировни и еколошки движења и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Раде 
Иваноски" бб. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
организацијата е Џеват Дервишоски - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (30557) 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ.бр. 34/99 
од 15.07.1999 година го запиша следното: 

Се запишува основање на Здружение на граѓани Ор-
ганизација на жените на Општина Кичево, од Кичево. 

Здружението се основа со цел за создавање на повол-
ни услови за остварување организиран пристап за по-
стојна активност на жените, следење, проучување и 
иницирање на прашања сврзани со подобрувањето и 
унапредувањето на општествено економската и соци-
јалната положба на жената, обезбедување на соодвет-

на застапеност на жената во сите сфери на јавниот жи-
вот, во општината и државата, почитување на личнос-
та и достоинството на жената, нејзиниот интегритет и 
целосна рамноправност на половите, создавање услови 
за стручно оспособување и работно ангажирање на 
жената во Стопанството и другите дејности и друго. 

Седиштето на здружението е во Кичево. 
Здружението ќе дејствува на територија на Општина 

Кичево. 
Здружението ќе го застапува и претставува претсе-

дателот Славица Китаноска. 
Од Основниот суд во Кичево. (30560) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 1/99, Здружение на граѓани со 
име Здружение на естрадни уметници - "ЗЕУС" - Стру-
мица, кое е основано заради иницирање и помагање во 
развојот на,музичко-естрадната дејност. 

Здружението ќе дејстува на територијата на Општи-
на Струмица, РМ и пошироко, а неговото седиште се 
наоѓа на ул; "Ленинова" бр. 1. 

Од Основниот суд во Струмица. (30576) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 2/99, Здружение на граѓани со 
име Хуманитарно здружение на граѓани "ХУМА-
НОСТ" - Струмица, кое. е основано заради развивање 
солидарност од областа на здравството и други хума-
нитарни иницијативи. 

Здружението ќе дејстува на територијата на Општи-
на Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Крушевска Република" бр. 117, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30578) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации: под ЗГФ.бр. 3/99, Здружение на граѓани со 
име Хуманитарно здружение "ХУМАНИТА" 
Струмица, кое е основано заради остварување на 
принципот на хуманоста во здравството. 

Здружението ќе дејстува на територијата на Општи-
на Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Димитар Влахов" бр. 35. 

Од Основниот суд во Струмица. (30579) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 4/99, Здружение на граѓани со 
име КИК-БОКС-КЛУБ "РИНГ" - Струмица, кое е ос-
новано заради развој на кик боксот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Општи-
на Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Вардарска;' бр. 60. 

Од Основниот суд во Отру мица. (30581) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 5/99, Здружение на граѓани со 
име Здружение на телесно инвалидизирани лица за 
општинитеСтрумица, Муртино, Василево, Куклиш и 
Ново Селој пружање помош на заболените инвалиди-
зирани лица. 

Здружението ќе дејстува на територијата на Општи-
на Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа Завод 
с.Банско. 

Од Основниот суд во Струмица. (30582) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 122 за 1999 година се врши упис на 
основање на здружението на граѓани со име Фудбал-
ски клуб "Слога" од с.Лажани. 

Како основни цели и задачи на клубот се придонес во 
развојот на спортот и физичката култура, усовршува-
ње и унапредување на фудбалот, доследна примена на 
правилата и прописите на фудбалската игра, соработ-
ка со органите и телата на ОФС и ФСМ, учество во 
фудбалското првенство, обезбедување услови за одиг-
рување на фудбалските средби, организирање на при-
јателски натпревари и турнири и други цели и задачи. 

Седиштето на клубот е во с.Лажани. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

клубот е Каришиќ Билал - претседател. 
Од Основниот суд во Прилеп. (30558) 
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Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани, 
и фондации под ЗГФ.бр. 6/99, Здружение на граѓани со 
име Карате клуб "Струмица" - Струмица, кое е основа-
но заради развој на карате спортот. 

Здружението ќе дејстува на територијата на Општи-
на Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30583) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 7/99, Здружение на граѓани со 
име Планинарски-алпинистички-спелеолошки 
ориентационен клуб "ЕДЕЛВАЈС-Струмица, кое е ос-
новано заради развивање на планинарско-алпинис~ 
тички-спелеолошки и др. активности. 
Здружението ќе дејстува на територијата на Општина 
Струмица, РМ и странство, а неговото седиште се 
наоѓа на ул. "Браќа Миладиновци" бр. 18. 

Од Основниот суд во Струмица. (30584) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 8/99, Здружение на граѓани со 
име Спортско друштво за одгледување и натпревару-
вање на расни гулаби "ГУЛАБ", кое е основано заради 
развивање во одгледувањето и натпреварувањето на 
расните гулаби. 

Здружението ќе дејстува на територијата на Општи-
на Струмица и РМ. 

Од Основниот суд во Струмица. (30585) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 9/99, Здружение на граѓани со 
име Сојуз на инжењери и техничари - Струмица, кое е 
основано заради ширење на техничката култура» 

Здружението ќе дејстува на територијата на Општи-
ните Струмица, Куклиш, Василево, Муртино, Босило-
во и Ново Село, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Братство Единство" бр. 29. 

Од Основниот суд во Струмица. (30586) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 10/99, Здружение на граѓани 
со име Сојуз на здруженијата за техничка култура 
НАРОДНА ТЕХНИКА - Струмица, кое е основано за-
ради развивање на техничката култура, иноваторство-
то и др. 

Здружението ќе дејстува на територијата на Општи-
на Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Братство Единство" бр. 29. 

Од Основниот суд во Струмица. (30587) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 11/99, Здружение на граѓани 
со име Друштво на наставници по ОТП - Струмица, 
кое е основано заради развивање на техничката култу-
ра од областа на ОТП и др. 

Здружението ќе дејстува на територијата на Општи-
на Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Братство Единство" бр. 29. 

Од Основниот суд во Струмица. (30588) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 813/99 од 16.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ВА-

ГЕН" експорт-импорт, ДАТО. од Скопје, ул. "Владимир 
Комаров" бр. 24/2 -20, од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-251967/ 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34 и тел. 
447-493. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (29849) 

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

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ЛХ>р, 399/99 од 30.03Д999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "АГРО-
ЗВЕЗДА" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Првомајска" 
бб, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-249278. 
За ликвидатор се определува лицето Арминопски 
Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6 и тел. 
627-892. 

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

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

Од Основниот суд Скопје ! - Скопје. (29858) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 899/99 од 19.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско друштво за туризам и агенциски услуги "ИВЕЛ 
ТРАВЕЛ - ЕМИЛ СТРАХИЛОВ" ДООЕЛ експорт-
импорт од Скопје, ул. "Ташкинтска" бр. 4-а, од Скопје, 
со жиро сметка 40100-697-12124. 

За ликвидатор се определува лицето Саздовски 
Страхил од Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 18. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (29886) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 6'85/99 од 23.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "БЕТЕХНА" д.о.о. од Скопје, 
ул. "Народен фронт" бр. 31/2, од Скопје, со жиро смет-
ка 40100-601-364490. 

За ликвидатор се определува лицето Тасевски Денис 
од Скопје, ул.|"Народен фронт" бр. 31/2. 

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

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

Од Основнирт суд Скопје -1 - Скопје. (29923) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 697/99 од 02.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, транспортно, услужно и трговско прет-
пријатие "МАБ ТРАДЕ ИНВЕСТМЕН" д.о.о. од 
Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 5-8/11-а, од Скопје, со 
жиро сметка 40100-603-20993. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-
џикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/11-12 и тел. 
363-730. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (29889) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на обој суд Л.бр. 678/99 од 15.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за менаџмент, консалтинг и обука 
"ХОРИЗОНТОТ' експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. 
"Лондонска" бр. 11-6, од Скопје, со жиро сметка 40120-
603-27060. ј; 

За ликвидатор се определува лицето Димитриј Аџи-
гогов од Скопје, ул. "Страшо Пинџур" бр. 7/2-19. и 
тел.223-215. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30034) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 304/99 од 09.02.1999 година е 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ов;рј суд Л.бр. 623/99 од 04.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Ште-
дилница "АМбМ" АД од Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" 
бр. 51, од Скопје, со жиро сметка 40100-625-1216. 

Основниот суд Скопје I - Серије, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 817/99 од 02.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на мало и големо "ЛИСТ КО-
МЕРЦ" од Скопје, ул. "Илија Ристоски" бб, од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-75296. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (29859) 

отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за прометни, економски, организациски 

и консулативн услуги "СОРА" д.о.о. од Скопје, ул. "50 
Дивизија" бр 23-6, од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-93987. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица 
Иванџикова 6д Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/11-12 и 
тел.363-730. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29890) 
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За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3/4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30041) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 746/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен трговски 
промет на големо и мало "МЕТАЛИК" д.о.о. од Кума-
ново, ул. "Вараждинска" бр. 8 од Куманово, со жиро 
сметка 40900-601-13586. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас 
Денковски од Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 67-ц/9 
и тел.31-724 и 417-041.. 
-Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 747/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над. должникот 
Трговско услужно претпријатие "МИШЕЛ КОМЕРЦ" 
д.о.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 
67-3/8, од Куманово, со жиро сметка 40900-601-27541. 
За ликвидатор се определува лицето Атанас 

Денковски од Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 67-ц/9 
и тел.31-724 и 417-041. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30044) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 80/98 од 23.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ГЕМ-
БАН" д.о.о. увоз-•извоз од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" 
бр. 52/11-5, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-
156025.. 

За ликвидатор се определува лицето Маневски Вла-
димир од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 29/1 и тел. 
227-308 и 224-578. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30057) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 713/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватна здравствена организација - Ординација по општа 
медицина "УГРИН" ц.о. од Скопје, ул. "Џумајска" бр. 
22, од Скопје,, со жиро сметка 40120-601-21761. 
За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска 
од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

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

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

.Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30100) 

о б ј а в а 
1. Друштвото за трговија "Снабдител" АД - Струга, е 

во ликвидација согласно решението на Основниот суд 
во Битола П.Трег. 162/99 од 09.07.1999 година. 

2. Се повикуваат доверителите, да ги пријават своите 
побарувања во рок од 15 дена од денот на последната 
објава. 

Жиро сметка на*АД "Снабдител" - Струга е 41020-
601-57091. (30573)' 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште, култура лозје, на 
м.в."Карамешица" класа 3, со површина од 488 м2, по-
строена на КП бр.648, лозје на м.в."Карамешица", кла-
са 3 со површина од 1500 м ,̂ на КП бр.997, и нива на 
м.в."Карамешица", класа 4 со површина од 100 м2, на 
КП бр.1389 детално опишани во ПЈ1 бр.366 за КО Бру-
сник, сопственост на Симоновска Љубица од Битола, 
ул.**Довлеџик" бр.47-а. Наведените недвижности се 
продаваат за цена од 64.800,00 денари. 

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со 
наведените недвижности во рок од 30 дена од денот на 
објавување во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на истата. 

Во спротивно, го губат правото на предимствено ку-
пување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул."Иван Ми-
лутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (30105) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП 169, 
план 2, скица 3, во м.в."Гара" класа 1, со површина од 
3400 м , во КО Честово, сопственост на Илиевски Гро-
зде од Валандово, за цена по договор. 
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Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата Во спротивно, го губат правото на првенство. Из-
јавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, 
Гевгелија. (30106) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 71/87 идеални 
делови од парцела КП 1548/1 нива класа 3, со вкупна 
површина од 1654 м2 на м.в."Црквипгге" заведени во 
ПЛ бр.3039 за КО Буково и парцела КП бр. 1549 нива, 
класа 3, со вкупна површина од 2048 м2 на м.в."Цркви-
пгге" заведена во ПЛ бр.545 за КО Буково сопственост 
на Цицимова Василија од Скопје, застапувана од пол-
номошникот Петар Киријас од Битола, ул."Маршал 
Тито" бр. 154/14 по цена од 150,00 денари за м2. 

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-
јоделското земјиште полагаат првенствено право на 
купувањето на земјиштето што се продава, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. Изјавите за прифаќање на по-
нудите да се достават до полномошникот на продава-
чот Петар Киријас или нотарот Веселинка Деребано-
в а - ^ атевска, ГРОЗД Л-5 Битола. (30107) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Пепел иште, 
парцела бр. 1461 во м.в."Мира" нива со површина од 
13560 м2 во КО Пепел иште, сопственост на Јовановиќ 
Александар од с.Пепелиигге, за цена од 109.294,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено 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 ул."Маршал Тито" бр. 138, Него-
тино. (30108) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
бр.789, план 1, скица 7, м.в."Гладница" култура 11000, 
класа 5, со површина од 358 м2 и КП бр.1398, план 4, 
скица 9, м.в."Поле", култура 11000, класа 5 со површи-
на од 881 м2, заведени во Имотен лист 235 за КО Дра-
гоманце, сопственост на Стефановски Младен Милу-
тин, ул."О.Револуција" бр.21-2/1, Куманово, за цена од 
40.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул."11 Октомври" бр,1а во 
Куманово. (30109) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр.304, план 4, 
скица 7, м.в."Долни терен", култура ливада, класа 3, со 
површина од 9770 м2 во КО Мралино, сопственост на 
Трајковски Војо од Скопје ул."Вера Јоциќ" бр.35, по 

цена од 15 германски марки од м\ во денарска против-
вредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се предава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на ^гласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го Губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровски" бб, тр-
говски центар Автокоманда, Општина Гази Баба, Ско-
пје (30184) 

Сопственикот Настески Ал ек сан дар продава земјо-
делско земјиште - 1/3 (една третина) идеален дел од ни-
ва на КП бр.1010 во м.в."Дренје", нива класа 5, во КО 
Д.Лакочереј, џо ПЛ бр. 1227, од вкупна површина од 
6538 м2, по цека од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, лицата со првенстве-
но право, как«р и сите заинтересирани лица, во рок од 
30 дена од денoт на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во.спротивно го губат правото на 
првенство. Изjавите за прифаќање на понудата да ги 
достават до нотарот Тана Топ ал оска, ул. "Македонски 
Просветители';' бб, Охрид, (ЗОЗИ) 

Се продава Земјоделско земјиште во КО Криволак, 
парцела бр.565/2 во м.в.'Тара" интензивен овоштарник 
со површина од 4042 м2 во КО Криволак, сопственост 
на Чукорова билјана од Кавадарци, ул."М.Х.Јасмин" 
бр.75, за цена од 54.324,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ",.пи-
смено да се Изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Биноќ Гело ул."Маршал Тито" бр. 138, Него-
тино. (30312) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа дел од КП 
бр.8/5 нива од класа 4 на м.в."Ограда" и тоа само повр-
шина од 600 до2 по ПЛ бр.232 за КО Бањица, соп-
ственост на Фетаи Рахим Фикрет од с.Г.Бањица, за це-
на од 350.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи, ул."Кеј Братство" бр.5-а, 
Гостивар. (30313) 

Се продава земјоделско земјиште ливада класа 6 во 
м.в."Пијавец" лоцирана на КП бр.212 за КО Лескоец со 
вкупна површина од 1736 м2, за цена од 130.000,00 дена-
ри• 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на <огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Момана Иваноска, ул."Македонски Просвети-
тели" бр.8, (мезанин), Охрид. (30315) 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП 
бр.404, пл/ск 17/19 на м.в."Село", нива, класа 4, во повр-
шина од 317 м2, кој недвижен имот е евидентиран во 
ПЛ 56 зџа КО Цер, сопственост на Бобаноски Спиро, 
за цена во износ од 2.000 ДМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Лила Коруноска, ул."Санде Штерјоски" бр.13, 
Кичево. (30316) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП 2398, 
план 9, скица 46, во м.в."Азмак", класа 2, површина од 
1604 м2, во КО Ѓавото, сопственост на Манев Атанас 
од с.Ѓавото, за цена од 24.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, Гев-
гелија. (30318) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
бр.163, план 11, скица 48, м.в."Решке" култура шума, 
класа 4, со површина од 3642 м2 и КП бр. 189, план 11, 
скица 48, култура шума, класа 4, со површина од 1921 
м2, заведени во ПЛ 31 за КО Белановце, сопственост на 
Бајрами Шемши, ул."М.Стојан" бр.23, Куманово, за це-
на од 30.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул."11 Октомври" бр 1а во Ку-
маново. (30319) 

Се продава земјоделско земјиште 1/2 (една половина) 
од КП бр.4069, план 9, скица 31, м.в."Село" култура ни-

ва, класа 5, со површина од 1714 м2, заведена во ПЛ 
1025 за КО Романовце, сопственост на Емини Н«ис-
мет, Емини Н.Меди и Емини Н.Мустафа сите од с.Ро-
мановце, Куманово, за цена од 60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул."11 Октомври" бр,1а во Ку-
маново. (30320) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Семос 
информатика" друштво со ограничена одговорност за 
производство и промет П•О. Скопје. (30332) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош на име Бектеши Вајбан, с.Болиндол Гостивар. 
Пасош бр.0515068 на име Мемеди Емрјах, с.Добарце, 

Тетово. 
Пасош бр.1045499 на име Јорданов Миле, ул.М.Тито 
бр.40, Неготино. 
Пасош бр.1189951 на име Гоце Стојанов, ул.О.Нико-

лов бр.40, Делчево. 
Пасош бр.407280 на име Адеми Јахи, с.Боговиње, 

Тетово. (30201) 
Пасош бр.931278/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Аадику Албена, ул.А.Турунџев бр.47 а, Скопје. (30202) 
Пасош бр.0254272 на име Банчоков Лазар ул.11 

Октомври бр.32, Неготино. (30208) 
Пасош бр.1119554 на име Хасани Фазлија, 

с.Шипковица, Тетово? (30209) 
Пасош на име Мустафоски Муфит, с.Преглово, 

М.Брод. (30210) 
Пасош бр.270964 на име Бекировски Кемал>, ул.Ристо 

Крле 60, Струга (30211) 
Пасош бр. 104439 на име Марке Неат, ул.Е.Зенго 

бр.30, Дебар. (30212) 
Пасош на име Саша Стефановиќ, ул.Нар.Револуција 

бр.1/2, Куманово. (30213) 
Пасош бр.874884/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Аднан Џелиловски, ул.7 Алб.бриг.бр.59, Скопје.(30235) 
Пасош бр.З52807/94 издаден од УВР - Скопје на име > 

Ариф Браимовиќ, ул.1 бр.45 с.Петровец, Скопје.(30240 
Пасош бр.598325/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Мишевски Стив, ул.Н.Евро бр.4, Скопје. (30256) 
Пасош бр.977196/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Јаји Амети, с.Брест, Скопје. (30258) 
Пасош бр.1186363/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Исмаиљ Шабанов, с.Батинци, Скопје. (30268) 
Пасош бр.З58403/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Гијевски Дејан, ул.Б.Милошевски бр. 1/22, Скопје. 
Пасош бр.815390/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Пол>ику Бафти, ул.Зефљуш Марку бр.31, Скопје. 
Пасош бр.0597996 издаден од УВР - Тетово на име 

Арифи Сејди, с.Слатино, Тетово. (30295) 
Пасош бр. 1100335 на име Скендери Сафет, с.Велешта, 

Струга (30308) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП 1251, 
план 5, скица 9, во м.в."Мочара", класа 3, површина од 
901 м2, во КО Мрзенци, сопственост на Митров Илија 
од с.Мрзенци, за цена од 10.000 ДЕМ во денарска про-
тиввредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште 
то што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, Гев-
гелија. (30108) 
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Пасош бр.616163 на име Рамадани Бајрам, 
Жел.станица - ул. 1 бр.5, Куманово. (30309) 
Пасош бр. 132527/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Бранко Танески, ул.Ј.Сандански бр. Ј09/3-27, Скопје. 
Пасош бр.1059887/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Горан Павговски, ул.Волгоградска брЛО/4-14, Скопје. 
Пасош бр.1141654/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Минавере Ајдини, с.Бојане, Скопје. (30336) 
Пасош бр. 1060624/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Менду Мусли, (^Танушевци, Скопје (30340) 
Пасош бр.З27369/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Селимовиќ Хасиб, ул.Џ.Кенеди бр.15 а, Скопје.(30341) 
Пасош бр.068315^5 издаден од УВР - Скопје на име 

Османи Незир, с.Кожле, Скопје. (30344) 
Пасош бр.633932/95 издаден од УВР - Куманово на име 

Гилтен Билали, ^Ваксинце, Куманово. (30345) 
Пасош бр.625086/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Зејнил Адем, с.Држилово, Скопје. (30346) 
Пасош бр.З 58991/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Муаремовски Исмаил, с.Црн Врв, Скопје. (30347) 
Пасош бр.281479/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Димитровски Алекса»дар, ул.29 Ноември бр.2, Скопје. 
Пасош бр. 1139434/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Мемети Осман, с.Крушопек, Скопје. (30359) 
Пасош бр.118677/93 издаден од УВР - Струмица на име 

Ѓеоргиев Живко, с.Турново бр.23, Струмица. (30365) 
Пасош бр.0976373/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Додевска Ана, ул .Партизанска бр.80/3-8, Скопје. (30372) 
Пасош бр.542021/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Мусли Османи, с\Грчец, Скопје, (30386) 
Пасош бр.873238/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Спахија Хајрудин, ул.Л.Москов бр.2/3-19, Скопје.(30387 
Пасош бр.815494/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Сејдија Шенаси, ул. 188 бр.2, Скопје. (30388) 
Пасош 1003972/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Рамизе Рецепи, ул.Гвадалахара бр.26 а, Скопје. (30414) 
Пасош бр. 1003971/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Макфира Реџепова, улЛлвадалахара бр.26, Скопје. 
Пасош бр.162453 на име ФеЈзули Бајрам, ^Требиште, 
з.п. Ростуше, Гостивар. (30417) 
Пасош бр. 1163747 на име Стефаноски Војо, 

ул.К.Република бр.26, М.Брод. (30418) 
Пасош бр.217471 на име Даути Заим, с.Делогожда, 

Струга. (30419) 
Пасош бр.372422 на име Исмаиљи Аљит, с.Заграчани, 

Струга. (30420) 
Пасош бр.296193 на име Жута Зикри, с Велешта, 

Струга. (30422) 
Пасош на име Јовановски Златко, ул.4 Јули брЛ 84/1-8, 

Кичево. ' ' (30455) 
Пасош бр. 107429 на име Трајчевски Драган, ул.П.Гули 

40/4, Битола. (30461) 
Пасош бр.673706/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Зибери Љатиф, с.Шилковица, Тетово. (30479) 
Пасош бр.1145814 на име Бајрами Љирин, с.Чегране, 

Гостивар. (30487) 
Пасош бр.0524574 на име Јованоски Климе, 

ул.Момчило Јордановски 88, Охрид. (30498) 
Пасош на име Тренчовски Ѓорги, с.Босилово, 

Струмица. (30531) 
Пасош бр. 1145051 на име Шабан Смаилов, 

с.Корешница, Неготино. (30532) 
Пасош бр. 1225731 на име Бошкоски Ѓоре, ул.Динара 

бб, Прилеп. (30533) 

Пасош бр.0936851 на име Ширијел Мел>иса, с.Лажани, 
Прилеп. (30534) 
Пасош бр.220122 на име Дика Беџет, ул.Зуфер Мусич 

бр Л 3 б, Струга. (30543) 
Пасош бр.37480 на име Селимоски Беќир, 

нас.Теферич, Струга. (30546) 
Пасош бр. 1171795/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Сами Рамани, ул.Г.Стојчевски бр.2/35, Скопје, (30553) 
Пасош бр.306845 на име Билали Пајазит, е.М.Турчане, 

Гостивар. (30556) 
Пасош на име Хара Мичаил, с.Врапчишта, Гостивар. 
Чекови од тековна сметка бр.56062-30 чекови од бр. 

668732 до 668746 од бр.517868 до 517876.од бр.4720823 
до 4720826., 4720819 и 4720820 издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Садикова Селвија, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр,45849-14 чекови бр. 

3831846 и 1956406 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Добрица Робева, Скопје. (30237) 
Чекови од тековна сметка бр.50213-22 чекови од бр. 

4877399 до 4877418 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Богева Живка, Скопје. (30326) 
Чекови од тековна сметка бр.25943-07 чекови од бр. 

3703887 до 3703900 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Чурлинова Славица, Скопје. (30330) 
Чекови од тековна сметка бр.4480155 чекови бр. 

3659187,3659188 и 3659189 издадени од Комрцијална 
банка АД Скопје на име Јанков Љупчо, Скопје. (30339) 
Чекови од тековна сметка бр.2638-66 чекови од бр. 

2576462 до 2576465 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје, на име Шоповски Иван, Скопје. (30361) 
Чекови од тековна сметка бр.79499-04 чек бр.3436959 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Тасески Зоран, Скопје. (30362) 
Чекови од тековна сметка бр. 12537442 чек бр.441694 

на име Тодосијевиќ Миќо, Скопје. (30476) 
Чекови од тековна сметка 40412-22 чекови од бр. 

ЗЈ92814 до 3192816, 3192825, 3038479 и 3038480 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Лековски 
Секула, Скопје. (30486) 
Чекови од тековна сметка чек бр.838304-838307 на име 

Бобаноска Љубица, Гостивар. (30561) 
Работна книшка на име Алексов Мијалчо, Виница. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Марјан 

Иванов, Скопје. (30205) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Весели 

Агим, Скопје. (30236) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Васко 

Каев, Скопје. (30239) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Гоговски 

Славко, Скопје. (30257) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Абази 

Африм, Скопје, (30269) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Душанка 

Величевска, Скопје. (30282) 
Работна книшка на име Велиоски Рушид, Кичево. 
Работна кцишка на име Нуроски Махмут, Струга. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Светлана 

Палуровиќ Јовановска, Скопје. (30310) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Најдова 

Јованка, Скопје. (30337) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Зкировски 

Џезми, Скопје. (30338) 
Работна книшка издадена од Прилеп на име Анета 

Паноска, Прилеп. (30395) 



' Работна книшка издадена од Скопје на име Митко 
Чолак, Скопје. (30428) 
Работна книшка на име Манчевски Слободан, 

Прилеп. (30436) 
Работна книшка на име Годевска Билјана, Берово. 
Работна книшка на име Вл адимировска- Белјановска 

Весна, Битола. (30465) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Митрова 

Магдалена, Скопје. (30470) 
Работна книшка на име Бекни Каба, Струга. (30510) 
Работна книшка на име Крушерова Славица, Битола. 
Работна книшка на име Костовски Оливер, Ресен. 
Работна книшка на име Гордана Заричинова, Охрид. 
Работна книшка на име Верка Петковска, Тетово. 
Работна книшка на име Гордана Бранковска, Берово. 
Работна книшка на име Гогоски Атанас, Струга. 
Работна книшка на име Пулеска Арсоска Валентина, 

Битола. (30566) 
Воена книшка на име Виолета Ристова, Гевгелија. . 
Воена книшка на име Доневска Стоика, Делчево. 
Воена книшка на име Илиевски Војо, Тетово» (30482) 
Чековна картичка бр.3040615 издадена од Комерци-

јална банка на име Ивановска Љубинка, Скопје.(30307) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ончевски Игор, Чашка, 

Велес. (30203) 
Свидетелство на име Шинаси Мустафи, Тетово.(30215) 
Свидетелство на име Идризи Мевл>ан, Гостивар.(30216 
Свидетелство на име Имери Ајше, Тетово. (30217) 
Свидетелство на име Имери Ајше, Тетово. (30219) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Ибе Палику-

ќа" с.Ласкарци - Скопје на име Сабит Мемети, Скопје. 
Свидетелство на име Фарије Емини, Тетово. (30291) 
Свидетелство на име Трајкова Маја, Тетово. (30293) 
Свидетелство за завршено средно образование 

издадено од тим."Кочо Рацин" Скопје на име Томовска 
Валентина, Скопје. (30296) 
Свидетелство на име Стојов Сашко, Кочани. . (30300) 
Свидетелство на име Биноски Кирил, Прилеп. (30301) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Борис Кидрич" 

с.Сатај - Скопје на име Муамет Алијов, Скопје. (30343) 
Свидетелство за 8 одд. издадена од ОУ "Бошко Буха" 

с.Глумово, Скопје на име Зуљфирета Ајдари, Скопје. 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Лирија" 

Скопје на име Екрем Османи, Скопје. (30368) 
Свидетелство за 1 год. издадено од тим. "Зефл>уш 

Марку" Скопје на име Халими Ејуп, Скопје. (30370) 
Свидетелство на име Ефтимова Даниела, Пробиштип. 
Свидетелство на име Давитков Арсен, Штип. (304,30) 
Свидетелство на име Филиповска Изабела, Радовиш. 
Свидетелство на име Стријаноска Солија, Струга. 
Свидетелство на име Даутровски Виктор, Делчево. 
Свидетелство на име Ибраимова Јасмин, Делчево. 
Свидетелство на име Чеменски Горан, Кочани.(30449) 
Свидетелство на име Стоичев Мирко, Виница. (30450) 
Свидетелство на име Андонов Никола, Кочани.(30452 
Свидетелство на име Васко Трајановски, Битола. 
Свидетелство на име Јовче Трајчевски, Ресен. (30463) 
Свидетелство на име Сулејмани Фадил, Тетово.(30472) 
Свидетелство на име Атрин Идризи, Гостивар. (30474) 
Свидетелство на име Мухамејди Алиниза, Тетово. 
Свидетелство на име Нехат Исмаили, Тетово. (30491) 
Свидетелство на име Сејфули Сулејман, Тетово.(30493 
Свидетелство на име Зимбери Фатиме, Тетово. (30495) 
Свидетелство на име Тушева Сузана, Радовиш. (30501) 

Свидетелство на име Дестанов Кемалетин, Радовиш. 
Свидетелство на име Дурновски Џеват, Битола.(30504 
Свидетелство на име Дуриоски Мевлин, Битола.(30505 
Свидетелство на име Дурмоски Мевл>ан, Битола. 
Свидетелство на име Дурмоски Мевл>ан, Битола 
Свидетелство на име Фазлиоска Урија, Прилеп.(30508 
Свидетелство на име Мифтаровски Асип, М.Брод. 
Свидетелство на име Мирчевски Јован, Делчево. 
Свидетелство на име Коцев Митко, Кочани. (30513) 
Свидетелство на име Лазаров Гоце, Кочани. (30514) 
Свидетелство на име Стамова Дивна, Кочани. (30515) 
Свидетелство на име Едриван Баловски, Битола. 
Свидетелство на име Мустафоска Мерита, Тетово. 
Свидетелство на име Фазлиу Атиџе, Радовиш. (30541) 
Свидетелство на име Чочковска Марија, Куманово. 
Свидетелство на име Маразовиќ Љупка, Берово.(30550 
Свидетелство на име Белчовска Миразовиќ: Перса, 

Берово. (30551) 
Свидетелство на име Бекиров Вилоим, Велес. (30554) 
Свидетелство на име Базадин Алма, Скопје. (30555) 
Свидетелство на име Исани Надиф, Тетово. (30568) 
Свидетелство на име Салии Хабибе, Тетово. (30569) 
Свидетелство на име Јакимовски Владимир, Гостивар. 
Свидетелство на име Амедова Надире, Виница(30571) 
Ученичка книшка на име Костовски Љупчо, Прилеп. 
Диплома издадена од Трговски училишен центар 
"Скопје" Скопје на име Лимани Адем, Скопје. (30206) 
Диплома издадена од УСО "Цветан Димов" Скопје 

на име Цаневска Сл агана, Скопје. (30271) 
Диплома на име Танческа Весна, Струга. (30302) 
Диплома на име Насева Габриела, Штип. (30427) 
Диплома на име Камчевска Ангела, Прилеп. (30434) 
Диплома на име Ценевска Весна, Штип. (30499) 
Диплома на име Микова Даниела, Кочани. (30512) 
Возачка дозвола на име Станков Ацо, Радовиш.(30502 
Општ на име Илијевиќ Мито, Тетово. (30538) 
Здравствена книшка на име Митрев Винко, 

Пробиштип. (30567) 
Лична карта на име Зурапи Музафер, Тетово. (30214) 
Лична карта и возачка дозвола на име Етеми Насер, 

Тетово. (30484) 
Лична карта на име Мемеди Енис, Гостивар. (30489) 
Лична карта на име Богдан©ски Сашо, Прилен.(30564) 
Даночна картичка бр.5030996152345 издадена од 

Управа за приходи на град Скопје на име Пицерија 
"ЗОБ" , Скопје. (30294) 
Избирачка легитимација бр. 14602119-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Ќурчиев 
Љупчо, Скопје. (30196) 
Избирачка легитимација бр. 11524303-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Видин 
Добринка, Скопје. (30221) 
Избирачка легитимација бр. 11524605-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Видин 
Душан, Скопје. (30222) 
Избирачка легитимација на име Маркоска Горде, 

Охрид. (30537) 
Избирачка легитимација на име Лазески Васко, 

Кичево. (30552) 
Избирачка легитимација на име Ѓеоргиева Радмила, 

Прилеп. (30562) 
Избирачка легитимација на име Ѓеоргиев Томе, 

Прилеп. (30563) 
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Решение на име Лазаревски Видоја, ул.Павла 
Аврамовски бр.26а, Гостивар. (30207) 
Решение ул бр.25-323 издадено од СО.Центар - Скопје 

на име Исени Абедин, ул.Д.Трајко бр.88, Скопје.(30354) 
Чекови од тековна сметка бр.54731-85 чекови бр. 

3733469,1873370 и 1873372 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Павле Павлов, Скопје. (30154) 
Чекови од тековна сметка бр.389215чекови бр.2437674 

и 2437675 издадени од Поштанска Штедилница-Скопје 
на име Арбан Куртиши, Тетово. (30162) 
Чекови од тековна сметка бр.8328/35 чек бр.48114, 

48123, 2240150-2240152,2240153 издаден од Стопанска 
банка АД Скопје филијала Штип на име Лилјана 
Стојанова, Штип. (30175) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Алиов 

Муамед, Скопје. (30155) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Николиќ 

Јасмина, Скопје. (30170) 
Работна книшка на име Ислами Зекирија, Куманово. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Димова 

Снежана, Скопје. (30185) 
Работна книшка на име Јовановски Драган, Куманово. 
Работна книшка на име Ширијоски Горан, Битола. 
Работна книшка на име Демири Флорим, Куманово. 
Чековна картичка бр.8724/35 издадена од Стопанска 

банка АД Скопје филијала Штип.на име Пеев Ќорги, 
Штип. (30174) 
Свидетелство за 2 год. издадено од ГУЦ "Здравко 

Цветковски" Скопје на име Петревска Наташа, Скопје. 
Свидетелство за 4 одд. издаден од ОУ "Браќа Рамиз 

Хамид" Скопје наиме Ферсијан Куртиш, Скопје.(30146 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Лазо Трпевски" 

Скопје на име Спасовски Дарко, Скопје. (30156) 
Свидетелство на име Илија Ќоргиев, Делчево. (30182) 
Свидетелство на име БеЌироска Ѓолшен, Битола. 
Ученичка книшка на име Јакимовски Дејан, 

Куманово. (30191) 
Дозвола за малокалибарска пушка "Брно" издадена од 

УВР Велес на име Гаудов Томислав, ул.Илинденска 
бр.2/35, Велес. (30177) 
Дозвола за ловечка пушка "СВХЛ" издадена од УВР 

Велес на име Гаудов Томислав, ул.Илинденска бр.2/35, 
Велес. (30178) 
Дозвола за М.К.пушка "БРНО" издадена од УВР 

Велес на име Гаудов Томислав, ул.Илинденска бр.2/35, 
Велес. (30179) 
Дозвола за ловечки карабин "Црвена Звезда - застава" 

издадена од УВР Велес на име Гаудов Томислав, 
ул.Илинденска бр.2/35, Велес. (30180) 
Собраќајна дозсвола за мотор Т-14 издадена од УВР 

Велес на име Гаудов Томислав, ул.Илинденска бр.2/35, 
Велес. (30181) 
Диплома издадена од Маш.факултет. на име Мијалков 

Моме, ул.Б.Б.Гуцман бр.21, Куманово. (30194) 
Уверение на име Фетаи Рамадан, Тетово. (30187) 
Избирачка легитимација'бр.14601392-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Цветанка 
Дамјановска, Скопје. (30147) 
Избирачка легитимација бр. 13450123-01-01 издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Мандилов 
Игор, Скопје. (30153) 
Избирачка легитимација бр.13241015-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Николовска 
Риска, Скопје. (30161) 

Избирачка легитимација бр.13244103-01-01 издадена 
од Министерство за правда- Скопје на име Николовски 
Јован, Скопје. (30163) 
Решение Уп.бр.10-1614 од 18.04.1991 год. на име Пими 

Шериф Ќемал|, Гостивар. (30190) 
Диплома издадена од зем учил."Киро Бурназ" 

Куманово на име Митевска Елизабета, Куманово. 

Диплома на име Стоименова Адријана, Штип. (29844) 

Пасош бр, 1137935 «а име Ш е ф е д и н Османи,с 
Оризаре, Куманово 

Диплома издаден од ГУЦ "Здравко Цветковска" 
Скопје на име Исамедин Камбери, Скопје. (29879) 
Избирачка легитимација бр.14592741-01-01 издадена 

од Министерство за правда на име Манчевски Дамјан, 
Скопје. (30036) 
Здравствена легитимација на име Петрески Томе, 

Прилеп. (29841) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓиоски Игорче, 

Прилеп. (29896) 
Возачка дозвола на име Имери Хави, Тетово. (29898) 
Лична карта на име Имери Хави, Тетово. (29899) 
Уверение на име Ристовска Сречанка, Тетово. (29897) 
Даночна картичка бр.5030991151227 издадена од 

Управа за јавни приходиСкопје на име СТД - Пицерија 
"Боними", Скопје. (29763) 
Даночна картичка бр.4030992158132 издаден од 

Управа за приходи на град Скопје на име "Искражик" 
ТП, Скопје. (29778) 
Избирачка легитимација бр. 12953763-01-01 издадена 

од Општина Карпош - Скопје на име Крстевски 
Љубомир, Скопје. (29825) 
Избирачка легитимација бр.1295503А-01-01 издадена 

од Општина Карпош Скопје на име Крстевска 
Јулијан а, Скопје. (29826) 
Избирачка легитимација бр.1444508А-01-01 издадена 

од Министерство за правда на име Мирјана Лаловиќ, 
Скопје. (29872) 
Цертификат бр. 1233 издаден од Министерство за 

сообраќас и врски - Скопје на име Каранфиловски 
Благоја, ул.Е.Кардељ бр.6/11, Битола. (29800) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 42/99 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 

Министерство за внатрешни работи на Република 
Македонија, ул „Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 

Патничко возило „БМВ" 528 - 2 парчиња И пат-
ничко возило „Мерцедес" Ѕ 320 - 1 парче, со додатна 
опрема по спецификација која може да се подигне од 
Пријавницата на МВР. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-
зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 
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5. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 од Законот за јавни набавки („Службен вес-
ник на РМ" бр. 26/98). 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена на артиклите, со вклучен 
превоз до набавувачот, без пресметана царина и данок 
на промет. 
3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСГ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за пла-
тен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитетот („Службен весник на РМ" бр. 32/98) 
во оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од судовите. 
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејност. 
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 

IV. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
- Референти листа 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 
- цена 60 поени 
- услови на плаќање 20 поени 
- рок на испорака 20 поени. 

VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од 
денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена 
од денот на нејзиното отворање. 
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 4.10.1999 година во 
10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 166/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 
ММ С. Г. ЧЕЛОПЕК, С. МИЛЕТИНО И С. БЛАЦЕ-

ТЕТОВО 

I. Општи одредби 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-

дни" - 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 мрежа на ММ с. Г. Челопек, с. 
Милетино и с. Блаце-Тетово. 

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. Рок за доставување на понудите е до 30.09.1999 
година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 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 јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објекти) 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочување на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната 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 јавни 
набавки. 
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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, 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 барањето. 
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 30.09.1999 год. 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 јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
30.09.1999 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. 112-003 или 070-200-332. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 167/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ НА ОС „11 ОКТОМВРИ" - ПРИЛЕП 

I. Општи одредби 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" б•б. 

1.2. Предмет? на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ на ОС 11 „Ок-
томври" - Прилеп. 

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. Рок за доставување на понудите е до 30.09.1999 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 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!4 - Дирекција, Скопје 
Сектор за Инвестиции, соба број 216, во 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 Законит за јавни 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 кон понудата задолжително да ја 
достават следната 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 јавни 
набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
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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, потпишана 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 барањето. 
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 придружената 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 30.09.1999 год. 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 јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
30.09.1999 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 

Согласно член 10, 14 и член 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Македонијапат" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/99 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ: 

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 8 е ЈП „Маке-
донијапат" со седиште на ул. „Даме Груев" бр. 14, 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е: набавка на специјална 
механизација и опрема за одржувани на патишта во 
зимски услови и тоа набавка на: 
а) моторно возило - камион бр. 4 
- вкупна дозволена маса 18 - 20 т, 
- снага на моторот 200 - 250 КЅ, 
- зафатнина на товарен сандак 7 - 8 м3, 
- килер, 
- погон на сите тркала, 

- моторното возило - камион да биде 
припремено за прифаќање на посипувач 
на сол и абразивни материјали и снежен плуг, 
б) посипувач на сол и абразивни материјали бр. 6 
- зафатнина на силосот 6 - 8 м3, 
- хидрауличен погон, 
- носењето на материјалот да биде изведен со тран-
спортна лента, 
- посипувачите да поседуваат сопствен погон-мотор. 
в) Снежни плугови бр. 4 
- должина на плугот 3 ~ 3,20 м, 
- да има надградба на снежниот плуг за заштита, 
- од снег на моторот и ветробранското стакло, 
- дигањето, спуштањето и закосувањето на плугот, 
- да биде хидраулично со вентил од кабина со можност 
за Механичко блокирање на искосувањето, 
- снежните плугови да имаат светлосна сигнализација, 
- да располагаат со потпора за одлагање на снежниот 
плуг, . 
- хидраулични црева со спојки. 
г) Моторно возило - камион бр. 2 
- вкупно дозволена маса 35 т, 
- снага на моторот 350 - 400 КЅ, 
- зафатнина на товарен сандак 16 м3, 
- килер, 
- моторното возило - камион да биде привремено за 
прифаќање на посипувач на сол и абразивни материјали 
и снежен плуг, 
д) Снежни плусови бр. 2 
- должина на плугот 4 - 4,20 м, 
- да има надградба на снежниот плуг за заштита, 
- од снег на моторот и ветробранското стакло, 
- дигањето, спуштањето и закосувањето на плугот, 
- да биде хидраулично со вентил од кабина со можност 
за механичко блокирање на искоеувањето, 
- снежните плугови да имаат светлосна сигнализација, 
- да располагаат со потпора за одлагање на снежниот 
плуг, 
- хидраулични црева со спојки, 
ѓ) Влечни посипувачи на сол и абразивни 
материјали бр. 7 
- зафатнина на силосот V= 1,25 м3, 
- со сопствен погон, 
е) Специјално моторно возило бр. 2 
- тип на возилото 0 1600, 
- вид Унимаг, 
- снага на моторот 115 
Специјалното моторно возило треба да има можност за 
применување на следната опрема: 
- фреза за чистење на снег бр. 2 
- косачка бр. 2 
- сонетка за набавка на столбчиња на еластична 
ограда бр. 1 
- сврдел за дупчење на дупки на столбчиња од 
жичана мрежа бр. 1 
ж) Грсјдер бр. 1 
- снага на моторот 150 - 200 КЅ, 
з) Полутеретни возила бр. 10 
- кабина 6 + 1 , 
- снага на моторот 60 - 80 
- вкупна дозволена маса до 5 тони, 
- корисна носивост 2 - 2,5 тони, 
- алуминиумон сандак. 
1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или 
одделен дел од набавка). 
2.2. Поединеч•на цена за сите елементи од повикот и 
вкупна цена на понудата. 
2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Рок и начин на испорака. 
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2.5. Услови на гаранција на понудената опрема и во-
зила. 
2.6. Рок и важност на понудата. 
2.7. Упатство со технички карактеристики преведено 
на македонски јазик. 
2.8. Гаранција за квалитет на моторните возила и опре-
мата. 
2.9. Други комерцијални услови. 
Понудувачите можат да достават понуда за предметот 
на набавката во целост (за сите делови од набавката) 
или само за одделните делови од набавката. 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА: 
3.1. Извод од судска регистрација на дејност,. 
3.2. Документ за бонитет на понудувачот издадена од 
носителот на платен промет согласно со Правилникот 
за содржина на документот за бонитет („Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98, бр. 55/98), 
3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судска евиденција), 
3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција), . 
3.5. Банкова гаранција со износ од 5% од вкупната 
вредност на понудата (банковата I лранција го покрива 
делот што понудувачот го нуди), 
3.6. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување' за учество во отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки 
(непосредно пред отпочнуваното со отворениот по-

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ 
ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА 
ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА. 
4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 
3 год. со количините на испорачаната опрема и прима-
чите. 
4.2. Доказ за техничка способност. 
5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
Ј.П. „Македонијапат" како набавувач по отворениот 
повик бр. 8/99 им предлага на набавувачите по овој 
повик да го прифатат следниот начин на плаќање: 10 до 
15% од вредноста на набавката да биде платена до 
31.12 Л999 година, а остатокот со кредитирањето во рок 
од 3 до 4 години за кој кредит гаранција ќе обезбеди 
„Републичкиот Фонд за магистрални и регионални па-
тишта" - Скопје. 
6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НА-
БАВУВАЧ: 
-Квалитет 30поени 
- Начин на плаќање 30 поени 
-Цена 20 поени 
- Рок на испорака. 5 поени 
- Услови на гаранција 5 поени 
- Финансиска и економска способност 5 поени 
- Техничка способност и досегашно искуство 
на понудувачот 5 поени 

- ЈП „Македонијапат" - Скопје како набавувач има 
право во рамки на набавката на специјална механиза-
ција и опрема за одржување на патишта во зимски 
услови да избере еден најповолен понудувач за предме-
тот на набавка во целост или да избере за секој дел од 
набавката различен, односно посебен најповолен пону-
дувач. 
7. МАКСИМАЛНА ЦЕНА: 
7.1. Набавувачот ја утврдува максималната цена на 
предметот на набавката над која не може да биде при-
фатена понудата и истата се чува во запечатен коверт 
во строга тајност се до моментот на нејзиното соопшту-
вано, согласно член 31 од Законот за јавна набавка. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА: ; 

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставу-
вање ќе се сметаат како ^благовремени и нема да 
бидат разгледувани. 

Понудите Треба да бидат доставени на начин пропи-
шани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Зако-
нот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласбт, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
улица „Даме Груев" број 14, да се предадат во архивата 
на Ј.П. „Македонијапат" Скопје (најдоцна до 15 часот 
секој работен ден) или понудите да ги предадат на Ко-
мисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до 
утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
01.10.1999 год. (петок), во 12 часот во просториите на 
Ј.П. „Македоцијапат" Скопје (ул. „Даме Груев" бр. 14, 
Скопје), 6 кат сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Согласно Член 10, 14 и член 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Македонијапат" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/99 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ: 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 9 е ЈП „Маке-
донијапат" со седиште на ул. „Даме Груев" бр. 14 
Скопје. ј 
1.2. Предмет «а набавката е: набавка на абразивен ма-
теријал (ризла) фракција 4-8 мм за одржување на па-
тишта во зимски услови за сезона 1999-2000 година. 
1.3. Постапкава на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

1.4. Спецификацијата за количините на ризла која 
треба да се набави по пунктови и други карактеристики 
на материјалот кој е предмет на оваа набавка, може да 
се добие во Дирекција на ЈП „Македонијапат" Скопје, 
секој работен Ден од 7,00 до 15,00 часот. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или 
одделен дел од набавката). 
2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и 
вкупна цена на понудата. Понудата треба да биде изра-
зена во единечна мерка м3 товарен материјал во то-
варно средство на понудувачот. 
Единечната цена на материјалот треба да биде дадена 
за материјал франко товарен од страна на понудувачот, 
во возило на понудувачот. 
Во вкупната единечна цена треба да бидат вкалкули-
рани сите трошоци на понудувачот од производство до 
утовар на материјалот во возило на ЈП„Македонија-
пат" - Скопје. 
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2.3. Начин на плаќање, 
2.4. Рок и начин на испорака, 
2.5. Рок и важност на понудата, 
2.6. Атест за квалитетот на материјалот, 
2.7. Други комерцијални услови. 
Понудувачите можат да достават понуда за предметот 
на набавката во целост (за сите делови од набавката) 
или само за одделните делови од набавката. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА: 
3.1. Извод од судска регистрација на дејност, 
3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од 
носителот на платен промет согласно со Правилникот 
за содржина на документот за бонитет („Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98, бр. 55/98), 
3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судска евиденција), 
3.4.-Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција), 
3.5. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество во отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки 
(непосредно пред отпочнување со отворениот повик). 

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ 
ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА 
ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА: 
4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 
3 год. со количините на испорачаната опрема и прима-
чите, 
4.2. Доказ за техничка способност. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НА-
БАВУВАЧ: 

-Квалитет 30 поени 
- Одалеченост на произведениот материјал 
до пунктовите на ЈП „Македонијалат" Скопје . 30 поени 
- Начин на плаќање 20 поени 
-Цена 20 поени 

- ЈП „Македонијалат" - Скопје како набавувач има 
право во рамки на набавката на абразивен материјал -
ризла, за одржување на патишта во зимски услови да 
избере еден најповолен понудувач за предметот на на-
бавка во целост или да избере за секој дел од набавката 
различен, обоеноуосебен најповолен понудувач. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА: 

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставу-
вање ќе се сметаат како неблаговремени и нема да 
бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шани со членовите 53 к 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Зако-
нот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
улица „Даме Груев" број 14, да се предадат во архивата 
на ЈП „Македонијапат" - Скопје (најдоцна до 15 часот 
секој работен ден) или понудите да ги предадат на Ко-
мисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до 
утврдениот ден и час на јавното отворана на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
30.09.1999 год. (четврток), во 12 часот во просториите 
на ЈП „Македонијапат" Скопје (ул. „Даме Груев" бр. 
14, Скопје), 6 кат, сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во Министерството за здравство на Република 
Македонија - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5785/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство на Република Македонија - Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија" 
бр. 6 - Скопје. 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на хируршки конци, за потребите на здравстве-
ните организации. 
3. Спецификацијата со количините и видот на материја-
лите што се предмет на набаквата дадена е во тендер 
документација. 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Министерството за здравство - Фонд за 
здравствено осигурување - ул. „50 Дивизија" бр. 6 -
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако 
ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на 
жиро смекта 40100-640-37 на Фондот за здравствено 
осигурување - Скопје - со назнака „За тендерска доку-
ментација". 
5. Постапката на набавката се спроведува согласно 
одредбите на Законот за јавни набавки со отворен по-
вик. 
6. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Зако-
нот за лекови, помошни лековити средства и медицин-
ска опрема („Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 
7. Потребите на материјалите што се предмет на на-
бавка се искажани на годишно ниво, а испораката ќе се 
врши сукцесивно според потребите и по барање на ку-
пувачот. 
8. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на 
поднесувањето на истата. 

И. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- име на понудувачот 
- список на материјалите што се нудат 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-
ник 
- начин и услови на плаќање 
- рокот на плаќање да не е помал од 120 дена од денот 
на испораката 
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III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите мораат да приложат доказ за нивната 
финансиска способност, преку документ за бонитет кој 
го издава институцијата надлежна за вршење на плат-
ниот промет. 
2. Понудувачи мораат да приложат документ за технич-
ката способност и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки во 
претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (магацин-
ски простор и расположиви соодветни средства за тран-
спорт), 
- посочувана на вклучени технички (стручни) лица за-
должени за контрола на материјалите што се нудат, 
3. Понудувачите мораат да приложат доказ, извод од 
судска евиденција или друг соодветен документ дека не 
се во стечај или во процес на ликвидација и дека со 
правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбед-
ност-забрана на вршење на дејноста. 
4. Понудувачите мораат да достават документ (реше-
ние) за регистрација за вршење на дејноста со лекови и 
медицински потрошен материјал издаден од Министер-
ството за здравство. . 
5. Понудувачите мораат да достават доказ дека се носи-
тели на застапништво, ексклузивни или овластен^ ди-
стрибутери од производителот со чш| производи уче-
ствува. 
6. Доколку како понудувач се јави производителот на 
материјалите што се предмет на набавка, треба да обез-
беди доказ дека има овластен записник или дистрибу-
тер. 
Бараните документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или во заверена копија од нотар. 
Исто така понудувачите се должни за материјалите што 
ги нудат да обезбедат: 
- упатство за употреба, чување и ракување на македон-
ски јазик, 
- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 
- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени 
комисија на купувачот при секоја испорака. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставуваа во согласност со член 53 од 
Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишана од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 
2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
3. Понудите се доставуваат на адреса Министерство за 
здравство - Фонд за здравствено осигурување, ул. „50 
Дивизија" бр. 6 - Скопје преку пошта, во архивата на 
Фондот или со предавање на комисијата на самото ме-
сто најдоцна до 12.10.1999 година до 11,00 часот. 

V. ОЦЕНКА НА ПОНУДИТЕ 

1. Оценката на понудите ќе се врши поединечно за 
секоја позиција според, следните критериуми: 
- цена 
- начин и услови на плаќање. 
Предност ќе имаат понудите каде рокот на плаќање е 
поголем од 120 дена од денот на испораката. 

VI. ГАРАНЦИИ 

Понудувачите заедно со понудата мораат да достават 
доказ за уплатена кауција во висина од 3.000.000,00 
денари. 

Кауцијата треба да се уплати на жиро сметка 40100-640-
37 - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, со цел 
на дознаката учество на повик број 02-5785/1 
На понудувачот што нема да биде избран за најповолен 
понудувач кауцијата ќе му се врати во рок од 20 дена од 
денот на известувањето за извршен избор на најпово-
лен понудувач. 
За најповолниот понудувач кауцијата ќе биде заменета 
со банкарска гаранција во висина од 5% од избраната 
вредност. 

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот, на 12.10.1999 
година. 
2. Отворањево на понудите ќе се изврши во 11,30 часот, 
на 12.10.1999 година, во просториите на Министер-
ството за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
ул. „50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, - голема сала Ш-ти 
кат. 
3. Овластените претставници на понудувачите кои са-
каат да учествуват на јавното отворање на понудите, на 
комисијата треба да им предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
4. ч Понудите ЦЈТО нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои нема да бидат изработени според 
тендерската документација, како и оние кои ќе немаат 
доказ за финансиската и техничката способност, не ќе 
се разгледуваат. 

Напомена: Заради полесна обработка на податоците 
сите понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на набавката да ги внесат во списокот 
(тендерска документација) што е подигнат од купува-
чот 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за јавни 
набавки во Министерството за здравство на Република 
Македонија - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје објавува * 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02-5786/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство на Република Македонија~ Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија" 
бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на потрошен материјал и медицинска пла-
стика, за потребите на здравствените организации. 

3. Спецификацијата со количините и видот на мате-
ријалите што Се предмет на набавката дадена е во тен-
дер документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Министерството за здравство Фонд за 
здравствено осигурување - ул. „50 Дивизија" бр. 6 -
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако 
ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на 
жиро сметка 40100-640-37 на Фондот за здравствено 
осигурување - Скопје - со назнака „За тендерска доку-
ментација". 

5. Постапката на набавката се спроведува согласно 
одредбите на Законот за јавни набавки со отворен по-
вик. 

6. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Зако-



Стр. 2996 - Бр. 59 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 септември 1999 

нот за лекови, помошни лековити средства и медицин-
ска опрема („Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 

7. Потребите на материјалите што се предмет на 
набавка се искажани на годишно ниво, а испораката ќе 
се врши сукцесивно според потребите и по барање на 
купувачот. 

8. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на 
поднесувањето на истата. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- име на понудувачот, 
- список на материјалите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник, 
- начин и услови на плаќање, 
- рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од 

денот на испораката. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите мораат да приложат доказ за нив-
ната финансиска способност, преку документ за бони-
тет кој го издава институцијата надлежна за вршење на 
платниот промет. 

2. Понудувачите мораат да приложат документ за 
техничката способност и тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- опис на технички постројки на понудувачот (мага-
цински простор и расположиви соодветни средства за 
транспорт), 

- поарчување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 

3. Понудувачите мораат да приложат доказ, извод 
од судска евиденција или друг соодветен документ дека 
не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со 
правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбед-
ност-забрана на вршење на дејноста. 

4. Понудувачите мораат да достават документ (ре-
шение) за регистрација за вршење на дејноста со ле-
кови и медицински потрошен материјал издаден од Ми-
нистерството за здравство. 

5. Понудувачите мораат да достават доказ дека се 
носители на застапништво, ексклузивни или овластени 
дистрибутери од производителот со чии производи уче-
ствува. 

6. Доколку како понудувач се јави производителот 
на материјалите што се предмет на набавка, треба да 
обезбеди доказ дека има овластен застапник или ди-
стрибутер. 

Бараните документи треба да се достават во ориги-
нален примерок или во заверена копија од нотар. 

Исто така понудувачите се должни за материјалите 
што ги нудат да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракуваа на маке-
донски јазик, 

- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост). 

- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја 

цени комисија на купувачот при секоја испорака. 

' IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се достаува согласно член 53 од Законот 
за јавни набавки, во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишана од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

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

3. Понудите се доставуваат на адреса Министерство 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување, ул. 
„50 Дивизија" бр. 6 - Скопје преку пошта, во архивата 
на Фондот или со предавање на комисијата на лице 
место најдоцна до 13.10.1999 година до 11,00 часот. 

V. ОЦЕНКА НА ПОНУДИТЕ 

1. Оценката на понудите ќе се врши поединечно за 
секоја позиција, според следните критериуми: 

- цена 
- начин и услови на плаќање. 
Предност ќе имаат понудите каде рокот на плаќање 

е поголем од 120 дена од денот на испораката. 

VI. ГАРАНЦИИ 

Понудувачите заедно со понудата мора да достават 
доказ за уплатена кауција во висина од 3.000.000,00 
денари. 

Кауцијата треба да се уплати на жиро сметка 40100-
640-37 - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, со 
цел на дознаката учество на повик број 02-5786/1. 

На понудувачот што нема да биде избран за најпово-
лен понудувач кауцијата ќе му се врати во рок од 20 
дена од денот на известувањето за извршен избор на 
најповолен понудувач. 

За најповолниот понудувач кауцијата ќе биде заме-
нета со банкарска гаранција во висина од 5% од избра-
ната вредност. 

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот, на 

13.10.1999 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,30 

часот, на 13.10.1999 година, во просториите на Мини-
стерството за здравство - Фонд за здравствено осигуру-
вање, ул. „50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала, III-
ти кат. 

3. Овластените цретставници на понудувачите кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои нема да бидат изработени според 
тендерската документација, како и оние кои ќе немаат 
доказ за финансиската и техничката способност нема да 
се разгледуваат. , 

Напомена: Заради полесна обработка на податоците 
сите понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на набавката да ги внесат во списокот 
(тендерската документација) што е подигнат од купува-
чот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во Министерството за здравство на Република 
Македонија - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5787/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство на Република Македонија - Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија" 
бр. 6 - Скопје. 
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2. Предмет на набавката е прибирање понуди за на-
бавка на медицински помагала за интервентна карди-
ологија, за потребите на здравствените организации. 
3. Спецификацијата со количествата и видот на матери-
јалите што се предмет на набавката е дадена во тендер 
документација. 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Министерството за здравство - Фонд за 
здравствено осигурување - ул. „50 Дивизија" бр. 6 -
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако 
ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на 
жиро сметка 400100-640-37 на Фондот за здравствено 
осигурување - Скопје - со назнака „ЗА Т•ЕНДЕРСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА". 
5. Постапката на набавката се спроведува во согласност 
со одредбите на Законот за јавни набави со отворен 
повик. 
6. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Зако-
нот за лекови, помошни лековити средства и медицин-
ска опрема („Сл. весник на РМ" бр. 21.98). 
7. Потребите на материјалите што се предмет на на-
бавка се искажани на годишно ниво а испораката ќе се 
врши сукцесивно според потребите и по барање на ку-
пувачот. 
8. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на 
нејзиното поднесување. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- име на понудувачот, 
- список на материјалите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-
ник, 
- начин и услови на плаќање, 
- рокот на плаќање да не е помал од 120 дена од денот 
на испораката. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите мораат да приложат доказ за нивната 
финансиска способност, преку документ за бонитет кој 
го издава институцијата надлежна за вршење на плат-
ниот промет. 
2. Понудувачи мораат да приложат документ за технич-
ката способност и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки во 
претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (магацин-
ски простор и расположиви соодветни средства за тран-
спорт), 
- посочувана на вклучени технички (стручни) лица за-
должени за контрола на материјалите што се нудат, 
3. Понудувачите мораат да приложат доказ, извод од 
судска евиденција или друг соодветен документ дека не 
се во стечај или во процес на ликвидација и дека со 
правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбед-
ност-забрана на вршење на дејноста. 
4. Понудувачите мораат да достават документ (реше-
ние) за регистрација за вршење на дејноста со лекови и 
медицински потрошен материјал издаден од Министер-
ството за здравство. 
5. Понудувачите мораат да достават доказ дека се носи-
тели на застапништво, ексклузивни или овластени ди-
стрибутери од производителот со чии производи уче-
ствува. 
6. Доколку како понудувач се јави производителот на 
материјалите што се предмет на набавка, треба да обез-

беди доказ! дека има овластен записник или дистрибу-
тер. 
Бараните документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или во заверена копија од нотар. 
Исто така понудувачите се должни за материјалите што 
ги нудат да обезбедат: 
- упатство за употреба, чување и ракување на македон-
ски јазик, 
- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 
- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени 
комисија на купувачот при секоја испорака. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од 
Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишана од страна на одговор-
ното лице На понудувачот. 
2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
3. Понудите се доставуваат на адреса Министерство за 
здравство - Фонд за здравствено осигурување, ул. „50 
Дивизија" бр. 6 - Скопје преку пошта, во архивата на 
Фондот или; со предавање на комисијата на самото ме-
сто најдоцна до 14.10.1999 година до 11,00 часот. 

V. ОЦЕНКА НА ПОНУДИТЕ 

1. Оценката на понудите ќе се врши поединечно за 
секоја позиција според, следните критериуми: 
- цена 
- начин и услови на плаќање 
Предност ќе имаат понудите кој рокот на плаќање е 
поголем од 120 дена од денот на испораката. 

VI. ГАРАНЦИИ 

Понудувачите заедно со понудата мораат да достават 
доказ за уплатена кауција во висина од З.ООО.ОООД) 
денари. 
Кауцијата треба да се уплати на жиро сметка 40100-640-
37 - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, со цел 
на дознаката - учество на повик број 02-5787/1. 
На понудувачот што не ќе биде избран за најповолен 
понудувач кауцијата ќе му се врати во рок од 20 дена од 
денот на известувањето за извршен избор на најпово-
лен понудувач. 
За најповолниот понудувач кауцијата ќе биде заменета 
со банкарска гаранција во висина од 5% од избраната 
вредност. 

VII. РОКОВИ 

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот, на 14.10.1999 
година. 
2. Отворањево на понудите ќе се изврши во 11,30 часот, 
на 14.10.1999 година, во просториите на Министер-
ството за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
ул. „50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, - голема сала Ш-ти 
кат. 
3. Овластените претставници на понудувачите кои са-
каат да учествуват на јавното отворање на понудите, на 
комисијата треба да им предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои нема да бидат изработени според 
тендерската Документација, како и оние кои ќе немаат 
доказ за финансиската и техничката способност, нема 
да се разгледуваат. 
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напомена: Заради полесна обработка на податоците 
сите понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на набавката да ги внесат во списокот 
(тендерска документација) што е подигнат од купува-
чот 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за Јавни 
набавки во Министерството за здравство на Република 
Македонија - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5788/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство на Република Македонија - Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија" 
бр. 6 - Скопје. 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на потрошен материјал за хемодијализа, за по-
требите на здравствените организации. 
3. Спецификацијата со количините и видот на материја-
лите што се предмет на набавката дадена е во тендер 
документација. 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Министерството за здравство - Фонд за 
здравствено осигурување - ул. „50 Дивизија" бр, 6 -
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако 
ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на 
жиро сметка 40100-640-37 на Фондот за здравствено 
осигурување - Скопје - со назнака „за тендерска доку-
ментација". 
5. Постапката на набавката се спроведува согласно 
одредбите на Законот за јавни набавки со отворен по-
вик. 
6. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Зако-
нот за лекови, помошни лековити средства и медицин-
ска опрема („Сл. весник на РМ" бр. 21.98). 
7. Потребите на материјалите што се предмет ца набав-
ката се искажани на годишно ниво, а испораката ќе се 
врши сукцесивно според потребите и по барање на ку-
пувачот. 
8. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на 
поднесувањето,на ис*тата. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- име на понудувачот, 
- список на материјалите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-
ник, 
- начин и услови на плаќање, 
- рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот 
на испораката. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите мораат да приложат доказ за нивната 
финансиска способност, прек>' документ за бонитет кој 
го издава институцијата надлежна за вршење на плат-
ниот промет. 
2. Понудувачите мораат да приложат документ за тех-
ничката способност и тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки во 
претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (магаци-
н и пр>остор и расположиви соодветни средства за тран-
спорт), 
- посоч> ван>е на вклучени технички (стручни) лица за-
должени за контрола на материјалите што се нудат. 
3. Понудувачите мораат да приложат доказ, извод од 
судска евиденција или друг соодветен документ дека не 
се во стечај или во процес на ликвидација и дека со 
правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбед-
ност - забрана на вршење на дејноста. 
4. Понудувачите мораат да достават документ (реше-
ние) за регистрација за вршење на дејноста со аскови и 
медицински потрошен материјал издаден од Министер-
ството за здравство. 
5. Понудувачите мораат да достават доказ дека се носи-
тели на застапништво, ексклузивни или овластени ди-
стрибутери од производителот со чии производи уче-
ствува. 
6. Доколку како понудувач се јави производителот на 
материјалите што се предмет на набавката, треба да 
обезбеди доказ дека има овластен застапник или ди-
стрибутер. 
Бараните документи требала се достават во оригина-
лен примерок или во заверена копија од нотар. 
Исто така понудувачите се должни за материјалите што 
ги нудат да обезбедат: 
- упатство за употреба, чување и ракување на македон-
ски јазик, 
- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 
- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени 
комисијата на купувачот при секоја испорака. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 
за јавни набавки, во еден оригинален примерок што 
треба да биде потпишана од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 
2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
3. Понудите се доставуваат на адреса Министерството 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување, ул. 
„50 Дивизија" бр. 6 - Скопје преку пошта, во архивата 
на Фондот или со предавање на комисијата на лице 
место најдоцна до 15.10.1999 година, до 11,00 часот. 

V. ОЦЕНКА НА ПОНУДИТЕ 

1. Оценката на понудите ќе се врши поединечно за 
секоја позиција според, следните критериуми: 
- цена, 
- начин и услови на плаќање, 
Предност ќе имаат понудите каде рокот на плаќање е 
поголем од 120 дена од денот на испораката. 

VI. ГАРАНЦИИ 

Понудувачите заедно со понудата мора да достават до-
каз за уплатена кауција во висина од 3.000.000,00 де-
нари. 
Кауцијата треба да се уплати на жиро сметка 
40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје, со цел на дознаката учество на повик број 
02-5788/1. 
На понудувачот што нема да биде избран за најповолен 
понудувач кауцијата ќе му се врати во рок од 20 дена од 
денот на известувањето за извршен избор на најпово-
лен понудувач. 
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За најповолниот понудувач кауцијата ќе биде заменета 
со банкарска гаранција во висина од 5% од избраната 
вредност. 

VII. РОКОВИ 

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот, на 15.10.1999 
година. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,30 часот, 
на 15.10.1999 година, во просториите на Министер-
ството за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
ул. „50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, - голема сала, III-ти 
кат. 
3. Овластените претставници на понудувачите кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на комисијата треба да им предадат писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното отво-
рање. 
4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои нема да бидат изработени според 
тендерската документација, како и оние кои ќе немаат 
доказ за финансиската и техничката способност нема да 
се разгледуваат. 
Напомена: Заради полесна обработка на податоците 
сите понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на набавката да ги внесат во списокот 
(тендерска документација), што е подигнат од купува-
чот. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/349 

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје 
2. Предмет на набавката: Леб, бурек, еклери и крофни 
по Список бр. 1. 9 

Бараните производи од Списокот бр. 1 во потпол-
ност треба да ги исполнуваат условите предвидени во 
Правилникот за квалитет на жита, мелнички и пекар-
ски производи, тестенини и брзо смрзнати теста како и 
важечката рецептура - Прилог бр. 1, за производите 
под реден број 2, 3, 4 и 5. Списокот бр. 1 со видови на 
производи и количини како и Прилогот бр. 1 може да се 
видат и добијат во Министерството за одбрана, ул. „50-
та Дивизија" бр. 22, Скопје, соба 6 или 8, тел. 091/239-
119. 

Испорака на бараните производи е сукцесивна по 
барање на единиците за гарнизон Скопје. 

Набавката на производите од Списокот бр. 1 е неде-
лива, предност при изборот за најповолен понудувач 
има оној понудувач кој го нуди целокупниот асортиман 
на производи од сопствено производство. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на 
учество имаат сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност. 

Постапката на отворениот повик се спроведува со-
гласно член 31 од Законот за јавни набавки. 
3. Содржина на понудата 

- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена со пресметан данок на промет (освен за про-

изводот под реден бр. 1), 
- начин и услови на плаќање. 

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

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

- извод од регистрација на дејноста, 

- за бонитет од носителот на платниот промет во 
согласност со Правилникот за содржината на докумен-
тот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 32/98), 

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

- документ ј*ека не е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство -
испорака на бараните производи, 

- капацитет на дневно производство по видови на 
производи и стручен кадар со кој располага, 

- гаранција во вид на депонирани средства или бан-
карска гаранција на износ од 50% од вкупната вредност 
на набавката, согласно член 55 од Законот за јавни 
набавки. ! 
5. Доставуван^ на понудата 

Понудата сб доставува во еден оригинален примерок 
и потпишана од овластено лице на понудувачот. 

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

Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква 
ознака освен на горниот лев агол ознака „не отворај" 
како и бројот на Отворениот повик. Во средината на 
пликот да биде назначена адресата на набавувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два ко-
верта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака „понуда" и другиот внатрешен коверт ја 
содржи документацијата и содржи ознака „документа-
ција" и точната адреса на понудувачот. 

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

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6. Критериум за избор на најповолен добавувач со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки. 

- ефикасност 30 бодови 
- цена на производите 30 бодови 
- квалитет 20 бодови 
- рок на испорака 10 бодови 
- начин на плаќање 10 бодови 
Јавното отворање на понудите во присуство на овла-

стените претставници на понудувачите ќе се изврши на 
ден 04.10.1999 Година со почеток во 10,00 часот во про-
сториите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Ни-
колов" бб, Скопје. 

Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според пропози-
циите и условите утврдени во повикот нема да се раз-
гледуваат. 

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

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Советот на с. 
Стар Истевник - Делчево, објавува 

БАРАЊЕ БР. 1/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. Набавувач: Совет на Месна заедница с. Стар Истев-
ник - Делчево. 
2. Предмет на набавка: Изградба на водовод втора фаза 
за с. Стар Истевник - Делчево. 
- Изградба на типска каптажа бр. 1 на извор „Попова 
чешма", 
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- Изградба на типска каптажа бр. 1 на извор „Синовиш-
те" со собирна шахта, 
- Ископ на ров со ширина од 0,50 м и длабочина до 2 м 
или 1155 кг со затрупува!ве на ископаната земја, 
- Пробивање на траса на 175 м должни, 
- Набавка и монтирање на црево од Ф 2 од 1925 м, 
- Испуст на резервоар од 15 м Ф 150, 
- Испусен вентил со арматура 2 броја, 
- Воздушен вентил 1 број. 
3. Постапка за прибирање на понуди без јавно отво-
рање. 
4. Понудите треба да ги содржат следните елементи: 
- цена со пресметан данок за вкупна набавка и изведба 
или пооделно, 
- рок на изградба, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет и гаранција за извршената работа. 
5. Понуди може да достават: секое правно и физичко 
лице регистрирано за таква дејност. 
6. Рок за доставување на понуди 15 дена од денот на 
објавувањето. 
7. Тендерска документација може да се види во Домот 
во с. Стар Истевник и во Скопје на тел. 091-237-375. 
8. Понудите можат да се достават по пошта и лично на 
набавувачот. 

Од Совет на Месна заедница 
с. Стар Истевник -- Делчево 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА 
ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И 
НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и член 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/93), Агенцијата на 
Република Македонија за приватизација објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕ-
НИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА 
ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ОП „ФЕНИ" 

ОД КАВАДАРЦИ 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувања од ОП „Фени" 
од Кавадарци во согласност со членовите 33 и 34 од 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

2. Пријавувања на> побарувањата да се достават на 
образец пропишан од Агенцијата на Република Маке-
донија за приватизација во согласност со член 35 од 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал, односно во согласност со Правилни-
кот за формата и содржината на образецот за барањето 
за заштита на правата на поранешните сопственици и 
нивните правни наследници во постапката на трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ" бр. 3/94) и да се достават до 
ОП „Фени" од Кавадарци и до Агенцијата на Република 
Македонија за приватизација. 

3. Седиштето на ОП „Фени" е во с. Возарци - Кава-
дарци. 

Седиштето на Агенцијата е на ул. „Никола Ваше-
ров" бр. 7 во Скопје. 

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија". 

„Тобачна Љубљана" д.о.о. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД 
АСОРТИМАНОТ НА ТОБАЧНА 

Ценовник на цигарите од палетата на Тобачна Љуб-
љана кои се произведуваат во Тутунски Комбинат 
„Благоја Деспотовски Шовељ" - Скопје со важност од 
14,09.1999 година. 

Вид на цигари малопродажна цена (денари) 
Boss super liggts 35,00 

Цените се однесуваат за пакување од 20 цигари. 
Цената е со вкалулиран данок на промет (акциза) од 

40%. 
Тобачна Промет доо - Скопје 

Директор, 
м-р Сашо Кожухаров, с.р. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 

август 1999 година во однос на месец јули 1999 година е 
повисока за 1,3%. 

2. Порастот на платите за месец август 1999 година 
во однос на месец јули 1999 година за правните лица од 
членот 3 изнесува 1,3%, а правните лица од членот 4 
исплатата на платите за месец август 1999 година ја 
вршат на нивото на правото утврдено за претходниот 
месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А Страна 

1556. Одлука за изменување на Одлуката за 
именување претседател, членови на 
Државната изборна комисија, секретар 
и нивни заменици 2985 

1557. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Општинска аптека - Кочани . . 2985 

1558. Список на готови лекови за употреба во 
ветеринарната медицина за кои е дадено 
одобрение за ставање во промет од 
01.01.1996 до 01.03.1999 година 2986 
Исправка на Законот за данокот на до-
дадена вредност 2999 
Исправка на Решението на Републич-
ката геодетска управа 2999 
Објава за стапката на пораст на трошо-
ците на живот и платите 3048 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
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