
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 27 јануари 2000 
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Аконтацијата за 2000година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

143. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-

низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам 

О Д Л У К А 
З А И М Е Н У В А Њ Е С О В Е Т Н И К В О К А Б И Н Е Т О Т 
Н А П Р Е Т С Е Д А Т Е Л О Т Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е -

Д О Н И Ј А З А К О М У Н И К А Ц И Ј А С О Ј А В Н О С Т А 

I 

Димка Илкова - Бошковиќ се именува за советник 
во Кабинетот на Претседателот на Република Македо-
нија за комуникација со јавноста. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Катастарот на недевижностите сс применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став I од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09 319/1 . 
26 јануари 2000 година 

Скопје 

Директор. 
дипл. правник Ѓорѓи Лазеска, с.р. 

Бр. 07-88 
24 јануари 2000 година 

Скопје 

144. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

146. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Канатларци -
Општина Тополчани. 

Катастарот на недевижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Беровци - Опш-
тина Прилеп. 

Катастарот на недевижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр 34/72 и 13/78). -

Бр 09-318/1 Директор, 
26 јануари 2000 година дипл. правник Ѓорѓи Лазески, с .р. 

Скопје 

145. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Кадино Село -
Општина Прилеп. 

Бр. 09-320/1 Директор, 
26 Јануари 2000 година дипл. правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

147. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Крушевица -
Општина Росоман. 

Катастарот на недевижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78) 

Бр. 09-321/1 Директор, 
26 јануари 2000 година дипл. правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 
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С П О Г О Д Б И 
5 . 

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работ-
ните односи, Синдикатот на работниците во угости-
телството, туризмот, комуналното стопанство, занает-
чиството и претпријатијата за професионално оспосо-
бување на инвалиди на Македонија и Одборот на рабо-
тодавачи при Сојузот на регионални здруженија на за-
наетчиите и други самостојни стопанственици, на 
23.12.1999 година склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО-

ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА ПРЕТПРИЈАТИЈА-
ТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 
ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Потписниците на Колективниот договор на 
претпријатија за професионално“ оспособување и вра-
ботување на инвалидите во Република Македонија, 
склучен на 18.8.1994 година продолжен со спогодба на 
24.1.1997 година, се согласија неговата важност да 
продолжи за период од две години сметано од 
24.1.1997 година и 24.1.1999 година. 

2. Комисијата за следење на примената на овој ко^ 
лективен договор да предложи измени на истиот со-
гласно измените и дополнувањата на Општиот колек-
тивен договор за стопанството на Република Македо-
нија, Законот за работните односи и потребите од но-
вонастанатите односи и услови во стопанисувањето. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во „Службен весник на Република Македонија“. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во „Службен весник на Република Македонија“. 

Синдикат 
на работниците во угостител-
ството, туризмот, комунално 
стопанство, занаетчиство и 

претпријатија за професионал-
но. оспособување на инвалиди 

на Македонија 

Претседател, Претседател, 
Димитрија Богатиноски, с.р. Драги Милошевски, с.р. 

Одбор 
на работодавачи при 

Сојузот на регионални-
те здруженија на зана-
етчиите и други само-
стојни стопанственици 

6. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за работ-

ните односи, Синдикатот на работниците од угости-
телството, туризмот, комуналното стопанство, занает-
чиството и претпријатијата за професионално оспосо-
бување и вработување на инвалиди на Македонија и 
Здружението на угостителството и туризмот при Сто-
панската комора на Македонија, на 15.12.1999 година, 
склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА УГОСТИТЕЛСТВО 

И ТУРИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Потписниците на Колективниот договор за уго-
стителство и туризам на Република Македонија, склу-
чен на 15.08 1994 година, со објавен во „Службен ве-
сник на РМ“ бр. 43/94, се согласија неговата важност 
да продолжи за период од две години, сметано од 
15.08.1996 година и 15.08.1998 година. 

2. Комисијата за следење на примената на овој ко-
лективен договор да предложи изменување и дополну-
вање на Колективниот договор за угостителство и ту-
ризам на Република Македонија, согласно измените и 
дополнувањата на Законот за работните односи и по-
требите од новонастанатите односи и услови во стопа-
нисувањето. 

Синдикат 
на работниците во угостител-
ството, туризмот, комунално 
стопанство, занаетчиство и 

претпријатија за професионал-
но оспособување и вработува-
ње на инвалиди на Македонија 

Претседател, 
Димитрија Богатиноски, с.р. 

7 . -

Здружение на угости-
телството и туризмот 

Претседател, 
Славе Андоноски, с.р. 

Врз основа на член 95; став 2 од Законот за работ-
ните односи, Синдикатот на работниците во угости-
телството, туризмот, комуналното стопанство, занает-
чиството и претпријатијата за професионално оспосо-
бување на инвалиди на Македонија и Одборот на рабо-
тодавачите при Сојузот на регионалните здруженија 
на занаетчиите и други самостојни стопанственици, на 
9.12.1999 година склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА 

- КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ДЕЈНОСТИТЕ 
ОД ЗАНАЕТЧИСТВОТО, АВТОРЕМОНТНИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСЛУГИТЕ “ 

1. Потписниците на Колективниот договор, за деј-
ностите од занаетчиството, авторемонтните претпри-
јатија и услугите, склучен на 28.12.1994 година се со-
гласија неговата важност да продолжи за период од 
две години сметано од 28.12.1996 година и 28.12.1998 
година. 

2. Комисијата за следење на примената на овој ко-
лективен договор да предложи измени и дополнувања 
на истиот согласно измените и дополнувањата на Оп-
штиот колективен договор за стопанството на Репу-
блика Македонија, Законот за работните односи и по-
требите од новонастанатите односи и услови во стопа-
нисувањето. 

3. Спогодбата се регистрира кај' органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во „Службен весник на Република Македонија“. 

Синдикат 
на работниците во угостител-
ството, туризмот, комунално-
то стопанство, занаетчиство и 
претпријатија за професионал-
но оспособување и вработува-
ње на инвалиди на Македонија 

Претседател, 
Димитрија Богатиноски, с.р. 

Одбор 
на работодавачи на 

Сојузот на регионални 
здруженија на зана-

етчиите и други само-
стојни стопанственици, 

Претседател, 
Ѓорѓи Кочовски, с.р. 

8 

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за работ-
ните односи, Синдикатот на работниците од угости-
телството, туризамот, комунално стопанисување, за-
наетчиство и претпријатија за професионално оспосо-
бување и вработување на инвалиди на Македонија и 
Одборот на работодавачите ири Здружението на ко-
муналните дејности на Стопанската комора на Ма-
кедонија, на 9.12.1999 година, склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА 

КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОМУНАЛНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Потписниците на Колективниот договор за ко-
мунални дејности на Република Македонија, склучен 
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на ден 20.07 1994 година, продолжен со Спогодба на 
-8.07.1996 година, се согласија неговата важност да 
продолжи за период од две години, сметано од 
8.07.1998 година. 

2. Комисијата за следење на примената на овој ко-
лективен договор да предложи измени и дополнувања 
на истиот согласно измените и дополнувањата на Оп-
штиот колективен договор за стопанството на Репу-
блика Македонија, Законот за работните односи и по-
требите од новонастанатите односи и услови во сто-
панството. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на ,трудот и се обја-
вува во „Службен весник на Република Македонија“. 

Синдикат 
на работниците во угостител-
ството, туризмот, комунално-
то стопанство, занаетчиство и 
претпријатија за професионал-
но оспособување и вработува-
ње на инвалиди на Македонија 

Претседател, 
Димитрија Богатиноски, с.р. 

Одбор 
на работодавачи на 

здружението на кому-
налните дејности на 
Стопанската комора 

на Македонија 

Претседател, 
Зоран Илиоски, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за надомест на ште-

та од тужителот Балканска банка АД, Скопје, 
ул "Максим Горки“ бр 6 , против Мире Славевски од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 28 444,оо денари. 

Основниот суд СкопЈе I- СкопЈе, со решението на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 
општините во град Скопје, бр 3о2о685 од 29.10.1999 
година, за привремен старател на тужениот Мире 
Славевски ја постави Милованка Тренговска-адвокат 
од Скопје, ул "Питу Гули“ бр.70, која ќе ги застапува 
и штити интересите на тужениот во постапката се до 
неговото појавување во судот или полномошник кој -
ТОЈ го овластил 

Од Основниот суд СкопЈе 1-Скопје, ХХП.П бр.4243 
/97 (3298) 

Пред Основниот суд Скопје 1-СкопЈе во тек е пос-
тапка за исполнување на договор по тужбата на ту-
жителката Верка Станишковски од Скопје против 
тужената Вера Миљковиќ, со непозната адреса на 
живеење во Белград, СР Југославија Вредност на 
спорот 150 000,оо денари 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
Зо дена од објавувањето на огласот и во истиот рок 
да Ја достави својата адреса на живеење Доколку таа 
или нејзин полномошник не се јават во овој рок, 
постапката ќе продолжи преку привремениот ста-
рател КОЈ ќе Ја застапува тужената се додека таа или 
нејзиниот П О Л Н О М О Ш Н И К не се Јават во судот 

Од Основниот суд Скопје Ј-СкопЈе, XIV П бр 1972/ 
99 (2947) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје П-Скопје заведен е 

спор за поништување на договор, за размена на не-
движен имот-земја и на анекс договор по тужбата на 

тужителката Трпа Велеавска од Скопје, ул "Ка-
валска" бр 51, против тужените Добривоје Лаза-
ревски од ' Скопје;, бул “АВНОЈ“ бр 24-1/4, Кица 
Лазаревска од Скопје, бул "Јане Сандански“ бр 29/24, 
Петре Лазаревски, со непозната адреса во Канада и 
ПОСТ " С к о в н “ Скопје, ул."15 Корпус“ бр 3. Вред-
ност на спорот 30 000,оо денари 

Се ,повикува Петре Лазаревски да се Јави во Ос-
новниов суд Скопје П-СкопЈе во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот или во 
истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на 
живеење. Во спротивно, ќе му биде одреден при-
времен застапник КОЈ ќе ги застапува неговите ин-
тереси во спорот. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, Ш П.бр. 1933/ 
99. ' (3466) 

ОСНОВЕН СУД ВО К О Ч А Н И 
Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за 

долг по тужбата на тужителот Стојко Николов од 
с Облешево, против тужениот Јовче Миленковски од 
с Облешево, со привремен престој во странство со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави во судот или да опре-
дели свој полномошник. 

За привремен застапник на тужениот се определува 
Силвана Мишева од Кочани, стручен соработник во 
Основното јавно обвинителство во Кочани, која ќе ги 
застапува интересите на тужениот до окончувањето 
на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П бр 508/99 (3402) 

О С Н О В Е Н СУД ВО К У М А Н О В О 
Пред Основниот суд во Куманово во тек е парни-

чна постапка за долг по тужбата на тужителот Борис 
Стоевски од с Луке против тужениот Горан Мак-
симовски од Куманово, (за) ул."Димче Каранфи-
ловски“ бр 5, сега на привремена работа во Германија 
со непозната адреса. Вредност на спорот 15.000,оо де-
нари. 

За привремен застапник на тужениот му се поста-
вува адвокатот Звонко Богдан од Куманово се до 
окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Куманово, X П бр 4о/99.(3403) 
О С Н О В Е Н СУД ВО РЕСЕН 

Се повикува лицето 'Бојковски Ѓорѓи од с Кривени 
со последно место на живеење во САД, како и секој 
друг што знае за него или неговиот живот да се јави 
во Основниот су.д во Ресен во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ“ 
Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже во постап-
ката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, Впп.бр 3/2000 (2433) 
О С Н О В Е Н СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица во тек е постапка 
за развод на брак по тужбата на тужител ката^Ѓор-

' гиева' Фиданка од с.Куклиш против тужениот Ѓоргиев 
Костадин од с Муртино, сега со непозната адреса на 
живеење 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во Основниот суд во Стру-
мица. Во спротивно, ќе му биде назначена за при-
времен застапник Цонка Каламерникова, стручен со-
работник при Основниот суд во Струмица КОЈ а ќе ги 
застапува неговите интереси. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1857/99.(3404) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2431/99, на регистарска влошка бр. 
02020060?-1-01-000. го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија' и услуги „НИКИ-
ТРЕЈД" ЈТД увоз-извоз Димитар Џалев и др. ул. „Ата-
нас Бојков“ бр. 14, Богданци. 

Основачи на фирмата се: Димитар Џалев од Бог-
данци и Мирјана Цалева од Богданци. Содружниците 
одговараат лично со целиот свој имот и неограничено 
и солидарно со другиот содружник. 

Дејности: 01.11, 01.21, 01.23, 01.24, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.61, 15.81/1, 15.81/ 
2, 17.51, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 36.12, 36.13, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 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, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30/ 
1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 
71.10, 71.21,74.81, 93.01, 93.02, 93.05, 74.12, 74.84, 
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, 51.4242, 
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, 52.33, 52.48, 52.50, 52.74, 63.40, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување, реекспорт, малограничен промет со со-
седните земји. 

Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе истапува 
во свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања, а за обврските на ЈТД секој содружник одговара 
со целиот свој имот, непосредно и солидарно со дру-
гиот содружник. 

Застапник на друштвото во надворешно трговскиот 
промет со сите овластувања е Димитар Џалев, управи-
тел без ограничување и за неопределено време. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2431/ 
99. - - - . (43234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 462/99, на регистарска влошка бр. 02014072?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
ТП „МЕРМЕР“, ѕидар, Стојан Петар Николовски, с. 
Петралица, општина Ранковце. 

ТП е основано со пријава бр. 01 од 31.12.1998 год., 
а основач е Стојан Петар Николовски. 

Дејности: 45.2141, 45.22, 45.25. 
Во правниот промет истапува во свое име и за своја 

сметка, а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара лично со целиот свој имот, трго-

вец поединец. 
Управител на трговец поединец е Стојан Петар Ни-

коловски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 462/ 

99. - - - (43235) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 12481/99, на регистарска влошка бр. 
02022388?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ГУСАР“ Борис ДООЕЛ увоз-извоз, 
бул. „Кочо Рацин“ бр. 3-3/24, Кавадарци. 

Основач: Борис Јованов од Кавадарци, со изјава за 
основање од 13.07.1999 год. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23 , 01.24, 01.25 , 01.30, 
01.50, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.32, 15.31, 15.52, 15.71, 15.72, 15.91, 15.92, 15.93 
15.94, 15.95, 17.40, 18.10, 18.21, 18.23, 18.24, 18.30, 
24.20, 26.51, 26.52, 26.53, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.41, 45ч42, 45.43, 45.44, 
45.45 , 52.74, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 
71.10, 90.00, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24 , 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35. 51.36, 51.37, 51.38, 

51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 522.5, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, посредување и 
застапување во прометот со стоки;и услуги, реек-
спорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југосла-
вија. ,, 

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

Лице овластено за застапување е Борис Јованов, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12481/99. (43237) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 333/99, на регистарска влошка бр. 1-69879-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Приватна здравствена организација - аптека „МЕЛЕМ 

II“ ул. „Илинденска“ бр. 48а, Куманово. 
Приватната здравствена организација-аптека е 

основана со Одлука за основање од 27.03.1999 годи., а 
основач е Маргарета Бошковска од Куманово. 

Дејност: 52.31, аптеки. 
Приватната здравствена организација-аптека во 

правниот промет со трета лица истапува во свое име 
и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот 
промет со трети лица приватната организација-аптека 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
промет е Маргарита Бошковска, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 333/ 
99. (43238) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12369/99, на регистарска влошка бр. 
020210367-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво на Друштво за прои-
зводство, трговија и услуги „СГЕФАНОВИ-ИНЖЕ-
НЕРИНГ" Марјан, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Петар 
Делјан“ бр. 7/2-5, Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 02.01, 02.02, 15.13, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.81, 15.85, 15.91, 15.93, 15.95, 
15.98, 20.10, .20.30, 20.40, 20.51, 28.12, 28.71, 28.72, 
31.10, 31.20, 31.61, 31.62, 45.11, 45.12, 45.2, 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, 45.46, 45.50, ,50.10, 
50.30, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23/ 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 51.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 
52.74, 60.24, 63.11, 70.20, 71.31, 71.32 , 71.34, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет е Ирена Стефа-
нова, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12369/99. (43239) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6771/99, на регистарска влошка бр. 
02017193?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП на Трговец поединец за трговија 
на мало, колонијал ,ДАРДАНЕЛИ" Јованов Лазар 
Зоран, ТП, ул. „Страшо Пинџур" бр. 56, Кавадарци. 

Основач: Јованов Лазар Зоран од Кавадарци, со 
пријава од 05.06.1999 год. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33. ' ( 

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

Лице овластено за застапување е Јованов Зоран, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6771/ 
99. (43240) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4268/99, на регистарска влошка бр. 
02014612?-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво на Друштво со огра-
ничена одговорност за производство и трговија „СО-
ФИЈА 99" Трајанка, ДООЕЛ, ул. „Игман" бр. 23-2/7, 
Кавадарци. 

Основач: Кочова Трајанка од Кавадарци, со изјава 
за основање од 30.03.1999 год. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25 , 01.41, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 
74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 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, 52.46, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт, ли-
зинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на 
стоки од консигнациони складови, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

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

Основачот не одговара за обврските на друштвото, 
а ризикот го сноси во висина на основачкиот капитал. 

Лице овластено за застапување е Кочова Трајанка, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4268/ 
99. (43241) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2210/99, на регистарска влошка бр. 
02012696?-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на трговец поединец ТП Авто такси „МА-
МИ И“ ТП, Иљас Енвер Ќаил, ул. „Војдан Чернодрин-
ски" бр. 45, Скопје. 

Дејности: 60.22 , 60.21, 60.23, 60.24. 
Управител: Иљас Ќаил од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2210/ 
99. (43242) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2601/99, на . регистарска влошка бр. 
020196877-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Авто такси „БРАНЕ КОМПАНИ“ ТП 
Горан Атанасовски, ул. „Финска-2" бр. 60, с. Инџико-
во,. Скопје. 

Бр. 5 - Стр. 197 

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

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Управител е Горан Атанасовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2601/ 

99. (43243) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12653/99, на регистарска влошка бр. 
02019263?-6-06-000, 

го заниша во трговскиот регистар 
уписот на ТП за авто превоз „АЛПИ-2000" Алија 
Адам Шаинов, с. Сливник, Велес. Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, бб.24. 

Во правниот промет со трети лица Трговец-поеди-
нец истапува во свое име и за своја сметка, а за своите 
обврски одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено е Алија Шаинов, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12653/99. (43244) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13264/99, на регистарска влошка бр. 
020206887-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ИКСИ ИМПЕКС“ Анита и Ирена, ДОО, екс-
порт-импорт ул. ,Димитрије Чуповски“ бр. 70/2-15, 
Скопје. 

Основачи на друштвото се: Анита Војновска и 
Стојковска Мирчевска Ирена од Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
'51.38, 51.39 , 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45 , 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,' 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
52.33,52-41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/ 
2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71-.34, 
74.84, 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 с м е т а , а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица .друштвото 
одговара со целиот свој имот. 

Лице за застапување во внатрешниот и надворе-
шниот промет е Анита Војновска, управител без огра-
ничување. 

Основачкиот влог на друштвото изнесува 
161.200,00 денари или 5.200 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13264/99. (43245) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13037/99, на регистарска влошка бр. 
020209577-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија и услуги „ЕММ-
99" Ајтен ДООЕЛ увоз-извоз у л „3 МУБ" бр. 71-2/2, 
Куманово. I 

Основач - содружник: Ајтен Мемеди од Куманово. 
Дејности: 50.30/2, 50.303, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 

52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47,, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 65.12/3, 65.21, 74.84, 92.34, 93.05, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 
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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 целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Ај-
тен Мемеди, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13037/99. (43246) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12451/ 
99. (43248) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13284/99, на регистарска влошка бр. 
020212777-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија, 
транспорт и услуги „ДРИТА-ГС" Синан ДООЕЛ екс-
порт-импорт ул. „Никола Парапунов" бр. 129, Гости-
вар. 

Трговското друштво е основано со акт за основање 
бр. 01/1 од 04.10.1999 година, а основач е Горомани 
Синан од Гостивар. 

Дејности: 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.23, 18.24, 01.11/2, 01.12/2, 01.21, 01.22/ 
1, 01.24, 01.25, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/ 
2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 
26.53 , 36.14 , 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25 , 50.10, 50.30/ 
1, 50.30/2, 51.11,51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62', 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12,52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40,' 65.12/3, 71.10,74.12, 74.13 , 74.14 , 74.84. 

Управител е Горомани Синан, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13284/99. (43247) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12451/99, на регистарска влошка бр. 
020201537-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство градежниш-
тво и инжинеринг „ТЕХНО АБРАЗИВ" Љупчо ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Кратово, ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 42у 

Дејности: 20.30, 20.40, 20;51 20.52, 22.21, 22:22,: 
22.23 , 22.24, 22.25, 24.70, 25121,-25.22,^25.24, 26.14, 
26.81, 26.82, 26.82/1, 27.22, 27:31,^27.32, 27.33, 27.34, 
27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11','28.12, 22.28, 61.28, 
62.28, 63.28, 71.28, 72.28, 73.28,-74.28, 75.29 , 32.29, 
40.29, 52.29, 56.30, 01.30, 02.34, 30.45, 11.45, 12.45, 
21.45, 22.45, 31, 45.32, 45.33, 45.43, 50.-10, 50.30/1, 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, 5138, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 52.51, 
53.51, 54.51, 55.51, 56.51, 61.51, 62.51, 63.51, 64.51, 
65.51, 66.51, 70.52, 11.52, 12.52, 21.52, 24.52, 25.52, 
26.52, 27.52, 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, 52.50, 52.20/1, 
74.20/2, 74.20/3 дејности на надворешно трговскиот про-
мет, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Ав-
стрија и Италија, консигиациона продажба, меѓунаро-
ден транспорт, застапување на странски фирми, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги. 

Овластување на субјектот: неограничени овласту-
вања и целосна одговорност. Лице овластено за заста-
пување е Стојановски Љупчо управител со неограни-
чени овластувања. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5508/99, на регистарска влошка бр. 020196887-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ Друштво за производство и промет САЊА 
Горан ДООЕЛ с. Пепел иште Неготино. 

Друштвото е основано со Изјава за основање број 1/ 
98 од 07.12.1998 год. Основач на Друштвото е Горан 
Думов од с. Пепелиште Неготино со основен влог од 
20.000 ДЕМ или 620.000,00 ден. противвредност. 

Дејности: 01.11/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 15.91,15.98/ 
2, 51.11, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.?З, 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, 55.30/2, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, реекспорт. 

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

За превземените обврски друштвото одговара со 
сите средства со кои располага. 

Во внатрешното и надворешното трговско рабо-
тење друштвото го застапува Горан Думов - управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5508/ 
99. (43249) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег., бр. 14058/99, на регистарска влошка бр. 
020212797-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ Друштво за транспорт трго-
вија, производство и услуги „ОРХАН-ТРАНС" Орхан 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Здуње Вруток. 

Седиште: с. Здуње Вруток. 
Основач: Орхан Сулејмани од с. Здуње Вруток. 
Основачки влог: 5.100 ДЕМ или 158.100,00 ден. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.41, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.61, 

,15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.Ѕ5, 15.86, 15.89, 
?о15.91, 15.93, 15.%, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 
п18.23:, 18.24, 19.10, 19.30, 24.15, 24.16, 26.22, 26.25, 
-29.71, 29.72, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
' 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 

51.12, 51.25, 51.31, 5.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51:53, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27 , 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 
70.12 , 70.31, 70.32, 74.12, 74.84 , 93.01, 03.02, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. Застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги и реек-
спорт. 

Малограничен промет со соседните земји /Бугарија, 
Грција, Албанија, Србија/, меѓународен транспорт и 
шпедиција, консигнациона продажба, комисиона про-
дажба. 

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 Орхан 
Сулејмани од с. Здуње Вруток. 
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Управителот ќе го застапува друштвото и во надво-
решното трговско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14058/ 
99. (43250) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7134/99, на регистарска влошка бр. 0202749?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на ТП Сендвичара КАПЕШТЕЦ Т. П. Дајана Мелко 
Дојчиновска-Фидановска, Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ 
б.б. 

Дејности: 52.54, 55.30, 55.30/1, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет одговара со сиот 

' свој имот. 
Дајана Мелко Дојчиновска-Фидановска - управител 

без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7134/ 

99. (43251) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8104/99, на регистарска влошка бр. 02021267?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Кафетерија АУРОРА-КЛУБ Арун Зе-
ќирја Идризи с. Слатина - Теарце. 

Основач:Арун Зеќирја Идризи од с. Слатина - Те-
арце - Тетово. 

Фирма: ТП Кафетерија АУРОРА-КЛУБ Арун Зе-
ќирја Идризи. 

Седиште: с. Слатина -Теарце. 
Дејност: 55.30/2 - услуги на други угостителски об-

јекти. 
Управител: за управител на ТП се одредува Арун 

Зеќирја Идризи од с. Слатина - Теарце. 
Овластување: Трговецот поединец во правниот про-

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

Одговорност: За обврските во правниот промет со 
трети лица превземени во текот на работењето одго-
вара ТП лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8104/ 
99. (43252) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 838/99, на регистарска влошка бр. 02003758?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар промена 
на седиште на Друштво за трговија на големо и мало 
„ПИОНИР-ПРОМЕТ 98" Александар Забрчанец 
ДООЕЛ ул. „Првомајска“ бб, Скопје. 

Се брише старото седиште на ул. „Црвена скопска 
општина“ бр. 4, Скопје, а се запишува новото седиште 
на ул. „Првомајска“ бб, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 838/ 
99. (43253) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12637/99, на регистарска влошка бр. 
020192627-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, 
градежништво, проектирање, трговија и услуги „ТЕХ-
НО ИНЖЕНЕРИНГ“ Слободан ДООЕЛ увоз-извоз 
бул. „АСНОМ“ бр. 26/2-6, Скопје. 

Основач на друштвото е Слободан Ивановски од 
Скопје. 

Дејности: 26.61, 26.62, 26.63 , 26.64, 26.66, 26.70, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.44, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.4043, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34,, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47 51.51, 51.52, 51.53, 

51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 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, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.3042, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22 , 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 65.12/3, 71.10, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5 , 74.30, 
74-82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони-
те складови на странски стоки, угостителски и тури-
стички услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, малограничен промет 
со соседните земји, изведување на инвестициони рабо-
ти, во странство и отстапување, на инвестициони рабо-
ти на странски лица во Република Македонија. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12637/99. (43254) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,, со решението 
Трег. бр. 13256/99, на регистарска влошка бр. 
020212397-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за транспорт и шпедиција 
,АРМЕНД - ШПЕД" Неџат ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
„153" бр. 111, Скопје. 

Основач: Неџат Ибиши од Скопје. 
Дејности: 15.51, 15.81, 17.40/1, 17.54, 18.10, 20.30, 

20.40, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.51, 51.53, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.43 , 52.44/1, 52.45, 52.46, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60,21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3 , 74.14, 74.84, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени Производи, посредување во на-
дворешно трговскиот промет, комисиони работи, кон-
сигнациони работи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, туристички услуги во странство, меѓународна 
шпедиција, застапување ..на странски фирми, реек-
спорт, угостителски и туристички услуги, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, органи-
зирање на туристички патувала и излети во странство, 
лизинг, малограничен промет со сите соседни држави. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13256/99. (43255) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13001/99, на регистарска влошка бр. 
020224017-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво „ЕУРО БОСС“ Не-

џата, ДООЕЛ, увоз-извоз, с. Студеничани. 
Основачи: Неџати Кадри од с. Студеничани. 
Дејности: 01.41, 19.30, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 

51.11, 51.13, 51.15, 51Д6, 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, 51.51/ 51.53, 51.54, 51.-55, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
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52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 74.84, 60.21, 60.23, 
60.24 , 63.12, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги и реекспорт, малограничен промет со 
соседните земји, консигнациона продажба, комисиона 
продажба и малограничен транспорт и шпедиција. 

Друштвото во правниот промет учествува во свое 
име и за своја сметка, а за преземените обврски спре-
ма трети лица одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото е Не-
мата Кадри, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13001/99. (43256) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.' 13921/99, на регистарска влошка бр. 
020224877-3-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво како ДОО на Дру-
штво за трговија и услуги „АНИКОМ ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ“ експорт-импорт, Вивек и др. ДОО, ул. 
„Милан Миј ал ков иќ" бр. 30, Скопје. 

Основачи: Вивек Бхаскар од Делхи, Индија, Вимал 
Бхаскар од Делхи, Индија, Ман Бахадур Малла од Бе-
глунг, Непал. 

Дејности: 18.10, 18.22, 18.23 , 22.13 , 22.15 , 22.21, 
22.22, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47,- 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57/ 
51.64, 51.70, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
63.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, застапување на странски фир-
ми. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Вивек Бхаскар, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13921/99. (43257) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12686/99, на регистарска влошка бр. 
020205937-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Џоко Тимо Смиланов, продавница за авто делови 
„ДИНЕ СПОРТ“ ул. „Лондонска“, бб, ТД Тафталиџе 
2, Општина Карпош, Скопје. 

Основач: Џоко Тимо Смилјанов од Скопје. 
Дејности: 50 30 , 50.30/2, 50.30/3 , 50.40/2 , 52.48. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските отворени во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара лично со сиот свој имот. 

Трговецот поединец ќе го застапува Џоко Т. Сми-
лјанов, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12686/99. (43258) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11815/99, на регистарска влошка бр. 
020210457-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето па Друштво за трговија, производство и 
услуги „ПИК" Игор, ДООЕЛ, ул. „Палмиро Тољати" 
бр. 76-а/1-1, Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 
52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40, 
50.40/1, 51.66, 51.45, 51.47, 51.52, 51.61, 51.62, 51.70, 
51.57, 29.71, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/2, 63.40, 63.30, 
70.31, 71.40, 74.40, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување, реекспорт. 

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

Управител на друштвото ќе биде Игор Дојкоски, 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11815/99. (43259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12776/99, на регистарска влошка бр.' 
020207537-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Авто такси „ЦЕНИ“ ТП Исен Нешат 
Емини, с. Пршовце, Теарце. 

Основач: Исен Емини од с. Пршовце, Теарце. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во правниот промет со трети лица одговара со цело-
купниот свој имот, 

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

12776/99. (43260) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14231/99, на регистарска влошка бр. 
020213297-6-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговец поединец ТП слободен умет-
ник „БОДАН“ Бодан Милан Арсовски, ул. „Варшав-
ска“ бр. 46, Скопје. 

Дејности: 92.31, 92.31/1, 92.31/2. 
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 целиот свој 
имот. 

Управител: Бодан Арсовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14231/99. (43261) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14218/99, на регистарска влошка бр. 
020213437-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија, домашен и меѓу-
народен транспорт, шпедиција и услуги „АДЕМ-
ШПЕД" Адем, ДООЕЛ, извоз-увоз, с. Бојане, Сарај. 

Друштвото с основано со Изјава од 08.11.1999 годи-
на. 

Единствен содружник на друштвото с Адем Скен-
дери од с. Бојане. 

Дејности: 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 20.10/1, 
20.30, 20.40, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 
45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 51.64, 
74.20/2, 74.20/3 , 74.20/5 . 50.10, 50.20 , 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.25, 74.84, 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, 5К44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51,57, 51,62, 51.70, 52.11, 52.12, 5.2 21 52.22. 52,23, , 
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52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.30/ 
1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 65.12/3 , 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45, 52.48, 
52.72/1, 52.72/2, 63.21, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, застапување и посредување, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

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

Адем Скендери, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14218/99. (43262) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12291/99, на регистарска влошка бр. 
020188917-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ФИНИ“ Ѓоко, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. 
„Баница“ бр. 12, Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,-51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40; 15.81/1, 
20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 
74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.30, 
71.10, 55.30, 5.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 74.40, 
80.42, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 33.20, 29.24, 52.74, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање,. посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р. 
Албанија, Р Бугарија, Р Грција, консигнација, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници во друмскиот соо-
браќај, меѓународна шпедиција, туристички работи во 
странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Ѓоко Славнко^-

ски, управител без ограничување. 
Единствен содружник е Ѓоко Славнковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12291/99. (43263) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11921/99, на регистарска влошка бр. 
02018797-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „БОАНИТАС" Боца, ДООЕЛ, експорт-им-
порт, с Д. Седларце, Брвеница 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51 37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51 52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51 64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52 24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52 44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 
20.10/1, 25.22 , 74 20/2 , 74.20/3 , 34.30 , 74.12, 74.14, 
74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 
71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 
надворешна трговија со прехранбени Производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р 
Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓу-

народен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Милошеска Боца, 

управител без ограничување. 
Единствен содружник е Милошеска Боца. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11921/99. (43264) 

Основниот суд Скопје- I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11934/99, на регистарска влошка бр. 
020202127-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ИВИЦА-ТЕКС4 Добрица, ДООЕЛ, експорт-
импорт, с. Волковија, Брвеница. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45 , 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 
20.10/1, 25.22, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 
74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 
71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р 
Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Тодоровска До-

брица, управител без ограничување. 
Единствен содружник е Тодоровска Добрица. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11934/99. (43265) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег/ бр. 4341/99, на регистарска влошка бр. 
0/0207547-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, промет и ус-
луги „ТЕКС КОМ" Трипче, ДООЕЛ, експорт-импорт, 
ул. „Сремски Фронт“ бр. 29, Скопје. 

Дејности: 17.54, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.25, 17.40/1,- 17.40/2, 17.54/2,-. 17.71, 
17.72, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.30, 25.22, 25.24 , 01.21, 01.22/1, 01.23 , 01.24 , 01.11/1, 
01.13/1, 01.13/2, 0.1.12/2, 15.61, 15.81, 15.85, 15.33, 
15.13, 15.11, 15.51, 15.84, 15.93, 15.91,1 5.98/1, 15.98/2, 
52.11, 52.21, 52.22 , 52.12, 52.41, 51.43 , 52.62 , 52.45, 
52.46, 52.48, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31; 51.34, 
51.41, 51.42/1, 51.53, 51.55, 51.57, 51.43, 55.30/1, 55.30/ 
2, 60.22, 60.23 , 63.30, 65.12/3, 74.12, 63.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, консигнациона и ко-
мисиона продажба, меѓународна шпедиција, малогра-
ничен промет со СР Југославија, Албанија, Грција и 
Бугарија. 

Трипче Трајчевски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4341/ 

99. (43266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12083/99, на регистарска влошка бр. 
020186457-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Таксист „МАЈДО" ТП Дончо 
Љубе Велковски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 20/6, Ско-
пје. 
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Дејност: 60.22, такси превоз. 
Управител: Дончо Велковски од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети дица одговара лично со це-
локупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12083/99. (43268) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12999/99, на регистарска влошка бр. 
020207167-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
трговецот поединец (во приватна сопственост) Коло-
нијал Дејанче Блаже Стојковски ТП „ПИОЛИН" ул. 
„Благој Горев“ бр. 80, Велес. 

Дејности: 52.11,,52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.44/4. 

Во правниот промет настапува во свое име и за сво-
ја сметка. 

Управител: Дејанче Стојковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12999/99. (43269) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14085/99, на регистарска влошка бр. 
020212767-8-09-000, го задиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво градежништво 
„АЛПИНЕ" - Алпине, Друштво за градба, ДООЕЛ, 
ул. Никола Вапцаров“ бр. 7, Скопје. 

Основач; Алпине, Друштво за градба со ограниче-
на одговорност од Салцбург, Австрија. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45,2321/1, 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, Л5.44, 45.45, 45.50, 51.13, 51.15, 
51.18, 51.19, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.46, 55.11, 55.12, 
55.30,.55.30/1, 55.30/2, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.32, 71.33, 74.20, 74.20/1, 74:20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5 , 74.84, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со 
стбки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба. 

Основна главнина односно основачкиот влог изне-
сува 10.00р ДЕМ односно денари 309.829,00. 

Друштвото во правниот промет со трета лица за 
преземените обврски одговара со целиот имот. 

Александар Бадев, управител со ограничување. 
Управителот самостојно располага до висина на 

основачкиот влог. 
Над тој износ со писмена согласност од Управите-

лот на Основачот овие ограничувања управителот ги 
има и во надворешното трговско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14085/99. (43270) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14141/99, на регистарска влошка бр. 
020224037-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, промет, кон-
сигнација, застапување и услуги „АЛСАН КОМПА-
НИ“ Зија ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Коста Абра-
шевиќ“ бр. 96, Скопје. 

Содружник: Зија Пајазит од Скопје со основачки 
влог 5.800 ДЕМ или 179.800,00 денари. 

Дејности: 01.30, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 20.10/1, 20.52, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24 , 21.25 , 26.21, 26.82/2, 27.10, 27.35 , 27.41, 

27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 
36.11, 36.12; 36.13, 36.14, 36.15 , 36.50, 36.61, 36.62, 

37,10, 37.20, 45.11, |45,12 | 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 

45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43 , 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 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, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.32, 52.33,/52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4 , 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63 , 52.74 , 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 74.13, 74.14, 74.40, 92.62, 92.72, 93.01, 
93.05. 

Управител е Зија Пајазити. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14141/99. (43271) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13741/99, на регистарска влошка бр. 
020211137-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство и трговија 
„ЗН-АС“,Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Томе Арсов-
ски“ бр. 49/1-3, Скопје. 

Содружник: Зоран Нешиќ од Скопје. 
Дејности: 01.21, 01.23, 01.30, 05.02, 14.21, 15.31, 

15.32, 15.33, 15,86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 
18.10, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.11, 25.12, 
25.13, 25.22, 25.23 , 25.24, 30.02, 31.30, 33.10/1, 34.20, 
34.30, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25 , 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 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, 51.42/1, 
51.42/2, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, -52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42 , 52.43 , 52.44/1, 52.45 , 52.46, 52.47 , 52.48, 
52.72/2, 52.74, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30,63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во праве-
ниот промет со трети лица преземени во текот на ра-
ботењето друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото е Зоран Нешиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13741/99. (43272) 

, Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13277/99, на регистарска влошка бр. 
020211097-6-06-000, т о заниша во трговскиот регистар 
основањето на Авто-такси „4 БРАЌА“ ТП Мухамер 
Шабан Баки, ул. „Бајрам Шабан“ бр. 38-а, Скопје. 

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

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Управител Мухамер Баки. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег, бр. 

13277/99. (43273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13889/99, на регистарска влошка бр. 
02021255/-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за надворешна трговија „РА-
МОТ" Рамот Елрам менаџмент ДООЕЛ, ул. Ленино-
ва“ бр. 72/3-10, Скопје. 

Содружник: Рамот Елрам менаџмент Лтд. од Са-
вион. 
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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, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51Д7, 51.18,51.19, 
51.21, 51.22, 51 23, 51.24, 51 25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52 23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52 33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 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, 63.12, 63.30, 63.40, 
74.84, 93.05, посредување и застапување на странски 
фирми, реекспорт, консигнација, лизинг, шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот 
сообраќај. 

Управктел е Исак Готлиб, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13889/99. (43274) 
Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 

Трег. бр. 13685/99, на регистарска влошка бр. 
02021125?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство и услуги 
„ФЛЕКСО А.С." Владо ДООЕЛ ул. „Кузман Јоси-
фовски Питу“ 15/2-33, Скопје. 

Единствен содружник, Владо Николовски. 
Дејности: 19.30, 20.10/1, 20.10/2,. 20.30, 20.40, 20.51, 

21.21, 21.22, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 27.10, 27.21, 
27.22, 27.31, 27.32, 27.42, 27.43, 27.44, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.40 , 28.51, 28.52, 28.61, 28.62 , 28.72 , 28.73, 
28.74 , 28.75 , 36.63 , 45.11, 45.2141, 45.21/2, 45.22, 45.24,-
45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 
24.11, 24.12 , 24.13 , 24.14, 24.15 , 24.20, 24.30 , 24.66, 
24.51, 24.52, 36.11, 36.12, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51 14, 51 16, 451.17, 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, 51.46, 51.47,51.51, 51.52, 51.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.30, 72.40, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
4, 74 40, 74.82, 74 84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, консигнација, реекспорт, малограничен 
промет со СР Југославија, Бугарија,-Албанија и Грци-
ја. / 

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

Владо Николовски, управител со неограничени 
овластувања 

Од Основниот суд С К О П Ј С I - СкопЈе, Трег. бр. 
13685/99 (43285) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С , со решението 
Трег. бр 12692/99, на регистарска влошка бр. 
02021331?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето Друштво за трговија и услуги „ВЕИВ" 
Миладин ДООЕЛ увоз-извоз ул „Скоевска" 3/1-8, 
Скопје 

Дејности 51 31, 51 16, 51 17, 51 19, 51 43, 51.45, 
51 47, 51 56, 51 37, 51.41, 51.42, 51 64, 51.70, 52.12, 
52.21, 52.25, 52 26, 52.27,52.41, 52.42, 52.46, 52.48, 
52.47, 52.50, 52 44, 63.30, 63.40, 65 21, 70.20, 70.31, 
71.33, 71.34, 71.40, 72 10, 72.20, 72 30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74 12, 74.14, 74.84, 80.42. 

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

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 129220/99, на регистарска влошка бр. 
02021330?-8-03-000, ѓо “заниша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, промет и ус-
луги „ГИМЗ ГРАНИТ“ Гоце ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
„Козара“ бр. 13/а, Скопје. 

Основач: Гоце Симјановски од Скопје. 
Дејности: 26.12, 26.40, 28.51, 36.11, 36.12, 36.14, 

36.15 , 36.63 , 45.21, 45.21/1, 45.22 , 45.25 , 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.43, 51.53, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11,52.12, 52.21/ 52.22, 52.24, 52.25, 52.44/1, 
52.46, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30, 60.21, 60.23, 
60.24 , 60.22 , 71.31, 71.32 , 74.20/2 , 74.13 , 74.84, 50.50, 
51.11, 51.13, 51.15, 63.12, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување во надворешно 
трговскиот промет застапување на правни и физички 
лица во странство, меѓународен транспорт на стоки и 
патници. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските друштвото одго-
вара со сите средства со кои располага. 

Управител е Горан Стошиќ од с. Горно Коњаре, 
Кумановско. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1^920/99. (43278) 

Основниот суд Скопје Ј - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12332/99, на регистарска влошка бр. 
02020133?-6-06-000, го заниша во трговскиот регистар 
запишувањето на Трговец поединец Ариф Ахмо Оме-
ровиќ авто такси „МАС" ТП ул. „Александар Турун-
џев" бр. 32 б, Скопје. 

Основач е Ариф Омеровиќ од Скопје. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трет лица одговра лично со целиот 
СВОЈ имот/ 

Лице овластено за застапување е Ариф Омеровиќ, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
12332/99. (43279) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Трег. бр. 4572/98, : на регистарска влошка бр. 
020156137-6-0,1-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на Трговија на мало и производство, 
„ФРАНЦИСКА“ ТП Францика Изидор Џини, ул. 
„Крсте Мисирков" бб Скопје. 

Фирмата е основана со Пријава бр. 01-12 од, 14.10 
1998 год , а основач е Францика Џини од Скопје. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 52.24 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своЈа сметка, лично со целиот СВОЈ имот. 
Управител на фирмата е Францика Џини, без огра-

ничување. 
Скопје, Трег. бр. 

(43280) 
Од Основниот суд Скопје I 

45722/98. 

Управител с Миладин Паповиќ, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12692/99 (43277) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр. 14137/99, на регистарска влошка бр. 
020224057-7-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за градежништво, промет, по-
средување и услуги „ЈАСКО-МОНД" Рифат ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Долно Коњаре, Петровец. 

Основач Рифат Цамиќ од с. Долно Коњаре, Петро-
, вец. Дејности:01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1 

01 21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 
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15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 
15.33, 155.1, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 
20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25 , 22.12, 
22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23 , 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 
28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75 , 29.12 , 29.21, 
29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 
29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 
31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 
33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/ 
2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.2СУЗ, 74.30, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05 , 45.11, 
45.25, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, м е ѓ у н а р о д е н транспорт на стоки и 
патници, комисиона продажба, продажба на странски 
стоки од консигнациони складови, изведување завр-
шни и занаетчиски работи во странство, услуги во ме-
ѓународниот туризам, инженеринг. 

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 целокупниот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Рифат Цамиќ, управител без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14137/99. - (43281) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12949/99, на регистарска влошка бр. 
02020673?-3-03-000, го запиша во ,трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „СТЕФИ ПОИНТ" ДОО' Жарко и др. ул. „3 
Македонска бригада“ бб, Скопје/ “ 

Основачи на ДОО се Жарко Јовановиќ од Скопје, 
Марија Јовановиќ од Скопје, основната главнина на 
друштвото изнесува ,5.900 ДЕМ односно 182.900,00 
ден., содружниците не одговараат за обврските на дру-
штвото. Друштвото се основа за неопределено време. 

Дејности: 15.13, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.8541, 15.85, 
15.89, 15.91, 15.93, 15.95, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/ 
1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 225.22, 26.12, 26.40, 
28.12, 28.62, 28.63, 28.72, 36.14, 36.63 , 37.10, 37.20, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42 , 45.43 , 45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 
51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.23 , 55.30, 55.3041, 55.30/2, 55.40. 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 71.40, 
72.30, 7?.40, 72.60, 74.1,2, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 92.61, 
92 62, 92.72, 93.04, надворешна трговија со прехранбе-
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ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, застапување и посредување, 
консигнациони складишта, комисионо работење. 

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

Во внатрешниот и надворешно трговскиот промет 
друштвото ќе го застапува Жарко Јовановиќ, управи-
тел со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12949/99. (43282) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13080/99, на регистарска влошка бр. 
020202017-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
регистрација на Друштво за трговија и услуги „Т-
СОФТ" Тодор ДООЕЛ, експорт-импорт ул. ,Добро-, 
мир хрс“ бр. 35, Скопје. 

Дејности: 15.8, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 22.1, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24 , 22.25 , 22.3, 22.31, 22.33 , 28.1, 28.11, 28.2, 
28.21, 36.1, 36.11, 36.12, 36.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 
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, 52.47, 52.48 , 52.50, 
52.62, 52.63, 63.40, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.84, 80.42, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна' трговија со непре-
хранбени производи, застапување, посредување, шпе-
диција, малограничен промет со соседни земји. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Тодор Пановски, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13080/99. (43283) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11890/99, на регистарска влошка бр. 
02020287?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Авто такси „ЉУМА“ ТО Сали Сали 
Самет, с. Глумово, Сарај. 

Основач на фирмата е Сали Сали Самет од с. Глу-
мово, Сарај. 

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

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

Управител е Самет Сали, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11890/99. (43275) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1011/99, на регистарска влошка бр. 
02021073?-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Услужно-производно, транспортно, 
туристичко друштво „БЕТА-КОМПАНИ“, Велул и 
др. ДОО увоз-извоз, и. Млаки бр. 18, Гостивар. 

Основачи: Белул Таири, и. Млаки бр. 18, Гостивар 
и Ќефајет Таири, и. Млаки бр. 18, Гостивар. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15120, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.85, 
15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.81/1, 15.82/1, 50.30/2, 50.10 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22,-51.23,. 51.24, 51,31, 51.34. 
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51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, .51.46, 51.25, 
51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 61.47, 51.21/1, 51.61, 51.62, 51.63, 51.70, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3 , 65.12/ 
4, 65.21, 65.23 , 67.11, 67.12, 67.13, 70.31, 71.10, 71.21, 
72.10, 45.11, 45.25 , 72.20, 71.31, 71.32, 71.33 , 71.34, 
71.40, 74.20/5 , 74.14, 74.11, 74.82, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, малограни-
чен промет, реекспорт меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, царински про-
давници, застапување на странски фирми. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Белул Таири, управител со неограничени овласту-

вања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1011/ 

99. - - - - . (43339) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1818/99, на регистарска влошка бр. 
02014745?-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за угостителство, трго-
вија, производство и услуги „ПАЛМА“ Асиме 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Беличица“ бр. 111, Гостивар. 

Основач: Џемаиљи Асиме од Гостивар, ул. „Бели-
чица“ бр. 111. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.21, 
01.22/1, 01.25, 02.01, 11.20, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.85, 20.10/1, 31.10, 32.10, 31.50, 45.11, 45.21/1, 45.22, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.16, 51.37, 51.38, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45 , 51.53 , 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25 , 52.27, 50.20, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.48, 52.50, 52.74, 52.52, 52.63, 52.74, 55.11', 
55.12, 55.21, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 70.20, 
71.10, 71.21, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 03.05 надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Џемаили Асиме, управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд.Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1818/ 

99. ^ ^ ^ (43341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13438/98, на регистарска влошка бр. 
020168367-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за производство, услуги 
и трговија „ИГЕЛ-2“ ЦО експорт-импорт, ул. „Нико-
ла Тесла“ бр. 1, Куманово. 

Дејности: 17.60, 17.71, 17.72, 18.23 , 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.45, '51.47, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.33, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.67, 52.48, 52.50, 50.52, 52.63, 63.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по : 

средување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, консигнација, реекспорт. 

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

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

Управител на друштвото е Игор Тодевски без огра-
ничувања во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13438/99. (43342) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13356/98, на регистарска влошка бр. 
020173377-8-03-000 то запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производно и трговија „ЈЕГЕНИ“ Рем-
зи ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Петре Поповски“ бр. 26, 
Дебар. ' - г 

Основач на друштвото е Ремзи Јегени, Дебар. 
Дејности: 15.81, 15.98, 17.40, 18.21, 18.22, 18.23, 

18.24, 19.30, 50.10, 50.30, 50.50, 51,11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43 , 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 60.22,' 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, 92.71, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски фир-
ми и реекспорт, посредување во надворешно-тргов-
скиот промет, консигнациони работи, комисиони ра-
боти, туристички услуги со странство, услуги на меѓу-
народниот транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, угостителски и туристички услуги, меѓуна-
родно-сообраќајно-агенциски работи, организирање 
туристички патувања во земјата и странство, услуги 
на туристички патувања во странство на домашни ли-
ца и малограничен промет со соседните држави. 

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

За своите обврски одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Рем-
зи Јегени, управител на друштвото, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13336/98. (43343) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13521/98, на регистарска влошка бр. 
020154407-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија, транспорт и туризам „АГИМИ КОМПАНИ“ 
Шеип и Агим ДОО експорт-импорт, с. Д. Бањица -
Д. Бањица. 

Друштиото е основано по законот за претпријатија 
со рег. вл. бр. 1-36643-0-0-0, а усогласено е со ЗТД со 
Договор од 16.12.1998 година. 

Содружници на друштвото се Шеип Усеини и 
Агим Усеини од с. Д. Бањица. 

Дејности: 14.11,1412, 14.21, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/ 
2, 20.10/1, 20.30, 20.40,;26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 45.41. 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2-, 5 (Ш, '51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 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, 55.30/ 
1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, за-
стапување и посредување во прометот на стоки и услу-
ги, меѓународен транспорт на стоки и патници, мало-
граничен промет со Бугарија, Грција, Југославија, Ал-
банија. 

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

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

Шеип Усеини, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. бр. 
13521/98. ' ( 4 3 3 4 4 ) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 2104/99, на регистарска влошка бр. 
020147407-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „ШАЗА-КОМЕРЦ" Џеваир ДООЕЛ увоз-из-
воз, с. Слатино, општина Теарце. 

Дејности: 15.11, 15 12, 15.13, 15 20, 15.81/1, 15.81/2, 
45.11, 45.43, 45 44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
1, 50 40/2, 50.50, 51 21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 5Ј.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, 51.56, 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, 52.63, 55.11, 55.12, 55.12/1, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи 

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 

Шасивари Џеваир, управител без ограничувања. 
Основач - единствен содружник е Шасивари Џе-

ваир од с. Слатино, опш. Теарце. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2104/ 

99. ^ ^ ^ ^ (43345) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3696/99, на регистарска влошка бр. 
020206607-3-01-000 го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за промет и услуги 
„ПИОНИР-ПРОМЕТ", Александар и други ДОО 
увоз-извоз, ул „Црвена скопска општина“ бр. 4, Ско-
пје 

Дејности: 15.84, 15.82/2, 15.82, 15.62, 15.98/2,51.41, 
51.42/1, 51 42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 51.57, 
51.21, 51 39, 51 70, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 52.12, 74.40, 74.13, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, услуги во надворе-
шно-трговскиот промет, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, маркетинг и меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со Бугарија, 
Грција и Албанија. 

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

Управител на друштвото е: Александар Забрчанец 
со неограничени овластувања вр внатрешниот и надво-
решниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3696/ 
99 . (43346) 

Основниот суд С К О П Ј С I - Скопје, со решението 
Трег. бр 6341/99, на регистарска влошка бр 
020204377-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Минимаркет „РУЖИЦА“ 
ТП Олгица Димитар Николовска ул. „Руѓер Бошко-
виќ44 бр. 1/1-3, бр СкопЈе 

Дејности: 52 11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52 26, 52.27, 52.47 

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

Овластување. Олгица Димитар Николовска, упра-
вител без ограничување. 

020187617-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за транспорт и трговија 
„МИТКО ШПЕД" Хасип, ДООЕЛ, извоз-увоз, ул. 
„396" бр. 27а, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52 24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41,:'52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/3, 52.46, 52.47 / 52.48, 52)49, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.16, 51.17, 51.22, 51.23, 51.24, 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, 50.30/2, 50.30/1, 63.40 74.84, 60.21, 60.24, 
63.21, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Реџовиќ Митхат, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10315/98. (43404) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4176/99, на регистарска влошка бр. 
02020410?-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
претворањето на Трговското друштво за промет, 
производство и услуги „РОСЛЕР" Зоран ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. „7-ми Септември“ бр. 41, Кавадарци. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.86, 18.21, ,20.40, 21.12, 
29.71, 31.62, 36.14, 36.50, 50.10, 50.20, 51Л5, 51.6, 
51.17, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37 , 51.39 , 51.41, 51.42 , 51.42/1, 51.42/2, 51.43 , 27.44, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.33, 52.42,52.43, 
52.44/2, 52.45 , 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 60.22, 
60.24, 63.12 , 63.40 , 65.12/3 , 70.11, 70.12, 70.20, 70.32, 
74.14, 74.84, 93.04, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки, меѓународна шпедиција, застапување 
на странски фирми, консигнациона продажба на сто-
ки, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Ју-
гославија и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешен трговски промет е Зоран Манчев, управи-
тел со неограничени овластувања^ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4176/ 
99. „ „ „ „ (43401) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6357/99, на регистарска влошка бр. 
020204357-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ДАРКОМЕРЦ" Снежана ДООЕЛ 
извоз-увоз ул. „Њуделхиска" бр. 2/11/12, Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.1143, 01.11/4, 01 12, 
01.13, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 05.01, 05.02, 15.11, 
151.2, 151.3, 15.86, 15.88, 15.91, 28.72, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.43, 45.44, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.38, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.44/4, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.74,55.30/1, 74.20, 74.20/2 , 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5,' 
74.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Снежана Китаноска, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6357/ 
99. (43402) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5773/99, на регистарска влошка бр. 
02016325?8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги „ДЕН И НОЌ“ Благоја 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „И. Р. Лола“ бр. 381, Те-
тово. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51,33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.551, 
51.56, 51.64, 51.66/ 51:70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52-25 , 52.26, 52.27, 52.32, 52.33 , 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47 , 52.48, 52.50, 52.62, 52.63 , 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 
25.22, 36.11, 36.12, 36.14, 36.63, 74.84, 93.03 , 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45 , 45.21/1, 
45.21/2, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.85, 15.98/2, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување, посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р 
Грција, консигнација, меѓународен транспрот, на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувала, Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапувале е Стојаноски Благо-

ја, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 5773/ 

99. (43348) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4750/99, на регистарска влошка бр. 
02016529?-8-01-(Х)0 го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на. Друштвото за производ-
ство, трговија и услуга „РЕАЉ" Сабедин ДООЕЛ екс-
порт-импорт, „А. Попов“ бр. 4/43, Скопје. 

Дејноста: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21. 52.23, 
52.24, 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, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 25.22, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 55.30, 
55.30/1, 71.10, 45.11, 45.45 , 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 74.84, 52.74, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување, реекспрот, консигиација, -по-
средување во прометот со стоки и услуги, малограни-
чен промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија 
и Р Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувања; Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Сабедни Реџепи, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4750/ 

99. (43349) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6925/98, на регистарска влошка бр. 
020164497-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштво за трговија и услуги „ВИНАКОМ" Сабрина, 
ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. ,Лазар Поп Трајков“ бр. Па, 
Скопје. 

Фирмата е основана со акт 09.03.1992 год., а осно-
вач е Георгиевска-Ангелеска Сабрина од Скопје 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 
52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 
51.23 , 51.32 , 51.33 , 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 
51.56, 51.25, 51.35 , 51.22, 50.30/1, 50.40/2, 51.66, 51.57, 
63.30, 18.21,17.40/1, 19.30, 19.20, 01.12/2,74.20/2, 65.12/ 

3, надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, про-
мет на мало со оружје и експлозивни материи - ловеч-
ки барут, ловечка и друга муниција и каписли за ло-
вечка муниција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое ќме и за своја сметка. Друштвото во 
правниот промет со трети лица одговара со Сите свои 
средства. 

Управител на Друштвото и застапник во областа 
на надворешно-трговскиот промет, без ограничување 
е Георгиевска - Ангелеска Сабрина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6925/ 
98. (43405) 

Основниот Суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8773/99, на регистарска влошка бр. 
020196727-8-03-000, 145 го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД На Друтшво За производство, 
трговија и услуги ,,АРГОН“ Сотир, ДООЕЛ, увоз-из-
воз, ул. ,,Никола Малешевски“ бр. 39-1/6, Скопје. 

Единствен содружник: Пастенаров Сотир од Ско-
пје. 

Дејноста 24.16, 25.21, 25,22, 25.23, 25.24, 26.82/2, 
28.11, 31.62, 45.22, 45125, 45.31, 45.32, 45.34, 45.45, 
51.44, 51.47, 51/70, 52.44/2, 52.74; 74.40, надворешна 

трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет Друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени спрема 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Управител: Пастенаров Сотир, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8773/ 
90. (43406) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10869/98, на регистарска влошка бр. 
01016955?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
преобразбата на Претпријатието во Јавно трговско 
друштво за трговија и услуги на големо и мало, увоз-
извоз ,,КОВЕЛС" Виолета Костовска и др. ЈТД, ул. 
„Даскал Камче“ бр: 3/2-10, Скопје. 

Со договор бр. 01/98 од 14.12.1998 год. се врши усо-
гласување на Претпријатието за трговија и услуги 
„КОВЕЛС ДОО, Скопје, во Јавно трговско друштво 
за трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз 
„КОВЕЛС" Виолета Костовска и др. ЈТД, Скопје. 

Се менува досегашното седиште на претпријатието 
и новото седиште е на ул. „Даскал Камче“ бр. 3/2-10, 
Скопје. 

Друштвото е основано од Виолета Костовска и Ки-
ро Костовски од Скопје. 

Дејности: 01.12, 01.22, 01.22/1, 01.23 , 01.24, 01.25, 
02.01, 45.11, 45.12, 51.23, 51,24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51-38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.47, 51.53, 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, 52.45, 52.47, 52.48, 52.62, 60.21, 60.22, 
60.24; 70.20, 70.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3 , 74.20/4 , 74.20/5 , 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, консиг-
нација , комисиона продажба, застапување на странски 
фирми, посредување и реекспорт. ^ 
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Во правниот промет ЈТД истапува во свое име и за 
своја сметка со неограничени овластувања. 

За обврските на ЈТД секој содружник одговара на 
доверителите непосредно со целиот свој имот и соли-
дарно со другиот содружник. 

Управител на Друштвото е Виолета Костовска, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10869/98. (43407) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12238/98, на регистарска влошка бр. 
02020348?-3-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД како ДООЕЛ на Друштво за 
транспорт, трговиЈа и шпедиција „ДИК-ТРАНС Ка-
тица и Доне, ДОО, увоз-извоз, ул. „Иво Лола Рибар“ 
бр. 35, Валандово:, -

Основачи: Катица Тунгелова и Доне Тунгелов од 
Валандово. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23 , 01.24, 01.25 , 01.30, 15.11, 
15.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36/ 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.52 , 60.22 , 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, консигнација 
и реекспорт. 

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

Катица Тунгелова, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12238/98. (43408) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7130/99, на регистарска влошка бр. 
02019287?-8-09-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за угостителство 
и трговија „МИКИ ТРЕЈД“ Мирослав, ДООЕЛ, увоз-
извоз, ул. „Титова Митровачка“ бр. 8/4-17, Куманово. 

Дејности: 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, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, -51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.22, посредување и застапување во промет на 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисио-
на продажба, продажба на стоки во консигнациони 
складишта. 

Управител на Друштвото е Мирослав Стојковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7130/ 

99. (43409) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13895/99, на регистарска влошка бр. 
02020685?-3-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
промет, услуги и угостителство ,,ПОП 94" Сашко и 
друг, ДОО, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. Д8/2, Скопје. 

Друштвото е настанато со' усогласување на Прет-
пријатие за проиавидство, премет и услуги „ПОП-94“ 

ДОО, увоз-извоз СКОПЈС, ул. „Радишанска" бр. 17/2-20, 
Скопје (рег. влошка 1-49203-0-0-0 Основен суд Скопје 
I - Скопје) согласно ЗТД а врз основа на изјава 01/1 
од 15.10.1999 година. 

Основачи: Доневски Милан од Скопје, со вкупен 
основачки влог од 2.735,00 ДМ или 84.800,00 ден. и 
Марковски Сашко од Скопје, со вкупен основачки 
влог од 2.735,00 ДМ или 84.800,00 ден. 

Управител без ограничување е Несторовска Весна 
од Скопје. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото има 
неограничени овластувања и сноси целосна одговор-
ност. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/ 
2, 28.72, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 37.10, 37.20, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 71.34, 51.18, 51.19, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.22, 52.23, 52.12, 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, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33 , 51.34, 51.35 , 51.39 , 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.54, 51.53, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 63.12, 74.40, 74.13, 
74.14, 72.30, 72.40, 74.84, 63.11, 93.02, 93.01, 92.33, 
70.31, 70.20, 70.11, 70.12, надворешна трговија со пре-
хранбени и со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југо-
славија, меѓународен транспорт и шпедиција, застапу-
вање и посредување во надворешно-трговскиот про-
мет, туристички работи со странство. . 

Од Основниот суд Скопје I . - Скопје, Трег. бр. 
13895/99. (43410) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Зг.бр-. 
490/99 од 20.09.1999 година ,во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Спортски мото-туринг клуб "Др. 
Вл. Бошков“ МИ-ДА со седиште во Скопје, со-својство 
на правно лице од 06.03.1997 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр.449 се 
запишува здружението на граѓани Спортски мото-
туринг клуб "Др.Владимир Бошков“ МИ-ДА со седиш-
те во С К О П Ј С на ул."Октомвриска револуција“ бб кое го 
застапува неговиот претседател г-дин Мирослав Сто-
јановски од СкопЈе. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (3595) 

Основниот суд во Гостивар, со решение З. Г. броЈ 
68/99 од 17.01.2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 1/2000 го запиша 
здружението на граѓани Женски центар „Гостивар“, 
Гостивар, застапувано од Величкоска Надица како 
овластено лице воедно и претседател на основачкиот 
одбор на здружението. 

Здружението има седиште на ул. „Мајор Чеде Фи-
липовски“ бр. 19, Гостивар. 

Основни цели и ,задачи ,на здружението Женски 
центар „Гостивар“ од Гостивар, се да работи на развој 
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и заштита на жената и нејзините права, еднаквоста 
меѓу половите, да вгради долготрајни односи и сора-
ботка со организации кои имаат Исти цели, следење и 
спроведување на меѓународните конвенции за заштита 
на нејзините права и интереси - на жената, да изгради 
соодветна структура која ќе подготвува проекти за 
развој и осамостојување на жените и истите ги реали-
зира, да се вклучи во јавниот и политичкиот живот и 
др. 

Од Основниот суд во Гостивар. (3547) 

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ 14/ 
98 од 28.12.1999 година во регистарот за здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот за Здруженија на 
граѓани и фондации на Меѓуопштински здруженија на 
социјални работници на општина Св. Николе кое е 
основано за развој и унапредување на социјалната ра-
бота и социјалната заштита. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Св. Николе и Лозово, а со седиште во Св. Ни-
коле. 

Од Основниот суд во Свети Николе. (3548) 

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ 35/ 
99 од 27.12.1999 година во регистарот на здруженија и 
фондации го заниша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондацни на Организацијата на жените на 
Св. Николе „Овчеполка" - Св. Николе кое е основано 
заради развој, осознавање и исполнување во целост на 
меѓународните конвенции и универзални декларации 
за еднаквост, права и слободи без полова дискримина-
ција. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Св. Николе. 

Од Основниот суд во Свети Николе. (3549) 

Основниот суд во Радовиш го запиша во регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ бр. 
1/2000, Здружението на граѓани со име Фудбалски 
клуб „Конче-Бирлик" с. Конче, кое е основано заради 
организирање и играње на фудбалски натпревари. 

Здружението ќе дејствува на' територијата на с. 
Конче, Радовиш и Подареш, а неговото седиште се, 
наоѓа во с. Конче. 

Од Основниот суд во Радовиш. (3550) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З. Г. број 937/ 
99 од 12.01.2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 650 го запиша 
Здружението на граѓани фудбалски клуб „Скупи“ -
про.мо фоот, со седиште на ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 
2/15, Скопје. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател, Бедри Сали од Скопје 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување, омасовување и унапредува-
ње на фудбалот, грижа за квалитетот на своите члено-
ви и нивно перманентно учествување на фудбалски 
натпревари и манифестации, грижа за објектите во 
к,ои се врши тренингот, грижа за здравствена заштита 
на фудбалерите, учествува и организира клубски, 
државни и .меѓународни натпревари од пријателски и 
официјален карактер како и развива соработка со 
фудбалските клубови во Р Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 12.01.2000 
година. 

Основниот суд Скопје I -- Скопје со 3. Г. број 127/ 
98 од 22.12.1999 година утврди дека програмата и ста-
тутот на здружението на граѓани Пинг-понгарски сојуз 
на Македонија, со седиште во Скопје, со својство на 
правно лице од 16 09 1996 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - СкопЈе под Рег. број 
633 се запишува здружението на граѓани Пинг-понгар-
ски сојуз на Македонија со седиште во Скопје, Кошар-
карска сала па „Работнички“ кое го застапува него-
виот претседател Љупчо Анушев од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3552) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З. Г. број 401/ 
99 од 13.01.2000 година утврди дека програмата и ста-
тутот на здружението на .граѓани „Ротари клуб Ско-
пје“ со седиште во Скопје, со СВОЈСТВО на правно лице 
од 17.02.1994 година се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
655 се запишува здружението на граѓани „Ротари клуб 
Скопје“ со седиште на ул. „Ленинова“ број 16-а, Ско-
пје кое го застапува неговиот претседател г-дин Јорго 
Ќука. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3553) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С со З. Г. број 219/ 
98 од 30.11.1999 година утврди дека програмата и ста-
тутот на здружението на граѓани Сојуз на студенти на 
Интердисциплинарните студии по инженерство на жи-
вотната средина - Скопје, со скратено име СС 
ИСИЖС со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 18.03.1998 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. броЈ 
589 се запишува здружението на граѓани Сојуз на сту-
денти на Интердисцигшинарните студии по инжинер-
ство на животната средина - Скопје, со скратено име 
СС ИСИЖС со седиште на ул. „Руѓер Бошковиќ“ б.б. 
Карпош I - Скопје, кое го застапува неговиот претсе-
дател Пеце Мирчески од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3554) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 218/ 
98, од 30.11.1999 година, утврди дека програмата и ста-
тутот на здружението на граѓани Сојуз на студентите 
на.Универзитетот „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Ско-
пје, со скратено име ССУКМ, со седиште во Скопје, 
со својство на правно лице од 29 08.1990 година се во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје 1 - Скопје,- под Рег 
број 588, се запишува здружението на граѓани С О Ј У З 
на студентите на Универзитетот .,Св Кирил и Мето-
диј“ - Скопје, со скратено име ССУКМ, со седиште 
во Скопје, на ул. „Пиринска“ бб , барака број 2, Ско-
пје, кое го застапува неговиот претседател Диме Вел-
ковски 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (3555) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 931/ 
99, од 22 12.1999 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 634, го запишува 
здружението на граѓани ,,Сојуз на студенти на Еко-
номскиот факултет во Скопје“ со седиште во Скопје 
на Економскиот ..факултет ул:„ Крсте Мисирков“ б.б. 
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- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Дамјаноски Мирослав од Гости-
вар. 

Работата и активностите на здружението се однесу-
ваат на залагање на што поквалитетна настава според 
светски стандард, за квалитетен културен живот на 
студентите, за подобрување на еколошките услови на 
живеење како и за влијание врз органите на власта по 
прашања од интерес на студентите, за соработка со 
другите факултети, универзитетски центри и меѓуна-
родна соработка. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 22.12.1999 
година. 

Од Основниотсуд Скопје I- Скопје. (3556) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 618/ 
99, од 1.12.1999 година, утврди дека програмата и ста-
тутот на здружението на граѓани Сојуз на студенти на 
Филолошки факултет - Скопје, со седиште во Скопје, 
со својство на правно лице од 07.12.1994 год. са во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Во регистарот на здруженија на грааѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
број 592, се запишува здружението на граѓани Сојуз 
на студенти на Филолошки факултет - Скопје, со се-
диште на ул. „Крсте Мисирков“ б.б., Скопје, кое го 
застапува неговиот претседател Станко Манчевски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3557) 

Основниот'суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 271/ 
98, од 17.11.1999 година, утврди дека програмата и ста-
тутот на здружението на граѓани Универзитетскиот 
спортски сојуз на Универзитетот „СВ. КИРИЛ И МЕ-
ТОДИЈ“ - Скопје, со седиште во Скопје, со СВОЈСТВО 
на правно лице од 19.11.1984 година се во согласност 
со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
број 627, се запишува здружението на граѓани Универ-
зитетскиот спортски сојуз на Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ - Скопје, со седиште на ул. „Пирин-
ска“ б.б , барака број 7, Скопје, кое го застапува него-
виот претседател Борис Петровски. 

Од Основниот суд Скопје I - С к о п ј е . (3558) 

Основниот суд Скопје I - Ско,пје, со З.Г. број 272/ 
98, од 17.12.1999 година, утврди де?са програмата и ста-
тутот на здружението на граѓани Универзитетскиот 
спортски сојуз на Македонија со седиште во Скопје, 
со својство на правно лице од 09.09.1993 година се во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - СкопЈе, под Рег 
броЈ 626, се запишува здружението на граѓани Универ-
зитетскиот спортски сојуз на Македонија, со седиште 
на ул. „Пиринска“ б.б. барака 7, Скопје, кое го заста-
пува неговиот претседател проф. д-р Душан Станими-
ровиќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (3559) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З .Г број 641/ 
99, од 16 09 1999 година, утврди дека програмата и ста-
тутот на здружението на граѓани Здружение на такси 
возачи на патнички автомобили, радио секција „Екс-
прес“ со седиште во Скопје, со својство на правно ли-
це од 21.01.1992 година се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
броЈ 446, се запишува здружението на граѓани Здруже-
ние на такси возачи на патнички автомобили, радио 
секција „Експрес“ со седиште на ул. „Козле“ број 88, 
лок 7, Скопје, кое го застапува неговиот претседател 
Костадиновски Горѓи од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3560) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 939/ 
99, од 24.12.1999 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 638, го заниша 
здружението на граѓани „Паневропска унија на Маке-
донија“ со седиште на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 53, Ско-
пје. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Мартин Треневски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението се однесу-
ваат на ширење на идеите за обединета Европа со Р. 
Македонија како нејзин составен и неодвоив дел и ак-
тивно да работи на вклучување на Р. Македонија во 
Европската унија и во другите воено-одбранбени 
структури, пред се во Западно-Европската Унија и Се-
верно Атланската Алијанса (НАТО) како и ширење 
сознанија за стварноста во Македонија меѓу национал-
ните асоцијации на Унијата како и во други асоција-
ции. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 24.12.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3561) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 898/ 
99, од 2.12.1999 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 594, го заниша 
здружението на граѓани „Здружение на хуманитарната 
мајка за национален развој „МАКЕДОНИЈА“, со се-
диште на ул. „Скупи" бр. 1, Скопје. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Дабеска Панда од Скопје. 

Работата и активностите на здружението се однесу-
ваат на преземање на мерки за заштита'и давање на 
хуманитарна помош на социјално незгрижени и хенди-
кепирани лица, хуманитарна, материјална, логистичка 
и друг вид на помош и подршка на неразвиени подрач-
ја и региони оштетени од елементарни непогоди, вој-
ни, болести, контакти и соработка со домашни и 
странски асоцијации, хуманитарни организации, фон-
дации и др. правни лица, како и креирање на можно-
сти за излагање на интеракции помеѓу физичките и 
правните лица од различни областа, култури и нации. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 02.12.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3562) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 795/ 
99, од 30.09.1999 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 478, го запиша 
здружението на граѓани Ансамбл за народни песни и 
игри „ЕМИН ДУРАКУ“ со скратено име АНПИ „Е-
МИН ДУРАКУ“ со седиште на ул. „124" бр. 1, Ско-
пје. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на зачувување и презентирање на албанскиот 
фолклор и обичаи низ народни песни, игри, инстру-
менти и носии кои го одржуваат историското минато 
и богатото културно наследство и традиции на албан-
скиот народ кои; живеат во просторот на Р. Македони-
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ја,како и формирање на секции за изучување, негува-
ње на уметничките способности на членовите. 

- Здружението на; граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 30.09.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3563) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со Ф. број 483/99, 
од 14.12.1999 година, утврди дека програмата и стату-
тот на Фондацијата за културна и научна афирмација 
и презентација „МАКЕДОНИЈА ПРЕЗЕНТ" со седи-
ште во Скопје, со својство на правно лице од 
18.05.1998 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
број 618, се запишува Фондацијата за културна и науч-
на афирмација и презентација „Македонија презент" 
со седиште на ул. „Иво Лола Рибар“ број 70, локал 
15, Скопје, која ја застапува претседателот на Управ-
ниот одбор, Христо Петрески од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3564) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 938/ 
99, од 23.12 1999 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 637, го заниша 
здружението на граѓани Кошаркарски клуб „ВАРДАР 
2000", СкопЈе, со скратено име КК „ВАРДАР 2000", 
Скопје со седиште на ул. „Митрополит Теодосиј Голо-
ганов" број 90/4/3, Скопје. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Мирослав Котевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението се однесу-
ваат на развивање и унапредување на работата на 
здружението во согласност со одредбите на статутот и 
актите на Кошаркарскиот сојуз на Македонија, да раз-
вива и негува спортски односи со другите здруженија 
во РМ и надвор од неа, да се грижи за здравствената 
заштита на сите селекции на кошаркари,-да организи-
ра натпревари, школување и др. облици на здружува-
ње за учество во кошаркарскиот спорт, во земјата и , 
во странство, како и да врши и други активности од 
интерес за развојот и унапредувањето на кошаркар-
скиот спорт и на здружението. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3565) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 156/ 
98, од 22.12 1999 година, ја утврди програмата и стату-
сот на здружението на граѓани Општински противпо-
жарен сојуз „ЦЕНТАР“ со седиште во СкопЈе, со свој-
ство на правно лице од 22 06.1995 година се во согла-
сност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
број 631, се запишува здружението на граѓани Оп-
штински противпожарен СОЈУЗ „ЦЕНТАР“ со седиште 
на ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 2, Скопје, кое го застапува 
неговиот претседател Г-дин Душан Палевски од Ско-
пје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3566) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје со З. Г. број 922/ 
99 од 21.12.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 629 го запиша 
здружението на граѓани Здружение за унапредување 
на квалитетот на живеењето „Ниво“ - Скопје со седи-
ште на ул. „Козле“ бр. 88-2-14, Скопје. 

тивната и стручно-апликативнат; I работа од областа на 
економијата, промоцијата на квалитетните производи 
и иновации, образованието, културата, книжевноста, 
политикологијата, меѓуетничката толеранција, право-
то, човековите права, правата на децата.и на младите, 
екологијата, здравството, техниката, електрониката 

информатиката и др. како и решавањето на проблеми-
те од секојдневниот живот на населението. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со р абота од 21.12.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со -З. Г. број 943/ 
99 од 30.12.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 645 го заниша 
здружението на граѓани Клуб за ат.летска гимнастика 
„Универзум“ - Скопје, со седиште на ул. „Кленоец“ 
број 30-а, Скопје. 

Здружението ќе се бави со организирање и спрове-
дување на рекреативна и натпреварувачка атлетска 
гимнастика - бди билдинг, аеробик и др. телесни дви-
жења кои влијаат на зајакнување на човечкото тело 
за подобрување на здравјето на граѓанките и спортисти-
те, обезбедување на простории и опреми за спортисти-
те, организира и учествува на натпревари и др. мани-
фестации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 30.12.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со С. О. број 13/98 
од 28.12.1999 година во регистарот на странски орга-
низации под Рег. број 76, ја заниша Подружницата во. 
Република Македонија на странската организација 
„Карана Корпорација“ со седиште во Арлингтон -
САД. 

Седиштето на Подружницата на странската органи-
зација „Карана Корпорација" од САД е на^ул. „Васил 
Галеинов“ број 3, Скопје. 

Лице овластено да ја застапува Подружницата на 
странската организација „Карана Корпорација“ од 
САД во Република Македонија е ѓа Дианна М. Пор-
тер - американски државјанин. 

Работата на активностите на подружницата на 
странската организација „Карана Корпорација“ во Ре-
публика Македонија ќе се однесува на реформа на те-
ковниот државен пензиски систем, како и овозможува-
ње на услови за воспоставување на дополнителен, при-
ватен пензиски систем со давање на стручна консул-
тантска помош, размена на искуства преку одржување 
на семинари, трибини и обучување на кадри заради 
реструктуирање на социјалниот и пензискиот систем. 

Подружницата на странската организаицја „Карана 
Корпорација“ стекнува својство на правно лице и мо-
же.ла започне со работа од 28.12.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3570) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје со З. Г. број 935/ 
99 од 30.12.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 644 го заниша 
здружението на граѓани Здружение на политичка нау-
ки на Македонија со скратено име ЗПНМ, со седиште 
на бул. „Партизански одреди“ број. 89, во Институтот 
за социолошки и политичко-правни истражувања, 
Скопје. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-говиот претседател д-р.Лидија Христова. 

Работата и активностите на здружението се однесу-
ваат на интензивирање на професионаланта комуника-
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ција на политиколозите во РМ, афирмација на полити-
кологијата, организирале тематски дискусии, трибини 
и јавни предавања, издавање публикации, соработка 
со друштва, институции, групи и поединци од земјата 
и странство што имаат сродни цели како и реализира-
ње на истражувачки и други апликативни проекти. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 30.12.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З . Г. број 760/ 
92 од 19.07.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 378 го запиша 
здружението на граѓани Карате клуб „Фудо" - Скопје 
со скратено име К К „Фудо" - Скопје со седиште на 
ул. „Жданец" број 31-б, Скопје. 

Лице овластено , да го застапува здружението е не-
говиот претседател Елена Јосифова од Скопје. 

Работата и акти еност и те на здружението се однесу-
ваат на развој, ширење, подорбурвање, претставување 
и афирмација на карате спортот, соработка на клубот 
со останатите клубови како и информирање на јавно-
ста за својата работа и своите потреби. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 19.07.1999 
година,. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. - (3572) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје со З . Г. број 841/ 
99 од 21.09.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 452 го запиша 
здружението на граѓани Авто мото клоуб „ПРИМО" 
- Скопје со скратено име АМК „ПРИМО" - Скопје 
со седиште во Скопје на ул. „12 Ударна бригада“ б.б. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Божиновски Славко од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување на спортскиот автомобили-
зам и мотоциклизам, организирање на спортски нат-
превари, учество со вон членови на спортски натпре-
вари, водење грижа за нелојална конкуренција како и 
соработка со АМСМ и со др. клубови. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 21.09.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3573) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З. Г. број 379/ 
99 од 20.10.1999 година утврди дека програмата и ста-
тутот на здружението на граѓани Сојуз на ликовните 
педагози на Македонија со скратено име СЛПМ со се-
диште во Скопје, со својство на правно лице од 
27.01.1965 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
527 сс запишува здружението на граѓани Сојуз на ли-
ковните педагози на Македонија, со скратено име 
СЛПМ со седиште во Скопје на ул. „Никола Русин-
ски“ број 1, кос го застапува неговиот претседател Па-
не Коцсвски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3574) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З. Г. број 394/ 
99 од 11.06.1999 година утврди дека програмата и ста-
тутот на здружението на граѓани Авто мото клуб 
„НОВУС-ХЕЛАК" со скратено име АМК „НОВУС-
ХЕЛАК" со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 07.02.1994 год. се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
286 се запишува здружението на граѓани АВТО МО-
ТО КЛУБ „НОВУС-ХЕЛАК" со скратено име АМК 
„НОВУС-ХЕЛАК" со седиште во Скопје, на ул. „Иво 
Лола Рибар“ број 51 кое го застапува неговиот претсе-
дател Доневски Павле од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3575) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со 3 . Г. број 840/ 
99 од 29.12.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 646 го запиша 
здружението на граѓани Христијанска хуманитарна ор-
ганизација „Христољубие" со седиште на ул. „Благоја 
Давков“ 16 во Скопје. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Симеон Николовски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на пружање помош на беспомошни лица без 
оглед на национална, верска, расна или полова при-
падност, пред се на стари и болни лица, инвалиди, си-
ромашни, бегалци, прогонети, осамени, напуштени де-
ца, духовно оптеретени и на сите на кои треба да им 
се пружи соодветна помош, поттикнување на евангел-
ската дејност и духовната обнова, печатење литерату-
ра, вршење проповеди и сл. одржување концерти на 
духовна музика како и отворање на народна кујна за 
исхрана на бездомници и сиромашни луѓе. 

Здружението на граѓани стекнува својство нб прав-
но лице и може да.започне со работа од 29.12.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3576) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
258/99 од 21.01.2000 години над ПП "Шпед-Томас" од 
Битола, ул ."Крсте Налев“ бр. 24, дејност транспорт и 
услуги со жиро сметка бр. 40300-601-35328 при З П П -
Филијала- Битола, отпори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3604) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд Ст. бр. 35/99 од 24.01.2000 година 
Предлогот поднесен од доверителот Република Маке-
донија - Министерство за финансии - Управа за јавни 
приходи - Скопје и „Хсмтекс" АД за производство на 
полиестерски в л а к н а - Скопје за отворање на стечајна 
постапка над должникот „Хемтекс" АД за производ-
ство на полиестерски влакна Скопје се уважува. 

Се отвора стечајна постапка над должникот ,,Хем-
текс" АД за производство на пол полиестерски влакна -
Скопје, со седиште на ул. ,,Лисиче“ бб, с Горно ЛИ-

СИЧЕ-Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-12456. ^ 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З. Г. број 318/ 
99 од 6.10.1999 година утврди дека програмата и стату-
тот на здружението на граѓани Сојуз на металурзите 
на Македонија, со скратено име СММ со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 05.02.1997 годи-
на се во согласност со Законот за здруженија на граѓа-
ни и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
495 се Запишува здружението на граѓани Сојуз на ме-
талурзите на Македонија со скратено име СММ со се-
диште во Скопје, на ул. „Даме Груев“ број 14-а, кое 
го застапува неговиот претседател дипл. инж. Миле 
Георгиевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3577) 
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За стечаен судија се определува Маја Малахова, су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет! 

За стечаен управник се определува лицето Јосиф 
Костовски од Скопје, бул: „АВНОЈ“ бр. 80/1-9.' 

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена Да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник, 
на адреса „Хемтекс" АД Скопје ул. „Лисиче“ бб. 

Се повикуваат доверителите кој имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (Катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. Во прија-
вата мора да се означи предметот на кој постои ра-
злачно право, начинот и основата на засновање на пра-
вото како и обезбеденото побарување. Доверителот кој 
без оправдани причини намерно ќе пропушти да под-
несе или ќе го одолговлекува поднесувањето на прија-
вата одговара за штетата која од тоа би можела да 
настане. 

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

Се закажува рочиште на Собир на доверители - за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања, и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за натамошниот тек на постапката (Извеш-
тајно рочиште), кое ќе се одржи на 21.02.2000 година во 
10,00 часот, во просториите на судот, барака бр. 4 соби 
бр. 8. 

Решението да се достави до Одделот за регистрација 
на регистарскиот суд поради запишување во трговскиот 
регистар, до катастарот и на други органи во кои се 
заптнани правата од индустриска сопственост заради 

зпишување во јавните книги. 
Жалбата поднесена против ова решение не го задр-

жува неговото извршување. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3649) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој“ суд Л. бр. 1014/99 од 05.10.1999 година 
с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие „М-ТРЕЈД", ц.о. увоз-извоз 
Скопје, ул. „519", бр. 112, со жиро сметка 40110-603-
26469. , 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на бул. „АСНОМ“ бр. 68/4, тел. 454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3504) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1139/99 од 26.11.1999 година 
с отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие „ЕВРО-МАК КОМ-
ПАНИ“, ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Гоце Делчев“, бр. 
25, со жиро сметка 401101-601-393409. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808. 

, Се покануваат доверитслите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-

вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до .ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, анајдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (3505) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
ре“шение на овој суд Л. “бр. 1214/99 од 07.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало „РАПИД КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. од Скопје, 
с. Визбегово, со жиро сметка 40100-601-113538. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454^808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3506) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1146/99 од 18.11.1999 родина 
с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „СКО ТЕТ 
ИМПОРТ“, ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Орце Нико-
лов“, бр. 178, со жиро сметка 40120-601-128366. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808. 

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

вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3507) 

Основниот суд 'Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1020/99 од 25.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ЖИС" д.о.о. Скопје, ул. „Ловќенска", бр. 5/5, со жиро 
сметка 40100-601-207751. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3508) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
. решение на овој суд Л. бр. 1007/99 од 23.11.1999 година 



Стр. 214 - Бр. 5 

е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија „СИМАК", ц.о. ек-
спорт-импорт Куманово. 

За ликвидатор се определува лицето Зденкица Па-
невска од Куманово. 

Се покануваат по втор пат сите доверители во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“ да ги пријават своите 
побарување, а должниците да ги подмират своите обвр-
ски во истиот рок. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3530) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1062/99 од 04.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско, угостителско и услужно претприја-
тие „РОЗЕТА КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз од Тетово, 
ул. „Андреја Стојановиќ“, бр. 8, со жиро сметка 41500-
601-40729 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски, со стан на ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 094/22-
025 од Тетово. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија'1 до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3531) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на о в о ј суд Л бр.868/99 од 22.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие “ВА-БИ Компани“ 
д с.о. увоз-извоз Скопје, ул.“Шидска" бр.24 локал 9, со 
жиро сметка 40120-601-161048. 

За ликвидатор се определува лицето Весна Младено-
виќ, бул.“АСНОМ“ бр.36/2-12. 

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 

3 месеци од денот на последната објава. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-

те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3583) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Возарци, 
Кавадарци, КП-851, дел-1,3,6 и 8, план-005, скица-013, 
в.место-„Грешнево", култура-лозје, класа 4 со вкупна 
површина од 5.375 м2 во сопственост на Ѓорѓи Мишов 
од с. Возарци видно од Имотен лист бр. 296 за цена 
од 96.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заеднич-
ки сопственици, сосопственици и соседи (чие зе.мјиште 
граничи со земјиштето што се продава) доколу ја при-
фаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставува-
ње на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов" бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Служби весник на Р. 
Македонија“. Во спротивно го губат правото на првен-
ство ' (3533) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО-Кавадар-
ци, КП-4683, в. место - „Крстот“, култура-лозје, со 
површина од 1866 м2 во сопственост на Василије Јоси-
фовски видно од Имотен лист бр. 1921 за цена од 
70.400,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересираат субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заеднич-
ки сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава) доколу ја при-
фаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставува-
ње на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов“ бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овоЈ оглас во „Служби весник на Р. 
Македонија“. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. (ј534) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 540/1,-6-4, 
КП бр. 344, нива класа 4, на м.в. „Манастирите“ во 
површина од 1371 м2 по П.Л. бр. 215 за КО Тумчеви-
ште сопственост на Мустафи Даута Иса од с. Врапчи-
ште за цена од 60.500,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-
конот за земјоделското земјиште („Службен весник“ 
на РМ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купува-
ње, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, п и с м е н о да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Злуфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство“ бр. 5-А. (3535) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 559-3-7 нива од класа 8, на м.в. „Куќишта“ во по-
вршина од 1221 м2, цела КП 621-3-9 лозје на м.е. „Ку-
ќишта“ во површина од 832 м2 и цела КП бр.866 -5-4 
ливада од класа 4, на м.в. „Село“ во површина од 561 
м2 сите заведени во П.Л. бр 550 за К.О. Балин Дол, 
сопственост на Пајазати Фета Амзи од Балин Дол, Го-
стиварско за вкупна цена од 400.000,00. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство“ бр 5-А. (3536) 

Се продава земјоделско земјиште од КП “број 343, 
план 2, скица 7, место викано „Стари Лојза“, култура 
нива, класа 4, со површина од 4250 м2 КП број 343, 
план 2, скица 7, место викано „Стари Лојза“, култура 
нива, класа 3, со површина од 3950 м2 заведени во По-
седовен лист 7 за КО, Черкеско село, Куманово, соп-
ственост на Сабедини М. Амети, ул. „Борис Кидрич" 
бр 69, Куманово за вкупна цена од 120.000,000 дена-
ри... 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственцитс и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, 
во Куманово. (3537) 

Се продава земјоделско земјиште КП.број 20/1 

план 1, скица 6, место викано „Аджин'Брест , култура 
Нива, класа 1, со површина од 803 м2, заводена во По-
седовеи лист 505 за К О Опае. сопственост на Трајко-
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вик Слободан с. Опае, Куманово, за цена од 25.000,00 
денари, КП броЈ 30/3, план 1, скица 6, место викано 
„Аджин Брест“, култура нива, класа 1, со површина 
од 798 м2 заведена во Поседовен лист 506 за КО Опае 
сопственост на ТраЈковиќ Стојадин ул. „Доне Божи-
нов“ бр. 16, Куманово, за цена од 25.000 денари, КП 
број 20/2, план 1, скица 6, место викано „Аджин 
Брест“, култура лозје класа 3, со површина од 802 м2, 
КП број 30/2, план 1, скица 6 место викано „Аджин 
Брест“, култура лозје, класа 3, со површина од 797 м2 

заведена во Поседовен лист 528 за КО Опае сопстве-
ност на Трајковиќ Јовица од с. Опае, Куманово за це-
на од 80.000,00 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 Републи-
ка Македонија“ писмено да се,изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани ул. „11 Октомври“ бр. 1а, 
Куманово. (3538) 

Се продава земјоделско земјиште КП. број 1866, 
план 5, скица 40, место викано „Г. Краиште“, култура 
нива, класа 4, со површина од 659 м , заведена во По-
седовен ЛИСТ 39 за КО Отља, сопственост на Муслија 
Исуф, од с. Отља, Куманово, за цена од 20.000,00 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 обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „И Октомври“ бр. 1а, 
Куманово. (3539) 

Се продава земјоделско земјиште КП број 4144/5, 
план 10, место викано „Седиште“, култура нива, класа 
4, со површина од 430 м2, КП број 4157, план 10, место 
викано „Седиште“, култура нива, класа 3, со површи-
на од 694 м2, КП број 4172/1, план 15, место викано 
„Седиште“ култура нива, класа 4, со површина од 966 
м , КП број 8605 |, план 17, место викано „Кувенджик", 
култура нива, класа 4, со површина од 447 м2, КП број 
8851, план 18, место викано „Прековине", култура ни-
ва, класа 4, со површина од 724 м2, КП број 9070/1, 
план 19, место викано „Девиче", култура нива, класа 
6, со површина од 900 \ г , КП број 9079/2, план 19, 
место викано „Девиче", култура нива, класа 6, со по-
вршина од 140 кг, КП број 5079/1, план И, место вика-
но „Река“, култура Ов. градина, класа 3, со површина 
од 464 м2, КП број 5080/1, план 11, место викано „Ре-
ка'1, култура овошна градина., класа 3, со површина 
од 284 м2 заведени во Поседовен лист 530 за КО Мл. 
Нагоричане, сопственост на "Јовановски Трајан, ул. 
„Лесковачка“ бр. 44-1/1-10, Куманово, за вкупна цена 
од 100 000,00 денари и КП број 5156, план 11, место 
викано „Река“, култура пасиште, класа 3, со површина 
од 1200 м2, заведена во Поседовен лист 603 за КО Мл. 
Нагоричане, сопственост на по 3/6 (три идеални ше-
стин) на Јовановски Трајан, ул. „Лесковачка" бр. 44-
1/1, Куманово и Јовановски Живко од с. Младо Наго-
ричане, Куманово, за вкуниа цена од 20 ООО 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 Републи-
ка Македониј,а“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. “' , 

Изјавите прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, Ку-
маново (3540) 

Се продава земјоделско земјиште КП број 2318/1, 
план 7, скица 29, место викано „Башти", култура ни-
ва, класа 4, со површина од 8818 м2, КП број 2318/1, 
план 7, скица 29, место викано „Башти", култура ни-
ва, класа 6, со површина од 2400 м2 заведени во Посе-
довен лист 226 за КО Кокошиње, сопственост на по 
1/2 (една идеална половина) на Тимчев Никола, ул. 
„Моша Пијаде“ бр. 174, Куманово и Тимчев Благоја, 
ул. „М. Пијаде“ бр. 174, Куманово, за вкупна цена од 
80 000,00 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 Републи-
ка Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, Ку-
маново. (3541) 

Се продава земјоделско земјиште 1/12 идеални де-
лови од КП број 2004/2, на м.в. „Село“ под објект во 
површина.од 140 м2 и двор во површина од 222 м2 опи-
шано по ПЈ1. бр. 1209 на КО Боговиње, за цена од 
900.000,00 денари, сопственост на Рецепи Нури Абди-
самет од с. Боговиње, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта граничат со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

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

(3542) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1348/1 на 
м.в. „Трешница", нива 3 класа, со површина од 1952 
м2, описано по ПЛ. бр. 65 на КО Слатина, за цена од 
100.000,00 денари сопственост на Хусеини Шемседин 
Ибраим од с. Слатина, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта граничат со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

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

(3543) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1221/3 на 
м.в. „Село“, Овошна градина 5 класа, со површина од 
405 м2, опишано по ПЛ. бр. 405 на КО Одри; за цена 
од 50.000,00 денари сопственост на Исовски Атов Саво 
од с. Одри, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта граничат со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

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

(3544) 
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Се продава земјоделско земјиште, ниви на КП 69/ 
111, план 2, скица 4, МВ „Чаухица, класа 4, со по-
вршина од 1162 м2 и КП 69/173, план 2, скица 4, МВ 
„Чаухица“ класа 2, со површина од 807 м2 во КО Бого-
родица, сопственост на Апостолова Мара од Богдан-
ци, за вкупна цена од 14.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов“ бр. 
4, Гевгелија. (3545) 

Се продава 15/20 идеален дел од земјоделско земји-
ште построено на КП број 1314/3 нива, план 6. скица 
17, м.в. „Османов Рид“ со површина од 2311 заве-
дено во ПЛ 2612 за КО Д. Којнаре, сопственост на 
Милошевски Ивица по цена од 0,5 ДМ по 1 м2. 

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 Републи-
ка Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави 
до нотарот Јорданка Митевска, ул. ,Доне Божинов“ 
бр. 18, Куманово. (3546) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Друштво- за 
ревизија и консалтинг "Ревизор" Гордана и Виолета, 
дои Скопје“. (44191) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско 
друштво за трговија и услуги "Фалкон С.Р.С." д.о.о. 
Розета и Саша - Скопје“. (2392) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 320070/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Трпевска Севда, ул."Речиште" бр. 13,Скопје. (3622) 
Пасош бр. 1187404/99,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Османи Идриз, с. Долно Свиларе,Скопје. (3635) 
Пасош бр.727190/95, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Костовски Георги, ул."Методи Митевски“ бр. 6/20-10, 
Скопје. (3645) 
Пасош бр.429525/94,издаден од УВР-Скопје на име 

Николовска Мирјан а,ул.“С. Ковачевиќ“бр.47/3-6,Скопје 
Пасош бр. 0805154/95,издаден од ОВР - Виница на име 

Иванов Орце, с. Калиманци,Виница. (3647) 
Пасош бр. 482642/94, издаден од УВР - Скопје ни име 

Сотировски Љупчо, ул “И. Аговски“бр. 1/3-12,Скопје. 
Пасош бр. 1249395/99,издаден од УВР - Тетово на име 

Зибери Емурла, с Радиовце,Тетово. (3652) 
Пасош бр.735526/95,издаден од УБВР - Тетово на име 

Смаили Јакуп, ул." 113"бр.8,Тетово. (3653) 
Пасош бр. 1275251,издаден од УВР - Кочани на име 

Паунов Алберто, с. Мородвис,Кочани. (3499) 
Чекови од бр. 4842284 до 4842290 и 4646096, од тековна 

сметка бр.10467534,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Лазарева Менка,Скопје. (3590) 
Чекови од бр. 2792898 до 2792901, од тековна сметка 

бр.2098701,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Орхидеја Кушевска Радеска,Скопје. (3592) 

Чекови од тековна сметка на име Симоноски Владо, 
ул."Цветан Димов“бр. 18,Струга. (3593) 

Работна книшка,издадена од С“копје на име Трајчов 
МиЈалче,СкопЈе. (3594) 
Работна книшка на име Крстаноски Митко, нас. Рами, 

Охрид. (3597) 
Работна книшка на име Мирчески Климе, с.Слатино, 

Охрид. (3599) 
Работна книшка на име Велинов Миле, с. Церско-

Македонска Каменица. (3607) 
Работна книшка на име Љубе Ориѓаноски. с. Сопот-

ница,Демир Хисар. (3608) 
Работна книшка на име Селим Селими, с. Лешница, 

Кичево. (3609) 
Работна книшка на име' Шукри Абдиу, с. Грешница, 

Кичево. ' (3610) 
Работна книшка на име Нехат Муадини, с. Ропалце, 

Куманово. ^ (3611) 
Работна книшка и диплома за завршена ССС на име 

Стојаноска Васка, ул."Иљо Попадинецмбр.14 б,Прилеп. 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Марковиќ 
Борче,Скопје. (3619) 
Работна книшка, издадена од Скопје на име Маја Ива-

новска,Скопје. (3621) 
Работна книшќа,издадена од во Скопје на име Шиш-

ковска Сузана, Скопје. (3641) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Пав-

ловска Марина, Скопје. (3642) 
Свидетелство на име Кенан Идризи, с. Студеничани, 

Скопје. (3614) 
Свидетелство ПОУ-е.Мелница на име Чолакоска 

Екрем Азленка, с.Мелница-Чашка,Велес. (3615) 
Ученичка книшка на име Лела Адеик, с. Студеничани, 

Скопје. (3613) 
Ученичка книшка на име Коневска Марија, ул.“Г.Дел-

чев" бр. 19-с.Кравари,Битола (3617) 
Ученичка книшка на име Белковска Лена. с. Дрмени, 

Ресен. (3618) 
Диплома,издадена од Гимназија "Никола Карев"-

Скопје на име Дивна Донев“а, Скопје. (3636) 
Диплома, издадена од Гимназија "Никола Карев“ -

Скопје на име Соња Донева,Скопје. (3637) 
Даночна картичка,издадена од Управа за приходи на 

град Скопје на име "Опран",Скопје. (3589) 
Даночна картичка бр.4030995102472,издадена од Упра-
ва за приходи - Скопје на име Претпријатие "Универ-
залком", с.Љубин,Скопје. (3638) 

Даночна картичка бр.5030994103274 за вршење превоз 
на патници во градски сообраќај,издадена од Управа за 
приходи - Скопје на име Зеќири Авдираман, с. Кру-
шопек,Скопје. (3639) 
Чекови од бр.00868539 до 00868541 на име Амзаи 

Енвер, с. Чегране,Гостивар. ' (3596) 
Решение бр.25-2376/2,издадено од Министерство за 

стопанство - Кисела Вода - Скопје на име Голомеиќ 
Мирослав, ул.“Тодор Чангов“бб-Скопје. (3640) 
Решение бр.з8/1 за трговија на-мало со зрнеста храна 

и др.,издадено од Министерство за стопанство - Скопје 
на име Аќимоски Зоран,ул."Н.Фронт"бр.3-3/65,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение на име Хани Насиха, с. 

Велешта, Струга. (2585) 
Свидетелство за 7 одделение на име ШеЈИ Баки Мен-

духије, с. Велешта, Струга. (2586) 
Свидетелство за 8 одделение на име Веси Хани, с. 

Велешта,Струга. (2587) 
Свидетелство за 8 одделение на име Назим Насуфи, с. 

Велешта,Струга. 
, Свидетелство за 6 одделение на име ^ 
Велешта,Струга. ' (2589) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јануари 2000 



27 Јануари 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 217 

Свидетелство на име Абази Зеќирја Ариф,ул. “Кума-
новска' бр..34,Тетово. (2640) 
Свидетелство за 8 одделение на име Наце Михајлов, с. 

Конче,Радовиш. (2643) 
Свидетелство за 8 одделение на име МаноЈлев Петре, 

с. Ракитец,Радовиш. (2645) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стефанова Еми-

лија, бул.мА.Македонскимбр.З/1-5,Радовиш. (2650) 
Свидетелство за 8 одделение на име Миле Вучковски, 

ул-."22 Октомври"бр:6,Радовиш. (2658) 
Свидетелство за 8 одделение на име Здравевска Ѓур-

ѓа, ул.“М.Тито",Радовиш. ' (2663) 

Свидетелство на име Стоименов Ивица, ул.“Ѓорги Су-
древ“ бр. 17,Радовиш. (26^6) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лазаров Илчо, с. 

Оровник,Радовиш. (2670) 
Свидетелство за 8 одделение на име Карпузова П. 

Милка, ул."Ило Алексов"бр.65,Радовиш. (2671) 
Свидетелство за 8 одделение на име Димитрова Не-

венка, с. Ињево,Радовиш. (2672) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ахмети Фериде, с. 

-Пирок,Тетово. ' (2781) 
Свидетелство на име Газмен Халили, с. Џепчиште, 

Тетово. : (2783) 
Свидетелство за 8 одделение на име Пенова Стефка, с. 

Звегор, Делчево. (2786) 
Свидетелство на име Манојлев Стојче, с.Ракитец, 

Радовиш. . (2828) 
Свидетелство на име Петров Живко, с.Ракитец, Ра-

довиш. (2829) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стојанова Галап-

ка, с. Ињево,Радовиш. (2831) 
Свидетелство на име Камчев Аце,ул.“Лисец“бр. 36, Ра-

довиш. (2832) 
Свидетелство за 8 одделение на име Галева Верка, 

Радовиш. (2833) 
Свидетелство за -8 одделение на име Југослав Г. Јова-

нов, с. Злеово,Радовиш. (2834) 
Свидетелство за 8 одделение на име Андов Николчо, 

с. Ињево,Радовиш. (2835) 
Свидетелство за 8 одделение на име Атанасов Мите, 

Радовиш. (2836) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованова Ленче, 

ул. "Ч.Ф.Даме"бр.5,Радовиш. (2837) 
Свидетелство на име Лазаревска Валентина,ул."Плач-

ковица" бр. 10,Радовиш. (2838) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стефанова Јанка, 

с. Ораовица,Радовиш. (2839) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованов Витан, 

ул.'“Вардарска'^. 2, Радовиш. (2840) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ципалов Осман, 

ул. "М.Ацев“бр.ЗО,Радовиш. . (2841) 
Свидетелство за 8 одделение на име Димитриев Ме-

тодија, с. Злеово,Радовиш. (2842) 
Свидетелство за 8 одделение на име Костадинова 

Злата,ул."Плачковица",Радовиш. (2843) 
Свидетелство за 8 одделение на име Спасов Мите, с. 

Ораовица,Радовиш. (2845) 
Свидетелство за 8 одделение на име Аврамова Да-

финка, ул."4-ти Јули“,Радовиш. (2846) 
Свидетелство за 8 одделение на име Пеновска Еле-

онора, ул."8-ми Март“бр. 14/44,Велес. (2847) 
Свидетелство бр.0902 - 397/74 за 8 одделение на име 

Петровска Сузана, с. Козјак,Штип. (2849) 
Свидетелство за 8 одделение на име Самет Истрефи, 

с. Велешта“ Струга (2850) -

Ученичка книшка,издадена од СУ ПТУ "Лазар Личено-
ски“ Скопје на име Петкова Александра,СкопЈе. (2411) 
Ученичка книшка на име Давковски Стевчо, Штип. 
Ученичка книшка на име Ивановска Маргарита, ул. 

"М. Трповски“бр. 13,Ресен. (2634) 
Диплома и свидетелство на име ФеЈзулаи Илхам, с. 

Теарце,Тетово. (2528) 
Одобрение за работа бр.4095 на име Рецепи Амет, с. 

Орашје,Тетово. (2494) 
Книшка на име Васил Ќортошев,ул.“Младинска' бр.10, 

Струмица. (2534) 
Лична карта на име Саити Раип,с.Гермо,Тетово.(2573) 
Уверение за такси на име Чедо Макрашански,ул."Тоде 

Думба“бр. 16,Куманово. (2631) 
Избирачка легитимација на име Пешовска Славка,ул. 

"М.Тито“бр. 103,Берово. (2567) 
Избирачка легитимација на име Мамучевски Дамјан, 

ул.“Карпош'',Берово. (2570) 
Избирачка легитимација на име Софеска Ратка, ул. 

"Партизански одреди"бр.55 ,Кичево. (2738) 
Избирачка легитимација на име Софески Никола, ул. 

"Партизански одреди“бр.55,Кичево. (2742) 
Избирачка легитимација на име Софески Душко, ул. 

"Партизански одреди“бр.2,Кичево. (2759) 

ОГЛАСИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ - НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Друштвото за производство, транспорт, трговија на 
големо и мало „Чобанлар" Алии браим ДОО увоз-из-
воз, с. Кременица - Бистрица, го објавува следниот 

О Г Л А С 

Друштвото за производство, транспорт, трговија на 
големо и мало „Чобанлар" Алиибраим ДОО увоз-из-
воз, с. Кременица - Бистрица, во Основниот суд во 
Битола ја заниша намерата за намалување на основна-
та главнина за износ од 805.220,00 денари, со решение 
П.трег. 615/99 од 23.12.1999 година. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 90 дена од денот на објавување-
то на огласот во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Друштвото е согласно да му ги исплати побарува-
њата или да му даде гаранција. 

(3435) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Град Скопје објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ . 
1. Набавувачот на јавниот повик е Град Скопје -

Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени ра-
боти, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
„Илинденска“ бб, Скопје. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-1/ 
2000 е прибирање на документација за претходно утвр-
дување на подобност на понудувачите како можни но-
сители на изведување на следните видови работи во 
текот на 2000 година: 

А. изградба, реконструкција и санација на јавни и 
сообраќајни површини на подрачјето на Град Скопје: 
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коловози, тротоари и велосипедски патеки на маги-
стрални и собирни улици; јавни паркиралишта; спорт-
ски и детски игралишта; пешачки патеки и други јавни 
површини со асфалтен застор (асфалт, бетон или тврдо 
лиен асфалт); 

Б. изградба на тротоари, пешачки патеки, јавни пар-
киралишта и други јавни површини на подрачјето на 
Град Скопје со застор од префабрикувани бетонски 
елементи; 

Ц. изградба на фекална и атмосферска канализација 
и водоводна мрежа на подрачјето на Град Скопје. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Поради обемот и динамиката на набавката, наба-
вувачот ќе изврши избор на повеќе понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Град Скопје има 

потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понудува-
чите за извршување на предметот на набавката (поз. А, 
поз. Б и поз. Ц). 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара 
дополнителна понуда за изградба, реконструкција или 
санација на објекти предвидени со Програмата за уре-
дување на градежно земјиште на подрачјето на Град 
Скопје за 2000 година и Програмата за користење на 
средства од употреба на градежно земјиште на подрач-
јето на Град Скопје за 2000 година, според динамика 
утврдена од набавувачот - Град Скопје. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценката дали ги исполнуваат условите утвр-
дени во членот 35 од Законот за јавните набавки. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
- Документ за техничко-технолошки бонитет; 
- Документ за економско-финансиски бонитет; 
-Документ за расположива опрема и други физички 

капацитети потребни за реализација на набавката; 
- Документ за досегашно искуство (референтна ли-

ста) и стручен кадар за извршување на набавката; 
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејноста; 

- Документ ја регистрација на претпријатието за 
вршење на дејноста; 

- Документ дека не е во стечај или ликвидација. 
Документите за техничко-технолошки бонитет, ра-

сположивите ресурси и досегашното искуство треба да 
се однесуваат за видот на работата (поз. А, поз. Б или 
поз. Ц) од предметот на набавката за која понудувачите 
даваат своја понуда. 

Понудувачите можат да дадат свои понуди за една 
или повеќе позиции од предметот на набавката. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден 
од денот на објавувањето во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот-ко-
рисник на услугата, Град Скопје - Градски комитет за 

27 јануари 2000 

урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и 
заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, 
Скопје. 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, кому-
нално-станбени работи, сообраќај и заштита на човеко-
вата околина ' 

Комисија за јавни набавки на Град Скопје 

Врз основа на член 10, 14 и 15 од Законот за јавните 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), по овластување 
од Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, Комисијата за јавни набавки при Агенци-
јата за поттикнување на развојот на земјоделството -
Битола објавува 

П О В Т О Р Е Н О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 1/99 
З А Н А Б А В К А Н А Т Е Р Е Н С К И П Е Д О Л О Ш К И 

Р Н Ф А К Т О Р Л А Б О Р А Т О Р И И 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.Набавувач по овој повик е Агенцијата за потти-

кнување на развојот на земјоделството - Битола. 
1.2. Предмет на набавката е набавка на 12 (двана-

есет), комплети теренски педолошки РН фактор (агро-
хемиски), лабораторин и додатна опрема. 

1.3. Постапката се спроведува со отворен повик, кој 
е јавен и анонимен. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата да ја содржи цената во денари одделно 

и вкупно за една и за сите лаборатории и за додатната 
опрема со сите давачки. 

2.3. Понудата да содржи и цена за изработка на 
Програма за работа и следење на реализацијата на 
Програмата во текот на една година, снабдувањето со 
реагенси и раствори во првата година. 

2.4. Понудата да го содржи начинот на-плаќање, 
квалитетот и рокот на испорака. 

3. ПРИДРУЖНА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
Понудувачите да достават: 
3.1. Извод од судска регистрација. 
3.2. Документ за бонитет од ЗПП. 
3.3. Изјава дека понудувачот не е во стечај или суд-

ска ликвидација, потпишана од одговорно лице. 
3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му с изре-

чена мерка за безбедност-забрана за вршење дејност 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. -цена 40поени 
- квалитет 20 поени 
- рок на испорака, обука и пуштање 

во функција 10 поени 
- начин и рок на плаќање 20 поени 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

5.1. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 
дена од денот на објавувањето. 
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5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи два запечатени плика. 

5.3. Надворешниот плик во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јав-
ниот повик 1/99. Овој плик не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. Во средината на пликот треба да биде назначена 
адресата на набавувачот. 

5.4. Првиот внатрешен плик, ја содржи придруж-
ната документација и ја носи ознаката ,,Документаци-
ја“. 

5.5. Вториот внатрешен плик, ја содржи понудата и 
ја носи ознаката „Понуда“. 

5.6. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок која треба да биде заведена и потпишана од 
страна на одговорно лице. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 
оние кои не се изработени според пропорциите на пови-
кот, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува со една понуда, а во 
понудите не се дозволени варијанти-опцин. 

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 17.02.2000 година во 12 часот во просториите на 
Агенцијата. 

6.4. Понудите можат да се достават по пошта или во 
архивата на Агенцијата за поттикнување на развојот на 
земјоделството - Битола, ул. „Климент Охридски“ б.б. 7 

бр. 5/3, поштенски фах 18 - Битола. 
6.5. Тендерската документација со техничките ка-

рактеристики на теренските лабораторин можат да се 
подигнат во Агенцијата. 

6.6. За поблиски информации обратете се на тел. 
097-228-330 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 48 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП Македонска Радиодифузија 
Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА НАБАВКА НА ПРЕДАВАТЕЛНА И 

РЕПЕТИТОРСКА УКЕ - ВХФ - ФМ РАДИО 
ОПРЕМА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 1/2000 с Јав-

ното Претпријатие Македонска Радиодифузија Ско-
пје, со седиште во С К О П Ј С , Република Македонија, 
булевар „Гоце Делчев“ б б 

1 2. Предмет на набавката с предавателна и репети-
торска УКБ-ВХФ-ФМ радио опрема. 

1 3 Видот и количината, како и други елементи на 
набавката се презентирани во тендерската докумен-
тација. 

1.4. Повикот с Јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид на ДЕЈНОСТ 

2 ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да сс подигне во 

Јавното Претпријатие Македонска Радиодифузија 
Скопје, Сектор репститорска техника, канцеларија 
број 1615, секој работен ден од 1000 до 1200 часот 
На заинтересираните понудувачи од странство тен-
дерската документација ќе им биде доставена но бр-
за пошта на нивно барање. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање или достава на тендерската докумен-
тација е неповратен и изнесува-
- за понудувачи од Републиката 150 ДЕМ, во де-
нарска противвредност според средниот курс на 
НБМ на денот на уплатата, на жиро сметка 40100-
601-407770, ЕДБ 4030998340269, депонент на АД 
Комерцијална банка - СкопЈе, 
- за понудувачи од странство 400 ДЕМ, на сметка 
број 25730522-21743 на јавното Претпријатие Маке-
донска Радиодифузија - Скопје во АД Комерцијал-

„ на банка Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бр. 4, 91000 
Скопје. 

2.3. Услов за учество на тендерот е задолжителен от-
куп на тендерската документација. Доказот за извр-
шена уплата се презентира најдоциа на денот на 
отворањето на понудите. Во случај доказот за извр-
шена уплата да не биде поднесен ниту во конечниот 
рок ќе се смета дека понудувачот се откажал и не-
говата понуда нема да се разгледува. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата задолжително треба да ги содржи: нази-

вот, адресата и седиштето на понудувачот. 
3.2. Во понудата треба да бидат наведени докази за 

техничката способност на понудувачот'(согласно 
член 23 од Законот за јавните набавки) како гаран-
ција за квалитетно работење: 
- референтна листа на главните испораки нД овој 
тип на опрема во последните три години со износи, 
датуми и примачи, 
- техничка опременост, опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот, односно 
производителот, мерки преземени за обезбедување 
на квалитетот и активности на полето на развојот 
на радиодифузната опрема, 
- кадровска структура, 
- технички каталози за произведената опрема, 
- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитет на производот, со кој се потврдува соо-
бразеноста со дадените спецификации или'стандар-
ди за набавките. 

3.3. Понудувачот кон понудата задолжително да ја до-
стави следната придружна документација: 
- документ за бонитет, чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за Јавните набавки, 
- доказ дека против понудувачот не е покрената 
постапка за стечај или постапка за ликвидација, ка-
ко и дека не му е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење на дејност, издадена од страна 
на судот, согласно со член 24 од Законот за јавните 
набавки 
За странски лица кои ќе учествуваат на отворениот 

повик неопходно е да достават“ 
- сертификат за бонитет со извештај и мислење, 

издаден од професионално репрезентативно тело на 
индустрија, трговија или на професионално здруже-
ние во кое се наоѓа седиштето на понудувачот, одно-
сно равизорски извештај од независна ревизорска 
институција, 
-- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација 
Сите иридружни^документи потребно е да бидат до-

ставени во оригинал. Доколку се доставува фотокопи-
ја истата треба да биде заверена од нотар. 
3 4. Кон понудите треба да биде приложена гаранција 

за понудата во износ од 5% од вредноста на пону-
дата, во валута истоветна со валутата во која с 
искажана понудата, издадена од една од истакна-
тите банки во земјата на понудувачот. 
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3 5 Понудата треба да содржи цена за секоја позиција 
од спецификацијата поединечно и вкупно. 

3 6 Понудите може да се однесуаат на целата опре-
ма, но може да се поднесат и 'за дел оц неа. 

4 ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ,ТЕ : -
4 I Понудите задолжително се доставуваат во три 

примерока: еден оригинал и две копии, сек,ој потпи-
шан од одговорното лице на понудувачот;. 

4 2. Понудите се испраќаат во затворен плик, кој; сод-
ржи уште два исто така затворени и запечатени 
пликови. Надворешниот плик во горниот лев “агол 
ја носи ознаката „не отворај пред...".како и бројот 
на јавниот повик отворен повик бр. 1/2000. На сре-
дината на пликот треба да биде назначена адресата 
на набавувачот. Пликот не треба да содржи ника-
ква ознака со која би можел евентуално да се иден-
тификува понудувачот. 

4.3. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката „документација“. 
Вториот внатрешен плик ја содржи понудата (цена, 
услови на плаќање, рок и сл.) и ја носи ознаката 
„понуда“. 

4.4. Доколку надворешниот плик не е запечатен и 
означен согласно барањето, нарачателот не презе-
ма одговорност за предвремено отворање на пону-
дата. 1 

4.5. Во случај понудувачот да нуди опрема што не ја 
произведува, потребно е да достави овластување од 
производителот да може да' ја испорача опремата. 

4.6. Понудите пристигнати пред крајниот рок ќе оста-
нат неотворени се до денот на јавното отворање. 

4.7. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП Македонска Радиодифузија 
Скопје, најдоцна до 28.02.2000 година во 1500 часот. 
Во случај на лично предавање задолжително е обе-
збедување доказ за датумот и времето на предавање 
на понудата. 

5. РОКОВИ 
5.1. Рок за доставување на понудите е до 28.02.2000 

година до 1500 часот. 
5.2. Рок за важност на понудите е 30 (триесет) дена 

од денот на прифаќање на понудата. 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
6.1. Критериуми за оценка на понудите ќе бидат: -

- цена, услови и начин на плаќање '30 бода 
- рок на испорака, обука, и пуштање во -
работа 10 бода 
- референци на понудувачот ,за слични 
проекти и техничка опременост 5 бода 
- квалитет и технички карактеристики на 
понудената опрема 50 бода 
- гаранција, понудени услови на подршка и 
одржување 5 бода 

6.2 Набавувачот не е обврзан да ја прифати најефти-
ната понуда, доколку оцени дека истата не е и нај-
добра согласно останатите критериуми. 

7 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7 1. Понудите што не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние што не се изработени според бара-
њата на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, ќе се сметаат за неважечка и нема да се зе-
мат во предвид при разгледувањето. 

7 2. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно, во 
присуство на претставници на понудувачите на 
09.03.2000 година во 1200 часот на XV кат, во салата 
за состаноци. 

7 3. Претставниците на понудувачите своето прису-
ство треба да го потврдат со писмено овластување 
за застапување потпишано од понудувачот и истото 

треба да го предадат на претседателот на Комисија-
та за јавни набавки пред отворањето на понудите. 

7.4. Трошоците за присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите паѓаат на товар на понудува-
чот. 

7.5. Сите документи поднесени по повикот остануваат 
сопственост на набавувачот, освен ак!о поинаку не 
е нагласено. 

7.6. Секој понудувач има право да учествува на пови-
кот само со една понуда. 

7.7. Доколку набавувачот оцени дека ниедна од пону-
дите не ги задоволува барањата на повикот,, го за-
држува правото за невршење на избор. 

7.8. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да се обратат кај одговорното лице Дренковски 
Михајло, на тел. 225-603 или 070-244-984 или на 
факс 225-520, секој работен ден. 

7.9. Секое прашање, барање информација и сл. што 
битно се однесува на повикот упатно е да бидат по-
ставени и потврдени во нишана форма (факс, писмо 
и сл.). 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15-32 од Законот за Јавните на-
бавки („Службен весник на РМ44 бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки во ЈП „ЕСМ" Подружница Рек 
„Осломеј“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-01/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ ЗА 

УСЛУГА ОД РАБОТНА РАКА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП „ЕСМ" Подружница Рек „Осло-

меј“ Осломеј. 
1.2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди за 

вршење на работи по потреба за тековната 2000 
година во ПЕ Термоелеќтрана и ПЕ Рудник. 

1.2. а) за термоелектрана: 
- Работници за технолошко ' 
чистење 1 степен стр. спрема 
- Ракувачи на постројки 4 “ “ 
- “ 3 “ 
^ 2 “ 
- Работници за одрж. 
на парк. и зеленило 1 
1.2. б) за рудник: 
- Геодетски инженер 6 “ “ 
- Работници за технолошко 
чистење 1 степен стр. спрема 
- Ракувач и на постројки 4 ," “ 
- Ракувачи на градежни машини 3 “ “ 
- Возачи со „Б" и „Ц" 
категорија 3 
- Автомеханичари 3 “ “ 
- Бравари 3 “ 
- Заварувачи 3 “ “ 
- Ракув. на бушилица 3 “ “ 
- Електричари 3 . V “ 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица во согласност 
со Законот за јавните набавки. 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничките карактеристики и спецификации^ 

понудувачите можат да ги подигнат во комерци-
јалната служба секој работен ден од 1244 парот. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единични цени 

за секоја позиција од обемот на набавката по из-
работен норма час изразен во ДМ/норма час. Во 
цената да бидат вкалкулирани трошоците за пре-
воз на работниците до и од работиото место, ис-
храна, ХТЗ опрема и алат за работа. Понудата 
треба да е дополнета со дополнителна вредност 
за ноќна работа и работа во државни празници 
изразена во проценти како додаток на изработен 
норма час. Цените треба да бидат дадени за вир-
манско плаќање, понудите со начин на плаќање 
со изјави за компензација нема да бидат разгледу-
вани. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јав-
ните набавки) 

4.1. Цена 40 
4.2. Квалитет 40 
4.3. Рок и начин на плаќање 20 

5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан од одговорното лице на понудува-
чот, на адреса: Подружница Рек „Осломеј“ Осло-
меј (Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 
- Документ за бонитет согласно член 22 од Зако-
нот за јавните 'набавки кој треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 
- Доказ за техничка способност согласно член 23 
од Законот за јавните набавки. 
- Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од 
Законот за јавните набавки. 
- Понудата и придружната документација се до-
ставуваат согласно со член 52, 53 и 54 од Законот 
за јавните набавки^ 
- Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
- Рок на доставување на понудата е најдоциа до 
денот и часот на јавното отворање. 
- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
16.02.2000 година во 12.00 часот во ресторанот за 
општествена исхрана во ТЕ, во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 
- Понудите кои нема да бидат доставени до утв-
рдениот рок и не се изработени според барањата 
на отворениот повик како и оние кои немаат це-
локупна документација нема да се разгледуваат.' 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15-32 од Законот за-јавните на-
бавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки ВО ЈП „ЕСМ" Подружница Рек 
„Осломеј“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-02/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ ЗА 
УСЛУГА ОД ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА, 
МОТОРНИ ВОЗИЛА И АВТО ДИГАЛКА ЗА 

ИНТЕРВЕНТНИ РАБОТИ (ПО ПОВИК) 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП „ЕСМ" Подружница Рек „Осло-

меј“ Осломеј. 
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Врз основа на член 15 и 32 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП „ЕСМ" Подружница Рек 
„Осломеј“ објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 07-03/00 
СО Ј А В Н О О Т В О Р А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е З А 

У С Л У Г А О Д Р А Б О Т Н А Р А К А 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП ,,ЕСМ" Подружница Рек „Осло-

меј“ Осломеј. 
1.2. Предмет на набавката: прибирање на понуди за 

изведување на Интервентни работа (работи по по-
вик) во ПЕ ТЕ и ПЕ Рудник. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица во согла-
сност со Законот за јавните набавки. 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничките карактеристики и спецификации^ 

понудувачите можат да ги подигаат во комерци-
јалната служба секој работен ден од 12-14 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единични цени 

за секоја позиција од обемот на набавката по из-
работен норма час изразен во ДМ/норма час. Во 
цената да бидат вкалкулирани трошоците за пре-
воз на работниците до и од работаото место, ис-
храна, ХТЗ опрема и алат за работа.. 
Цените треба да бидат дадени за вирманско пла-
ќање, понудите со начин на плаќање со изјави за 
компензација нема да бидат разгледувани. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јав-
ните набавки) 

4.1. Цена 40 
4.2. Квалитет 40 
4.3. Рок и начин на плаќање 20 

5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан од одговорното лице на понудува-
чот, на адреса: Подружница Рек „Осломеј“ Осло-
меј (Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 
- документ за бонитет согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки кој треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 
- доказ за техничка способност согласно член 23 
од Законот за јавните набавки. 
- доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од 
Законот за Јавните набавки. 
- понудата и придружната документација се до-
ставуваат согласно со член 52, 53 и 54 од Законот 
за јавните набавки. 
- секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
- рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 
- отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
17.02.2000 во 12.00 часот во ресторанот за опште-
ствена исхрана во ТЕ, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 
- понудите кои нема да бидат доставени до утв-
рдениот рок и не се изработени според барањата 
на отворениот повик како и оние кои немаат це-
локупна документација нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15-32 од Законот за јавните на-
бавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „ЕСМ" Подружница Рек „Осло-
меј“ објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 07-04/00 
С О Ј А В Н О О Т В О Р А Њ Е З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А 
П О Н У Д И З А М О Н Т А Ж А Н А Т Р А Н С П О Р Т О Т 

Т Р А К А Ј Е - 3 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 07-04/00 е ЈП 
ЕСМ Подружница РЕК „Осломеј“ со седиште во с. 
Осломеј. 
1.2 Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
монтажа на транспортна трака ЈПЕ-3 (на машинска и 
електро опрема) со вкупна работна тежина ада 450.000 
кгр. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.3 Постапката по повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1 Техничките карактеристики и спецификации^ по-
нудувачите можат да ги подигаат во подружница РЕК 
„Осломеј“ - Осломеј, во комерцијалната служба секој 
работен ден од 12 до 14 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и производителот. 
3.2 Понудата треба да содржи единечна цена по кгр. 
монтирана опрема изразена во ДМ/кгр од обемот на 
набавката како и вкупната цена на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став од Законот за јавни 
набавки, изразена во ДМ. 
3.3 Понудата треба да ги содржи начинот и рокот на 
плаќањето. 
3.4 Понудувачот е должен да ги запази технинките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во РМ и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во РМ (член 19 од Законот 
за јавните набавки). 
3.5 Понудата треба да 10 содржи рокот на извршување 
на услугата! 
3.6 Понудата треба да има рок на важност. 
3.7 Понудите и придружната документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик и заверени од овластена организација во РМ. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска 
и економска способност согласно член 22 од Законот за 
јавните набавки. Домашните понудувачи треба да при-
ложат документ за бонитет кој го издава институцијата 
за платен промет, а странските понудувачи согласно 
член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Докумен-
тот за бонитет треба да биде оригинал или заверена 
конија верна на оригиналот. 
4.2 Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
способност согласно член 23 од Законот за јавните на-
бавки: 
- список на главните испораки на стоки во последните 
три години со износите, датумите и примачите. 
4.3 Понудувачот треба да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки. 
4.4 Претставниците на понудувачите треба да дадат пи-
смено овластување за учество; на Јавниот повик ,со-
глссно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки 
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5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки). 
5.1 Цена на чинење .40 
5.2 Квалитет 30 
5.3 Рок на испорака 10 
5.4 Рок и начин на плаќање . . . . 10 
5.5 Постпродажни услуги и подршка 10 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на 
понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3 Рок на доставувана на понудата с најдоцна до дено I 
и часот на јавното отворање. 
6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на 
следната адреса: 
ЈП „ЕСМ" Подружница Рек „Осломеј“ с. Осломеј. 
6.5 Отворање на понудите ќе сс изврши на ден 
17.02.2000 година во 13.30 часот во просториите на за-
еднички служби во Осломеј, во присуство на овласти 
ните претставници на понудувачите. 
6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработени според барањата на Отворе-
ниот повик, како и оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15-32 од Законот за јавните на-
бавки („Сл. весник на РМ“ бр. -26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „ЕСМ" Подружница Рек „Осло-
меј“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-05/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВИ ЗА ТРАН-

СПОРТНА ТРАКА Б-1400 ММ. 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 07-05/00 с ЈП 
„ЕСМ" Подружница РЕК „Осломеј“ со седиште во с. 
Осломеј. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на делови за транспортна трака Б-1400 мм. по 
спецификација. 
Повикот с јавен, отворен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.3 Постапката по повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1 Техничките карактеристики и спсцификациите по-
нудувачите можат да ги подигаат во подружница РЕК 
„Осломеј“ - Осломеј, во комерцијална служба секој 
работен ден од 12 до 14 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и производителот. 
3.2 Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот ,ца набавката 
како и вкупната цена на целата набавка (со сите да 

вачки согласно член'54 од Законот за Јавните набавки, 
ако набавката е од странство на паритет магацин на 
набавувачот - Р Е К „Осломеј“ изразена во ДМ). 
3.3 Понудата треба да ги содржи начинот и рокот на 
плаќањето. 
3.4 Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, ири што тие треба да се во 
согласност со стандардите на РМ и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во РМ (член 19 од Законот 
за јавните набавки). 
3 5 Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.6 Понудата треба да има рок на важност. 
3.7 Понудите и придружната документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик и заверени од овластена организација во РМ. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска 
и економска способност согласно член 22 од Законот за 
јавни набавки. Домашните понудувачи треба да прило-
жат документ за бонитет КОЈ ГО издава институцијата за 
платен промет, а странските понудувачи согласно член 
22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за 
бонитет треба да биде оригинал или заверена копија 
вена на оригиналот. 
4.2 Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
способност согласно член 23 од Законот за јавните на-
бавки: 
- снисок на главните испораки на стоки во последните 
три години со износите, датумите и примачите. 
4.3 Понудувачот треба да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
4.4 Претставниците на понудувачите треба да дадат пи-
смено овластување за учество на Јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5, КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки). 
5.1 Цена на чинење 40 
5.2 Квалитет 30 
5.3 Рок на испорака 10 
,5.4 Рок и начин на плаќање 10 
5.5 Постпродажни услуги и подршка 10 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 
на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6 3 Рок на доставувана на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на 
следната адреса:' 
ЈП „ Е С М " Подружница Рек „ОсЛОМСЈ" с. Осломеј. 
6.5 Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
18 02.2000 година во 12.00 часот во просториите на за-
едничките служби во Осломеј, во присуство на овласте-
ните претставници на понудувачите 
6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, и не сс изработени според барањата на Отво-
рениот повик, како и оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик, нема да сс 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 15-32 од Законот за Јавните на-
бавки (,,Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
Јавни набавки во ЈП „ЕСМ" Подружница Рок „Осло-
меј“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-06/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А ПРИБИРАЊЕ 

НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 07-06/00 е ЈП 
.,ЕСМ" Подружница РЕК „Осломеј“ со седиште во с. 
Осломеј. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на ЕЛЕКТРОМО ТОР од вентилатор за чад во 
ТЕ. Рп^1250 1^=6000V, Мп^740 1/мин. 10=150. А, 
Облик на изведба БЗ. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.3 Постапката по повикот се спроведува со отворен 
повик согласно „Законот за јавните набавки. 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1 Техничките карактеристики и спецификациите по-
нудувачите можат да ги подигаат во подружница РЕК 
„Осломеј“ - Осломеј, во комерцијална служба секој 
работен ден од 12 до 14 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и производителот. 
3.2 Понудата феба .да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката 
како и вкупната цена на целата набавка (со сите да-
вачки согласно член 54 од Законот за јавните набавки, 
ако набавката е од странство на паритет магацин на 
набавувачот - РЕК „Осломеј“ изразена во ДМ). 
3.3 Понудата треба да ги содржи начинот и рокот на 
плаќањето. 
3.4 Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во РМ и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во РМ (член 19 од Законот 
за јавните набавки). 
3.5 Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.6 Понудата треба да има рок на важност. 
3.7 Понудите и придружната документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски Јазик и заверени од овластена организација во РМ. 

4 ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4 1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска 
и економска способност согласно член 22 од Законот за 
Јавните набавки Домашните понудувачи треба да при-
ложат документ за бонитет кој го издава институцијата 
и платен промет, а странските понудувачи согласно 
член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Докумен-
тот Ја бонитет треба да биде оригинал или заверена 
копија верна на оригиналот. 
4 2 Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
способност согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки: 
- список на главните испораки на стоки во последните 
три години со износите, датумите и примачите. 
4 3 Понудувачот треба да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки. 

4.4 Претставниците на понудувачите треба да дадат пи-
смено овластување за учество на Јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

5, КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки). 

' 5.1 Цена на чинење 40 
5.2 Квалитет 30 
5 .3 Рок на испорака 10 
5.4 Рок и начин наплаќање 10 
5.5 Постпродажни услуги и подршка 10 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 
на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

' 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4 Понудувачите своите понудЈГтреба да ги достават на 
следната адреса: 
ЈП „ЕСМ" Подружница Рек „Осломеј“ с. Осломеј. 
6.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
18.02.2000 година во 13.30 часот во просториите на за-
еднички служби во Осломеј, во присуство на овласте-
ните претставници на понудувачите. 1 

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

' Комисија за јавни набавки 
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