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

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

Среда, 28 март 2001 
Скопје 

Број 24 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 280 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

572. 
Врз основа на член 130 од Законот за водите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 
и 19/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 

НА ФОНДОТ З А ВОДИТЕ - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на Фондот за водите - Скопје, бр. 01- 
110/3 од 14.03.2000 година, донесен на вонредната сед-
ница на Управниот одбор, одржана на 14.03.2000 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-1969/5 
20 март 2001 година 

Скопје 

573. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА РАЗВОЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАД-
БА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ПРОИЗВОДНИ, ПРЕНОСНИ И ДИСТРИБУТИВНИ 
ОБЈЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ 2001-2005-2010-2015 ГОДИНА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за донесување на Развоен план за 
изградба, ревитализација и модернизација на произ-
водни, преносни и дистрибутивни објекти во периодот 
2001-2005-2010-2015 година, УО бр. 02-6882/25/5 од 
1.12.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП 
"Електростопанство на Македонија" на седницата 
одржана на 1.12.2000 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5749/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

"Факти" ("Стравување или изговор", "Нивата на Дан 
Дика", "Не сме народ башка од другите", "Не можеш 
да се мериш со нас Европо", "Јадниот хаџи Нела", 
"Товарот бара плеќи", "Воздржете се од смеење гос-
пода"), објавени во 2000 година и на Братислав Таш-
ковски, за книгата "Линија на усвитеност", издадена 
во 2000 година од ДИНГД "Наше дело". 

2. Наградата "за годишни остварувања во областа 
на публицистиката и новинарството", во областа на 
новинарството, му се доделува на Наум Барџиев, за 
коментари и аналитички прилози посветени на акту-
елните политички состојби во нашата држава и поши-
роко, објавени во весникот "Нова Македонија" во 
2000 година. 

3. На наградените им се врачува диплома и пари-
чен износ на наградата во висина од 5 (пет) просечни 
плати, исплатени во стопанството на Република Маке-
донија во последните три месеци од тековната година. 

4. На добитниците на наградата од точка 1 на оваа 
одлука им се врачува диплома, а паричниот износ на 
наградата се дели рамноправно меѓу двајцата добит-
ници. 

5. Наградата им се врачува на добитниците на све-
чен начин, на 19 февруари, а по повод на Денот на Ма-
кедонското новинарство. 

6. Одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

Бр.10-32/1 
8 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Одборот, 
Јордан Даниловски, с.р. 

574. 
Врз основа на член 3 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за републичките награди, 
член 12 од Законот за републичките награди и член 14 
од Правилникот за работа на Одборот за доделување 
на наградата за годишни остварувања во областа на 
публицистиката и новинарството, Одборот на својата 
седница одржана на 8 февруари 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Наградата "за годишни остварувања во областа 

на публицистиката и новинарството", во областа на 
публицистиката, им се доделува на Реџеп Златку, за 
трудови објавени во весниците "Нова Македонија", 

А Г Е Н Ц И Ј А Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
З А О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е Н А Л И Ц А И И М О Т 

Врз основа на член 23 и член 56, од Статутот на 
Комората на Република Македонија за обезбедување 
на лица и имот, Собранието на Комората на Републи-
ка Македонија за обезбедување на лица и имот, на 
седницата одржана на 04.03.2001 година, донесе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 
НА СТАТУТОТ НА КОМОРАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА З А ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ЛИЦА И ИМОТ 

Член 1 
Во член 21 став 2 се менува и гласи: 
Собранието на Комората го сочинуваат по еден 

претставник до 50 вработени лица со Легитимација за 
обезбедување во фирми кои вршат обезбедување во 
вид на давање на услуги и во фирми кои вршат обезбе-
дување за сопствени потреби. 

Комората го дава полномошното на лице опреде-
лено од правното лице. 

Во став 5 текстот "или на писмено барање од нај-
малку 30 члена на Комората" се заменува со текстот 
"или на писмено барање од најмалку 30% од вкупниот 
број на членови на Комората". 

Член 2 
Во член 23, точката "Д" се брише. 

Член 3 
Во член 27, став 2, бројот 5 се заменува со бројот 7. 
Во член 27, став 6 се брише. 
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Член 4 
Во член 28 се додава алинеја која гласи: 
Од избраните членови на Управниот Одбор сами-

те бираат претседател на Управниот Одбор. 
Во алинеја 5 се додаваат зборовите "и издавачка 

дејност". 
Член 5 

Во член 45 текстот "дисциплинскиот совет, струч-
ниот совет, надзорниот орган и надзорен одбор" се 
брише. 

Член 6 
Во член 52 сврзникот "и" се заменува со за, "на" се 

заменува со за. 
Член 7 

Член 71 се менува и гласи: 
Свечени признанија на Комората се: 
- благодарница; 
- плакета; 
- медал; 
- почесен член. 

Бр. 02-65/1 
4 март 2001 година 

Скопје 
Претседател, 

Тихомир Николоски, с.р. 

Од Основниот суд Скопје I 
430/2000. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 17/2001, во регистарската влошка бр. 1- 
63397-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор на Централно основно училиште "Јоаким 
Крчоски" Ц.О. с. Волково, Скопје. 

Се брише Трајческа Лилјана - Директор без ограни-
чување. Се запишува Колев Мишо - Директор без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
17/2001. (2343) 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 430/2000, во регистарската влошка бр. 1- 
7220-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор на Центар за организирање приредби 
"Универзална сала" Скопје, бул. "Партизански одре-
ди" бб. 

Се врши промена на директорот на Центарот за ор-
ганизирање приредби "Универзална сала" Скопје, та-
ка што во судските обрасци се брише: Предраг Пе-
нушлиски - директор без ограничување, а се впишува: 
Елизабета Јанкуловска - в.д. директор без ограничува-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 20/01, во регистарската влошка бр. 
02007349?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на основач, отстапување на влог и промена 
на управител на Трговско друштво за трговија и услу-
ги САГОР Горица ДООЕЛ бул. "Јане Сандански" бр. 
19/1-1, Скопје. 

Трговско друштво за трговија и услуги САГОР Го-
рица ДООЕЛ бул. "Јане Сандански" бр. 19/1-1, Скопје. 

Пристапува: Сашо Трајков од Скопје на ден 
10.01.2001. 

Истапува: Трајкова Горица од Скопје на ден 
10.01.2001. 

Се брише Трајкова Горица, управител без ограничу-
вање. Се запишува Сашо Трајков управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
20/01. (2344) 

Скопје, Срег. бр. 
(2340) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3107/2000, во регистарската влошка бр. 
02004132?-4-02-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на Одлука за зголемување на капита-
лот на Брокерско-посредничко друштво ФЕРШПЕД-
Б Р О К Е Р АД Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 17, 
Скопје. 

Упис на одлуката за уставно зголемување на основ-
на главница на: Брокерско-посредничко друштво 
ФЕРШПЕД-БРОКЕР АД Скопје, ул. "Народен 
фронт" бр. 17, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3107/2000. (2341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2933/2000, во регистарската влошка бр. 
02027121?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштво за трговија и ус-
луги ЕУРО ГРУП Агим ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Јајце" бр. 116. 

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ГРУП Агим 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Јајце" бр. 116. 

Се брише: Џемаили Агим - управител без ограничу-
вање. Се запишува: Хајдари Ружди - управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2933/2000. (2345) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2355/2000, во регистарската влошка бр. 
02021492?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основна главница на Трговско 
друштво за застапување и услуги и трговија на големи 
и мало А К Ц Е Н Т МЕДИА Национална рекламна 
агенција о.о ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Милан 
Мијалковиќ" бр. 53. 

Трговско друштво за застапување и услуги и тргови-
ја на големи и мало А К Ц Е Н Т МЕДИА Национална 
рекламна агенција о.о ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Милан Мијалковиќ" бр. 53. 

Зголемена основна главница: 43.580.670,00 денари 
или 1.402.846,25 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2355/2000. (2342) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 975/00, во регистарската влошка бр. 
02016603?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште и проширување на дејност на 
Трговско друштво за производство и трговија на голе-
мо и мало Ч А К О Раде ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Радишанска" бр. 140, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.22/2, 01.13/2, 15.11, 15.12, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.32, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 71.21, а се брише дејнос-
та 52.32. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
975/00. (2346) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2978/2000, во регистарската влошка бр. 7- 
02000041-037-10, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Јавно 
претпријатие за производство, пренесување и дистри-
буција на електрична енергија "Електростопанство на 
Македонија" со целосна одговорност, ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, Подружница "Електродистрибуци-
ја" Свети Николе, "Маршал Тито" 96А. 

ње. 
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Се врши промена на лице овластено за застапување 
на Подружницата, така да се брише Спасе Здравков, 
директор во граници утврдени во Статутот, а се запи-
шува Трајан Ефремов директор во граници утврдени 
во Статутот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2978/2000. (2347) 

Се брише досегашниот застапник - вршител на дол-
жноста - директор на домот Др. Иванчо Костов со не-
ограничена одговорност - да се запише нов застапник 
Директор на Домот Др. Марија Ципушева со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 16/01. 
(2352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2669/00, во регистарската влошка бр. 
02016477?-4-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
изменувањето на Статутот на акционерското друштво 
промена на структурата на капиталот во основната 
главница и менување на доминантниот акционер на 
Трговско друштво за превоз на стока М А К Т Р А Н С 
АД увоз-извоз Скопје, ул. "810" бр. 3-А. 

Акционерското друштво усвои изменување на Ста-
тутот согласно Одлуката бр. 02-3101/4 од 02.11.2000 го-
дина на Статутот бр. 03-2264/1 од 08.12.1998 година и 
неговите измени и дополнувања бр. 03-1272/3 од 
09.06.1999 година изврши промена на структурата на 
капиталот во основната главница со откуп на делот од 
Агенцијата за приватизација и менување на доминан-
тниот мнозински акционер П И В А Р А СКОПЈЕ, АД. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2669/00. (2349) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3030/2000, во регистарската влошка бр. 
02024528?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основна главница на Друштво за 
производство, трговија и услуги АГРОВА Атанас и 
Виктор ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Козле" бр. 
30-б. 

Се врши зголемување на основната главница на 
Друштвото за износ од 380.000,00 ДЕМ, односно 
11.780.000,00 денари со тоа што Содружникот Атанас 
Огњанов ја зголемува основната главнина во износ од 
190.000,00 ДЕМ односно 5.890.000,00 денари, со тоа 
што вкупниот влог на овој содружник изнесува 
193.100,00 ДЕМ или 5.986.000,00 денари. 

Содружникот Виктор Огњановски ја зголемува ос-
новната главница за износ од 190.000,00 ДЕМ или 
5.890.000,00 денари со што вкупниот влог на овој сод-
ружник изнесува 193.100,00 ДЕМ или 5.986.000,00 де-
нари. 

Со зголемувањето на основната главница вкупниот 
влог на Друштвото изнесува 386.200,00 ДЕМ или 
11.972.000,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3030/2000. (2350) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2911/2000, во регистарската влошка бр. 
02020851?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
истапувањето и пристапувањето на содружник на 
Друштво за производство, промет и услуги М О Б И Л 
ТРЕЈД Билјана и др. ДОО ул. "Партизанска" бр. 72 -
Скопје. 

Од друштвото истапува содружникот Апостоловски 
Антонио, а пристапува Вељковиќ Љупчо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2911/2000. (2351) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 16/01, во регистарската влошка бр. 1-23388-0- 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на свој-
ство на М А К Е Д О Н С К И Ж Е Л Е З Н И Ц И - З Д Р А В С -
ТВЕН ДОМ Н А Ж Е Л Е З Н И Ч А Р И Т Е "ЖЕЛЕЗНИ-
ЧАР" Ц.О. СКОПЈЕ, ул. "М. Хаџивасилев - Јасмин" 
бр. 9. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 14/01, во регистарската влошка бр. 1-37967-0- 
0-0 Ј З О Здравствена станица "Железара" - Скопје, ја 
запиша во судскиот регистар промената на директор 
на Ј А В Н А ЗДРАВСТВЕНА О Р Г А Н И З А Ц И Ј А 
З Д Р А В С Т В Е Н А С Т А Н И Ц А "ЖЕЛЕЗАРА" -
СКОПЈЕ, ул. "16-та Македонска бригада" бр. 18, 
Скопје. 

Се брише Нада Андоновска, вршител на должноста 
директор со неограничено овластување. 

Се запишува д-р Ратко Кувенџиски, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 14/01. 
(2353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2964/2000, во регистарската влошка бр. 
02020768?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Трговско друштво за про-
изводство, промет и услуги В О К С З М Зоран и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Владимир Кома-
ров" бр. 21/16. 

Се брише Зоран Нецев управител без ограничува-
ње. Се запишува Ива Мирчевска - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2964/2000. (2354) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 12/01, во регистарската влошка бр. 1-890-0-0- 
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на М А К Е Д О Н С К И Ж Е Л Е З Н И Ц И - С К О П Ј Е 
Ц О СКОПЈЕ, ул. "Железничка" бр. 50 б. 

Се брише Гелевски Живко - Директор на МЖ, а се 
запишува Соколовски Владимир - Директор на ЈП 
М Ж - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 12/01. 
(2355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3017/2000, во регистарската влошка бр. 
02008403?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштво за производство 
и трговија на големо и мало ДЕНИ-ЕЛ Гордана ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. "Козле" бр. 196а, Скопје. 

Се брише Божиновски Дејан, управител, а се запи-
шува Божиновска Гордана, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3017/2000. (2356) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3066/2000, во регистарската влошка бр. 
02018593?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Тр-
говско друштво за туризам, трговија и услуги АЛ-
ПАР-ТУРИЗМ ДОО, експорт-импорт, Сафет и др. 
Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 97 - а. 

Да се брише: Сафет Алушај, пасош ТР-Г-бр. 816667, 
Република Турција, управител без ограничувања. 
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Да се впише: Бесим Алупај, пасош ТР-И-бр. 661847, 
Република Турција, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3066/2000. (2357) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2391/2000, во регистарската влошка бр. 
02009434?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Друштво за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало СИМОНА, 
Виолета ДООЕЛ извоз-увоз ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Жданец" бр. 14-А. 

Дејноста се проширува со: 51.6, 51.7, 52.1, 52.12, 
52.31, 52.32, 52.4, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 
52.50, 52.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2391/2000. (2358) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3092/2000, во регистарската влошка бр. 8- 
02001883-000-03, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице за застапување на 
Друштво за трговија и производство ГРЕМАТЕКС -
Плалис ДООЕЛ Експорт-Импорт - Гевгелија, ул. "Бо-
рис Кидрич" бр. 5. 

Да се брише П Л А Л И С Е В Г Е Н И О С - управител со 
неограничени овластувања, да се запише МИЛЕН-
К О С К А А Т И Н А - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3092/2000. (2359) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 9/2001, во регистарската влошка бр. 1-346-0- 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Ученички дом З Д Р А В К О ЦВЕТКОВСКИ, 
ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 33, Скопје. 

Се брише Иван Петров - директор без ограничува-
ње. Се запишува Марија Несторовска - директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 9/2001. 
(2360) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1/2001, во регистарската влошка бр. 
02005700?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштво за производство, 
трговија на големо и мало АЛКА Славе ДООЕЛ из-
воз-увоз Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 29-III/12. 

Се брише: Маневски Златко, управител без ограни-
чување. Се запишува: Гештаковска Цветковска Нина 
- управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1/2001. (2361) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2898/2000, во регистарската влошка бр. 
02025403?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив и истапување на основач на Друш-
тво за производство, услуги и трговија И Б М Т А Б А К 
увоз-извоз Игор и Љубомир ДОО Скопје, ул. "Иво 
Лола Рибар" бр. 184. 

Се врши промена на називот па во иднина ќе гласи: 
Друштво за производство, услуги и трговија И Б М ТА-
Б А К ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Иво Лола Ри-
бар" бр. 184. 

Од 27.11.2000 година од друштвото како содружник 
истапува Љубомир Богоевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2898/2000. (2362) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3043/2000, во регистарската влошка бр. 
02023614?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштво за вршење на ин-
телектуални услуги М А К К О М ЈКП Дервен и други 
ДОО ул. "Железничка" бр. 37, Скопје. 

Се брише: Костадин Ефтимов - управител без огра-
ничување во овластувањето. Се запишува: Борислав 
Мимов - управител без ограничување во овластување-
то. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3043/2000. (2363) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 63/2001, во регистарската влошка бр. 
02029993?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштво за производство, 
трговија и услуги З О - М А Зоран и Марија ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. "1439" бр. 6. 

Се брише Зоран Јовановски, управител, а се запи-
шува Марија Начова, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
63/2001. (2364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2888/2000, во регистарската влошка бр. 
02011918?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштво за производство, трговија и услуги ФАДИП 
2000 Ѓорѓи Гаштаров и др. ДОО експорт-импорт бул. 
"Јане Сандански" бр. 7, Скопје. 

Се брише: Ѓорѓи Гаштаров - управител со ограниче-
ни овластувања. Се запишува: Данчо Гаштаров - упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2888/2000. (2365) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3077/2000, во регистарската влошка бр. 
0 2 0 2 5 6 8 9 ? - 3 - 0 3 -000, ги запиша во трговскиот регистар 
промените во ТД на Трговско друштво за производ-
ство, трговија, угостителство и услуги Л А М А ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. "Ѓорѓи Поп Христов" 6/2- 
12. 

Трговско друштво за производство, трговија, угос-
тителство и услуги Л А М А ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Ѓорѓи Поп Христов" 6/2-12. 

Пристапува: Самаренчев Зоран од Скопје на ден 
18.12.2000 година. Истапуваат: Јанош Цепас од Скопје 
на ден 18.12.2000 година; Борјанка Тасевска од Скопје 
на ден 18.12.2000 година; Зоран Ѓорѓиевски од Скопје 
на ден 18.12.2000 година. 

Дејноста се проширува со: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/2, 
15.86, 15.87, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30, 50.30/2, 
50.40, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.25, 51.39, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 
52.26, 52.44, 52.44/1, 52.50, 52.61, 55.23, 55.30, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.50, 74.14, 74.40, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05. 
Да се брише: Љупка Поповска - управител со неогра-
ничени овластувања. Да се впише: Лазо Загров - упра-
вител на друштвото без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3077/2000. (2366) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 60/01, во регистарската влошка бр. 
02012323?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
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проширувањето на дејност на Друштво за трговија и 
услуги ВЕ-МАР Марјан и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 22. 

Друштво за трговија и услуги ВЕ-МАР Марјан и 
други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Благоја Паровиќ" 
бр. 22. 

Дејноста се проширува: застапување на странски 
фирми и реекспорт, посредување на надворешнотр-
говскиот промет, угостителски и туристички услуги, 
меѓународни агенциски работи, туристички работи во 
странство и други работи во странство кој не се пред-
видени, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
60/01. (2367) 

иод од 4 (четири) години. Тутунски комбинат акцио-
нерско друштво Скопје во внатрешниот и надвореш-
ниот промет во наредниот период од четири години ќе 
го застапува и претставува Коста Кипровски - претсе-
дател на Управен одбор. 

Се одзема овластувањето за застапување и претста-
вување на Друштвото на потпретседателот на Упра-
вен одбор Сашо Кожухаров, на членот на Управен од-
бор Бранимир Миловиќ, и членот на Управен одбор 
Борис Димковиќ, а истите ќе го продолжат својот 
мандат како членови на Управен одбор без овластува-
ње за застапување и претставување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2536/2000. (2371) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2400/2000, во регистарската влошка бр. 
02017557?-8-11-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Трговско новинско изда-
вачко друштво ГЛАС, Политичка партија ВМРО-
ДПМНЕ Д О О Е Л , ул. "Македонија" бб, Скопје. 

Се брише Костески Никола - управител без ограни-
чување. Се запишува Жарко Јанкоски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2400/2000. (2368) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2886/2000, во регистарската влошка бр. 
02025353?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма, седиште и управител на Друш-
тво за производство, трговија и услуги ЕУРО БЕСТ 
Јордан и други ДОО експорт-импорт ул. "Козле" бр. 
88-4/4, Скопје. 

Се врши промена на фирмата и седиштето па во ид-
нина ќе гласи: Друштво за производство, трговија и 
услуги НОВА АГЕНС ДОО експорт-импорт ул. "Гра-
мос" бр. 1-а, Скопје. 

Се врши промена на управителот: 
Се брише Божиновски Илија - управител без огра-

ничување, а да се запише Чавдарова Валентина - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2886/2000. (2369) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 61/01, во регистарската влошка бр. 
02013311?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштво за производство, трговија и услуги ЗД ДИ-
ЗАЈН Ирена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Народни Херои" бр. 23/2-32, Скопје. 

Друштво за производство, трговија и услуги ЗД ДИ-
ЗАЈН Ирена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Народни Херои" бр. 23/2-32, Скопје. 

Се брише: Трајанова Ирена - управител без ограни-
чување. Се запишува: Димовска Бети - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
61/01. (2372) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3127/2000, во регистарската влошка бр. 
02008428?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ДУЛА Муамет ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с. Порој, Џепчиште. 

Друштво за производство, трговија и услуги ДУЛА 
Муамет ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој, Џепчиште. 

Дејноста на друштвото се проширува со следните: 
20.10 - производство на режана граѓа: импрегнација на 
дрвото; 20.30 - производство на градежни подови и 
столарија; 20.51 - производство на други производи од 
дрво. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3127/2000. (2373) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2975/2000, во регистарската влошка бр. 
02021083?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив и проширувањето на дејност во 
внатрешен трговски промет на Друштво за производ-
ство, трговија, транспорт, угостителство и услуги на 
големо и мало НЕЏО-ПРОМЕТ Бујар ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с. Ваксинце, Липково. 

Се променува називот на друштвото и проширување 
на дејноста во внатрешен промет и тоа со следните 
дејности: 52.45, 52.46 и 52.47. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2975/2000. (2370) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2536/2000, во регистарската влошка бр. 
02007406?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на членови на Управниот одбор и лице ов-
ластено за застапување и статут на Тутунски комби-
нат акционерско друштво Скопје, ул. "11 Октомври" 
бр. 125, Скопје. 

За претседател на Управен одбор на Тутунски ком-
бинат акционерско друштво Скопје на ден 03.10.2000 
година е именуван Коста Кипровски за мандатен пер-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2233/00, во регистарската влошка бр. 
02026142?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив, пристапувањето на содружници, 
зголемување на основната главница, преобразбата од 
ДООЕЛ во ДОО на Друштво за информациони систе-
ми ОН.НЕТ Ворлд Инфострада Инц. ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 21/19. 

Нов назив: Друштво за информациони системи 
ОН.НЕТ ДОО Скопје. 

Содружници кои пристапуваат: 
1. СЕАФ - Маседониа ЛЛЦ, со седиште на 1013 

Сентр Роуд Вилмингтон, Делавер 19605-1297, САД, 
застапувано од Роберт Рид Вебстер од САД со пасош 
број 3 7919162, издаден од САД; 

2. Предраг Чемерикиќ од Скопје, ул. "Чедомир 
Миндеровиќ" 20; 

3. Сашо Веселински од Скопје, ул. "Вељко Влахо-
виќ" 21/19. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2233/00. (2374) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2619/2000, во регистарската влошка бр. 
02027014?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
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ликвидаторот на Друштво за трговија и услуги Г О К О 
Гордана ДООЕЛ ул. "Божин Николов" бр. 58, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за трговија и услуги ГОКО Гордана ДОО-
ЕЛ ул. "Божин Николов" бр. 58, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2619/2000. (2375) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 57/01, во регистарската влошка бр. 7- 
02001896-000-09, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Јавно 
претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски 
Шуми" П.О. - Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" број 15 а. 

Промена на лице овластено за застапување. 
Да се брише: Анѓеле Спировски - директор со неог-

раничени овластувања. Да се запише: Ѓоко Портарски 
- директор со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Ѓоко Портарски - директор со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
57/01. (2376) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2218/99, во регистарската влошка бр. 
02015999?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
истапувањето на содружник на Друштво за производ-
ство, трговија и промет И К О М Илија ДООЕЛ - Скоп-
је, ул. "Максим Горки" бр. 7. 

Промена на основач на друштвото. 
Од друштвото истапува основачот Илија Гоцевски 

заклучно со 17.01.2001 година, а пристапува основачот 
Лиле Гоцевска почнувајќи од 18.01.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2218/99. (2377) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 5857/2000, во регистарската влошка бр. 02034961?-
6-03-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на 
Паркетарска дејност КВАЛИТЕТ ТП Оливера Радој-
ко Меловиќ, бул. "Јане Сандански" бр. 116/3-10, Скоп-
је. 

Фирма: Паркетарска дејност КВАЛИТЕТ ТП Оли-
вера Радојко Меловиќ. Седиште: бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 116/3-10, Скопје. Основач: Оливера Меловиќ. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 45.43. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот 
свој имот и средства - лично. 

Управител без ограничување - Оливера Меловиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5857/2000. (2378) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 9965/99, во регистарската влошка бр. 02036215?-6-
11-000, го запиша во трговскиот регистар трговецот 
поединец на Самостоен мултимедијален уметник ТП 
Ристо Данаил Мијакоски М И Ј А Ч К И ЗОГРАФ, Скоп-
је, бул. "Партизански одреди" 127/2-14. 

Основач на ТП е Ристо Мијакоски Данаил. Седиш-
тето на ТП е во Скопје, бул. "Партизански одреди" 
бр. 127/2-14. 

ТП ќе ги обавува следните дејности: 92.31/1 - созда-
вање и интерпретација на уметнички дела. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9965/99. (2379) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6880/00, во регистарската влошка бр. 02038267?-3-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за трговија, угостителство и туризам АД-
Р И А Т И К ТУРС ДОО експорт-импорт Скопје, Манас-
тирски комплекс Св. Пантелејмон, Г. Нерези. 

Назив и седиште на друштвото: Друштво за тргови-
ја, угостителство и туризам А Д Р И А Т И К ТУРС ДОО 
експорт-импорт Скопје, Манастирски комплекс Св. 
Пантелејмон, Г. Нерези. 

Основачи на друштвото: 
1. Друштво за трговија, угостителство и туризам 

А Д Р И А Т И К Бранко ДООЕЛ експорт-импорт Скоп-
је, Манастирски комплекс, Св. Пантелејмон, Г. Нере-
зи; 

2. Оливер Крстевски од Скопје, бул. "Јане Сандан-
ски" 58/1-2. 

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 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, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 
74.30, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, комисиони работи, 
посредување во прометот со стоки и услуги, меѓуна-
родна шпедиција, услуги во меѓународниот промет со 
стоки, работи на јавно ускладиштување, меѓународно-
сообраќајно агенциски работи, застапување и продаж-
ба на странска стока од консигнација, туристичко-
агенциски услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет Друштвото одговара со сиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Оливер Крстевски -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6880/00. (2380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4672/2000, во регистарската влошка бр. 02032471?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштво за трговија, транспорт и услуги АЛЕК-
К О М П А Н И ДООЕЛ Скопје, ул. "Љуботенски пат" 
бр. 84. 

Основач на друштвото: Благојче Трпковски, ул. 
"Љуботенски пат" бр. 84, Скопје. 

Дејности на друштвото: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 74.84, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона 
продажба на странски стоки. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со сиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Цвета Трпковска -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4672/2000. (2381) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7195/2000, во регистарската влошка бр. 02036396?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштво за трговија на големо и мало, Агенција 
за недвижности и услуги СТУДЕНТ, Дунавка ДОО-
ЕЛ, ул. "Московска" бр. 30, Скопје. Скратена форма 
на друштвото: СТУДЕНТ, Дунавка ДООЕЛ. 

Дејности: 51.22, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
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, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.30, 
72.40, 74.82, 74.84, 92.72, 93.05. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Дунавка Јованова - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7195/2000. (2382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2346/99, во регистарската влошка бр. 02016081?-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Трговско друштво за производство, промет и 
услуги П И К О К - Сашо ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, Скопје, ул. "164" бр. 10-а. 

Дејности: 30.02, 33.10/1, 22.21, 22.23, 50.50, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.43, 52.42, 52.41, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 
51.43, 51.23, 51.51, 51.39, 45.40, 55.52, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.35, 51.70, 74.40, 74.13, 74.84, 72.20, 72.10, 72.30 и 
72.40. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Пауновски Сашо. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2346/2000. (2383) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7158/2000, во регистарската влошка бр. 02036202?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Друштво за промет и услуги МСГ 
ДОО Скопје, ул. "Даме Груев" бб, локал 15 ТЦ Пало-
ма Бјанка. 

Основачи: Филип Чајковски од Скопје и Ирена Куз-
маноска од Скопје со Договор за основање на ДОО и 
секој од нив вложил по 2.900 ДЕМ или 90.000,00 дена-
ри. За обврските на друштвото не одговараат. 

Дејности: 45.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 

51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.84, извоз на прех-
ранбени и непрехранбени стоки, увоз на прехранбени 
и непрехранбени стоки, застапување на странски лица 
во Р. Македонија во прометот на стоки и услуги, пос-
редување во надворешнотрговскиот промет на стоки 
и услуги, продажба на стоки од консигнационен склад, 
малограничен промет со соседните држави, компенза-
циони работи, долгорочно производство на коопера-
ција со странско лице, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица настапува со не-
ограничени овластувања и со потполна одговорност. 

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 
друштвото го застапува Филип Чајковски, управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7158/2000. (2384) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 9/2001, во регистарската влошка бр. 02039259?-4-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за ископ на руди, производ-
ство на метали, трговија и услуги Ф Е Н И ИНДУСТРИ 
АД - Кавадарци. 

Основач на Акционерското друштво е К О М Е С И Н 
СА, Женева, Швајцарија. 

Дејности: 13.10, 13.20/2, 14.50, 27.10, 27.45, 27.54, 
28.40, 28.51, 28.52, 50.20, 51.12, 51.18, 51.51, 51.52, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.70, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.33, 71.34, 74.14, 
74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.82, 74.84, надворешна трговија 
со непрехранбена индустрија, застапства и посредниш-
тво во надворешната трговија, реекспорт, консигна-
ции на странски стоки, компензациони работи, осно-
вање и работа на слободни економски зони. 

Акционерското друштво во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските направени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства. Лица ов-
ластени за застапување и претставување на друштво-
то во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
се Ж а к Насие Мопа - извршен директор, без ограни-
чување и Михајло Михајловски - извршен директор, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9/2001. 
(2385) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 12621/98, во регистарската влошка бр. 02018752?-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштво за производство, трговија, тран-
спорт и услуги ПЕТКО-М-Петар и Темелко ДОО ек-
спорт-импорт Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 193/б. 

Содружници: Петар Аргиров од Гостивар со седиш-
те на ул. "ЈНА" бр. 193/б, со основачки влог од 
5.595,00 ДЕМ или 173.300,00 денари и Темелко Дабе-
ски од Гостивар со седиште на ул. "ЈНА" бр. 193/б, со 
основачки влог од 5.595,00 ДЕМ или 173.300,00 денари. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 05.02, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.96, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 20.51, 24.51, 24.52, 
25.22, 26.51, 26.52, 26.53, 27.21, 27.42, 28.22, 28.63, 28.74, 
29.13, 29.71, 31.62, 32.20, 32.30, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.47, 51.51, 
51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.13, 



Стр. 2080 - Бр. 24 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 28 март 2001 

74.14, 74.40, 74.84, 63.30. Дејности на надворешнотргов-
скиот промет: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување, консигнација, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен 
промет со сите соседни земји: Бугарија, Албанија, Гр-
ција и СР Југославија, посредување и застапување во 
промет на стоки и услуги, агенциски услуги во тран-
спорт. 

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

Лице овластено за застапување и во надворешно тр-
говскиот промет, Дабески Темелко - Управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12621/98. (2386) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 13008/98, во регистарската влошка бр. 02035656?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање 
на претпријатија на Друштво за трговија, туризам и 
услуги Авто Школа ВЕМИ-КО ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 19. 

Основач: Мишева Весна од Скопје, со стан на ул. 
"Веселни Маслеша" бр. 9/4-12. 

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.40, 25.22, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 51.13, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.39, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.27, 52.33, 52.74, 
55.11, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 71.10, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.83, 74.84, 80.41. Надворешнотрговски промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање, застапување и реекспорт, консигнациона про-
дажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија и Југославија. 

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

Управител на друштвото: Мишева Весна од Скопје, 
со стан на ул. "Веселин Маслеша" бр. 9/4-12. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13008/98. (2387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 5396/2000, во регистарската влошка бр. 02035053?-
8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар преобраз-
бата на АД во Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица, производство на мебел опрема од др-
во и метал промет и услуги М О Б И Л А Р Т Е ДООЕЛ 
Скопје, "Петар Драпшин" 2а, Трговски Центар 11 Ок-
томври лок. 36. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.21, 21.22, 26.62, 27.31, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.23, 29.72, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/2, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.40, 74.84, 93.02, консигнација, лизинг, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југослави-
ја, надворешна трговија со непрехранбени производи, 

надворешна трговија со прехранбени производи, прет-
ставување, застапување, посредување во промет со 
стоки и услуги, работи на долгорочна кооперација, ра-
боти на облагородување, доработка и преработка на 
стоки, мебел и опрема, реекспорт, застапување на 
странски фирми. 

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

За обврските преземени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е: Марина Савиќ - управител без 
ограничувања. Основач е Љупчо Стојковски, ул. "Рат-
ко Митровиќ" 121 б. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5396/2000. (2388) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6783/2000, во регистарската влошка бр. 02038189?-
4-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Акционерско друштво за трговија и 
услуги ИМПЕРИЈАЛ, експорт-импорт, Скопје, ул. 
"Маршал Тито" бр. 10, нас. Ѓ. Петров. 

Дејности: 52.12, 52.33, 52.45, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 
52.44/2, 52.44/4, 52.46, 52.44/1, 52.47, 52.26, 52.48, 52.50, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.45, 51.61, 51.62, 51.64, 51.52, 
51.42/1, 51.44, 51.70, 51.39, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.12, 63.40, 72.30, 72.40, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување во надворешнотрговскиот промет, 
реекспорт, консигнациона продажба, застапување и 
претставување на странски фирми, малограничен про-
мет со соседните држави. 

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

Извршен член на Одборот на директорите е: Лазо 
Ивановски и Елена Ивановска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6783/2000. (2389) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17559/99, во регистарската влошка бр. 02028994?-8-
11-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Издавачко, услужно, производствено, 
трговско друштво ГЕМИ-2 Владимир ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Александар Бујнов" бр. 11. 

Основач: Владимир Златаноски од Скопје, ул. 
"Александар Бујнов" бр. 11. 

Основачки влог: 164.300,00 денари или 5.302 ДЕМ. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.33, 92.40, 

36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.10/1, 20.30, 
20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
37.10, 37.20, 63.30, 63.40, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
92.33, 92.34, 93.05, 74.81, 74.84, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 70.31, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.14, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
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консигнација, реекспорт, услуги во областа на проме-
тот со стоки и услуги, сообраќај. 

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

Управител: Владимир Златаноски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17559/99. (2390) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 10779/99, во регистарската влошка бр. 02022428?-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на СТД на Продавница за промет на мало СТЕ-
Ф А Н И ТП Бошков Стафан Никола Скопски пазар 
"Зелен пазар" лок. 348, Скопје. 

Назив: Продавница за промет на мало Стефани ТП 
Бошков Стафан Никола. Седиште: Скопски пазар 
"Зелен пазар" лок. 348, Скопје. Основачи: Никола 
Бошков од Скопје, ул. "Ресенска" бр. 10/1-8. 

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

Застапување: Бошков Никола - Управител без огра-
ничување. Трговец поединец во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10779/99. (2391) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 8244/99, во регистарската влошка бр. 02035402?-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие во Друштво за производство, 
промет и услуги К О К А Е К С К Л У З И В Рамадан ДОО-
ЕЛ ул. "Београдска" бр. 13, Скопје. 

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги 
К О К А Е К С К Л У З И В Рамадан ДООЕЛ. Скратен на-
зив на фирма: К О К А Е К С К Л У З И В ДООЕЛ Скопје. 
Седиште: ул. "Београдска" бр. 13, Скопје. Содружни-
кот: Енуз Рамадан со стан на ул. "Кемал Ататурк" бр. 
15, Скопје со Изјава од 22.06.1999 година. 

Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 27.41, 36.61, 36.63, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување во надворешнотрговскиот промет, ме-
ѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, реек-
спорт, снабдување и продажба на стоки од консигна-
циони складишта, превоз на стоки и патници во меѓу-
народниот сообраќај, туристички агенции, малограни-
чен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југос-
лавија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со сите свои средства. Лице одговорно за зас-
тапување и претставување на друштвото во внатреш-

ниот и надворешниот промет е Енуз Рамадан, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8244/99. (2392) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 5262/99, во регистарската влошка бр. 02024449?-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштво за производство, транспорт, тргови-
ја и услуги ЕМИР-ТРЕЈД Невзат ДООЕЛ експорт-им-
порт с. Боговиње - Боговиње. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 
15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 
51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 
74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 36.63, 36.64, 45.11. Надвореш-
но работење: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнаци-
ја, угостителски услуги, изведување на инвестициони 
работи во странство, малограничен промет со соседни 
земји. 

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

За управител на друштвото се определува лицето 
Абази Невзат од с. Боговиње - Боговиње, како лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5262/99. (2393) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16361/99, во регистарската влошка бр. 02037799?-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за трговија и услуги МАК-
П О И Н Т Владимир и др. ДОО - Скопје, ул. "Народен 
Фронт" бр. 5/31. 

Друштвото со ограничена одговорност основано со 
Договор од 31.12.1999 година, од страна на основачите 
Сашо Мијалков, од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 
5/31 и Владимир Мијалков, од Скопје, ул. "Народен 
Фронт" бр. 5/31. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.25, 51.35, 50.10, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.45, 51.47, 51.56, 51.70, 51.57, 55.30/1, 
55.30/2, 74.40, 63.40, 74.12, 72.30, 74.84, 60.21, 60.23, 
60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, услуги на складирање стоки, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, туристички агенциски услуги. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото како 
ДОО истапува во свое име и за своја сметка. За обврс-
ките преземени во правниот промет со трети лица, 
друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
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Се брише: Мијалков Сашо - Директор без ограничу-
вања. Се запишува: Кирјазова Наташа - управител без 
ограничувања. 

Пречистен текст: Кирјазова Наташа - управител без 
ограничувања. 

Се брише: Мијалков Сашо - Директор овластен за 
застапување без ограничување. Се запишува: Кирјазо-
ва Наташа - управител овластен за застапување без 
ограничување. 

Пречистен текст: Кирјазова Наташа - управител ов-
ластен за застапување без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16361/99. (2394) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 11565/99, во регистарската влошка бр. 02036099?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за трговија и услуги ЕУРО-
К О О П Горан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Моцар-
това" бр. 47. 

Назив: Друштво за трговија и услуги Е У Р О К О О П 
Горан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Седиште: ул. "Мо-
цартова" бр. 47. 

Дејности: 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 52.63, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 71.34, 
74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 
74.84. 

Содружник: Горан Ристовски. 
Управител: Горан Ристовски. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување, посредување, реекспорт, инвестициони 
работи во странство, превоз на стоки и патници, кон-
сигнациони складишта и продажба, меѓународен тран-
спорт и шпедиција, услуги што се во врска со меѓуна-
родниот транспорт и шпедицијата, и малограничен 
промет со соседните земји: Бугарија, СР Југославија, 
Албанија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени од друштвото, во правниот промет со трети 
лица друштвото ќе одговара со сиот свој имот и сред-
ства. 

Управител: Горан Ристовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11565/99. (2395) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17071/99, во регистарската влошка бр. 02034180?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие на Трговско друштво за тран-
спорт, трговија и услуги Т Е Х Н О П Р О М Антонија ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Марко Орешко-
виќ" бр. 38. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 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, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.40, 74.40, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
превоз на стоки и патници во меѓународен патен сооб-
раќај, застапување и посредување, реекспорт, консиг-
нација, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет друштвото одговара со целокупниот 
имот. 

Антонија Петрушевски - управител без ограничува-
ње во внатрешен промет. Антонија Петрушевски - уп-
равител без ограничување во надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17071/99. (2396) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 14352/99, во регистарската влошка бр. 02036061?-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар претворање-
то на претпријатие во Друштво за производство, ин-
женеринг, услуги и трговија АЛФИ-КОМЕРЦ Јосиф 
и други ДОО увоз-извоз Скопје, "Тодор Чангов" 41, 
Скопје. 

Дејности на Друштвото: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.62, 15.72, 15.81, 15.82, 
15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 
15.98, 17.11, 17.40, 17.54, 18.20, 19.10, 20.10, 20.40, 21.11, 
21.12, 21.20, 21.22, 21.25, 22.15, 22.22, 22.24, 24.51, 24.52, 
24.63, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 25.13, 25.22, 
25.24, 26.21, 26.61, 26.62, 27.21, 28.11, 28.12, 29.53, 29.24, 
25.23, 37.20, 40.10, 45.21, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30, 50.40, 51.11, 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, 29.56, 29.71, 29.72, 31.20, 
31.30, 31.50, 31.62, 32.10, 33.20, 33.30, 33.50, 34.30, 35.50, 
36.13, 36.40, 36.50, 37.10, 71.34, 74.82, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 55.11, 55.23, 55.40, 60.22, 60.23, 
63.12, 71.34, 72.10, 72.20, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
92.31, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 74.84. 
Надворешно работење: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт и консигнација, заста-
пување на странски фирми во Македонија. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица, Друштвото одговара со целокупни-
от свој капитал. 

За управител на Друштвото се именува лицето Ја-
невски Јосиф од Скопје кој ќе го претставува Друш-
твото во внатрешниот и надворешниот промет. 

Основачи на Друштвото се: Јаневски Јосиф и Јанев-
ска Благица. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14352/99. (2397) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17074/99, во регистарската влошка бр. 02036085?-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на ТП со ЗТД на ТП Д А Ц Трговија на мало Дра-
ги Томислав Насков, ул. "Иван Козаров" бр. 44. 

Дејности: 52.12, 52.44/4, 52.47, 52.41, 52.42, 52.43. 
Во правниот промет со трети лица, Управителот 

Драги Насков истапува во свое име и за своја сметка, 
а за обврските одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17074/99. (2398) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 14064/99, во регистарската влошка бр. 02035873?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за производство, услуги и 
трговија А Н И В А Злата ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Исаија Мажовски" бр. 26/13. 

Назив: називот е Друштво за производство, услуги и 
трговија А Н И В А Злата ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Исаија Мажовски" 26/13. 

Седиште: Седиштето на друштвото е Скопје, ул. 
"Исаија Мажовски" бр. 26/13. 

Основач: Карова Злата од Скопје, ул. "Исаија Ма-
жовски" 26/13. 

Овластување: друштвото во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. 
Одговорност: За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица, друштвото одговара со целиот свој 
имот. 

Застапување: Друштвото во правниот промет го 
застапува Злата Карова - управител без ограничува-
ње. 

Дејности: 24.51, 24.52, 24.30, 19.20, 18.30, 60.21, 60.22, 
60.24, 18.21, 18.22, 18.24, 18.23, 18.10, 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, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 52.71, 
50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.57, 55.11, 
55.12, 55.22, 52.72, 63.30, 63.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 74.40, 74.70, 70.20, 74.84, 51.42/1, 51.42/2, 51.16, 
51.19. Дејности во надворешнотрговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање, посредување, реекспорт, консигнација, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Ју-
гославија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14064/99. (2399) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
I.Рег.ЗГ.бр. 121/00 од 16.03.2001 година во регистарот 

на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението под името Хума-
нитарно друштво "Нектар" од Скопје со седиште во 
Скопје во комплексот Скопје - Север локал 1 и со деј-
ствување на подрачјето на Република Македонија. 

Основните цели и задачи на Хуманитарното друш-
тво "Нектар" од Скопје се однесуват пред се за сест-
рана изградба на личноста на членовите кон развива-
ње на нивните творечки, културни способности, еман-
ципација во трендот со современото живеење, разви-
вање на чувство на одговорност, хуманост за ширење 
на другарски хуманитарни односи, давање материјал-
на и друга помош на загрозени семејства, помагање на 
деца и младинци во надминување на нивните социјал-
ни проблеми, собирање на разни видови хуманитарна 
помош и доброволни прилози, организирање на меди-
цинска помош на напуштени деца, младинци и изнемо-
штени лица како и осовременување и развој на вос-
питно образовна дејност. 

Со денот на запишувањето во регистарот Хумани-
тарното друштво "Нектар" од Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег. ЗГ. бр. 
121/00. (6289) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 959 се запишува здружението на граѓа-
ни Еколошко друштво З Е Л Е Н И - Скопје, со скратено 
име Еколошко друштво Зелени - Скопје, со седиште 
во Скопје, ул."Радика" бр. 5/2-4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател м-р Драги Србиноски. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на грижа, заштита и унапредување на живот-
ната средина и природата, развивање на добра делов-
на соработка со граѓаните, грижа за животните усло-
ви и здравјето на луѓето, урбанистичко планирање и 
квалитет на живеење, грижа за светот на младите пре-
ку борба против болестите на зависност како и регио-
нално поврзување со невладини организации, како и 
со органи во државата со цел да се надминат постоеч-
ките негативни проблеми и да се подобри квалитетот 
на животната средина и природа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 14.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 9/01. 
(5350) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 968 се запишува здружението на граѓа-
ни Ансамбл за народни песни и игри Ибе Паликуќа -
Скопје, со скратено име А.Н.П.И. Ибе Паликуќа, со 
седиште во Скопје, ул."Цветан Димов" бр. 96-3/2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Кенан Јахја од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и унапредување на културно 
уметничката дејност, а посебно во областа на музич-
ката уметност, омасовување на музичката уметност, 
посебно фолклорот, презентирање на музичката 
уметност и тоа народните песни и игри преку органи-
зирани настапи соработување со организациите од об-
ласта на културата и музичката уметност, соработка 
со соодветни здруженија како и организирање на се-
минари, советувања, курсеви, разговори, колективни 
состаноци и други стручни собири. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 28.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 21/01. 
(5351) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 964 се запишува Сојуз на здруженија 
на граѓани Вавилон - Скопје, со седиште во Скопје, ул. 
"Иво Лола Рибар" бр. 147/27. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Камиџа Речи од Струга. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање и водење на центрите Вави-
лон, одржување на истите цели и структура, работејќи 
во ефикасна мрежа да ги бранат основните принципи 
запишани во конвенцијата на човекови права, да по-
магаат во интеграцијата на различните етнички групи 
во нашата земја, да промовираат добро образование, 
правилно искористување на слободното време на мла-
дите и образование за вистински етнички вредности, 
промоција на соработка со државните и приватните 
субјекти, училишта, масовни асоцијации (културни, 
еколошки, социолошки, милосрдни), одржување и по-
добрување на релациите со локалните заедници и Ми-
нистерствата како и промоција и реализација на про-
грами за соработка или спонзорирање на меѓународни 
организации. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 23.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г.бр. 1176/00. 
(5356) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
85/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Еколошко 
здружение "БИСТРИЦА" с.Бистрица. 

Од Основниот суд во Битола. (6038) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 953 се запишува здружението на граѓа-
ни Шаховски клуб АДГ Маврово - Скопје, со седиште 
во Скопје, Плоштад Македонија бр. 2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Темов Кирил. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување на шаховската игра, коор-
динирање и усогласување на програмските активно-
сти во областа на шахот, утврдување на основни наче-
ла и систем на шаховски натпревари и учество на ис-
тите, грижа за подготвување и настапување на шахис-
ти на домашни и меѓународни натпревари и манифес-
тации како и грижа за создавање на кадровски, мате-
ријални и други услови за развој и унапредување на 
шахот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 02.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г.бр. 683/99. 
(5357) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
82/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски 
клуб "КАРАМАНИ" с.Карамани. 

Од Основниот суд во Битола. (6040) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
84/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Универзитет-
ски спортски сојуз на универзитетот "СВ.КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6043) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
75/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Еколошко дру-
штво "КАЈМАКЧАЛАН" с.Старавина. 

Од Основниот суд во Битола. (6051) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 970 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на пензионери Ѓорче Петров - Скопје, 
со седиште во Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 12 а. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Лиљана Угриновска од Ско-
пје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање на демократските односи, сле-
дење на прописите од областа на пензиското осигуру-
вање, здравствената заштита и друго, организирање 
на културен забавен живот, одмор, спорт и рекреаци-
ја, вклучување во хуманитарни акции, поднесување на 
иницијативи и предлози за законско унапредување на 
правата на пензионерите и нивната Установно правна 
заштита како и остварување соработка со здруженија 
на пензионери од други Општини во Републиката и 
други држави. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 28.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г.бр. 24/01. 
(5358) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 1 за 2001 година Здру-
жението на одгледувачи на питоми зајаци, украс на 
животни и ситна живина "Малешевски зајак" Берово 
кое е основано заради меѓусебно помагање и презема-
ње мерки за унапредување на одгледување на питоми 
зајаци, украсни животни и ситна живина на територи-
јата на Општина Берово и околните населби. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Берово. 

Од Основниот суд во Берово. (5327) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
89/99 од 12.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Џудо клуб 
"ПЕЛИСТЕР" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6036) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
74/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Клуб за ултра 
лесни летала "ФАЛКОН" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6052) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
69/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Карате клуб 
"САМУРАЈ" с. Добромири, Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6053) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
64/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на 
граѓани "РОТАРИ КЛУБ" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6054) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
27/99 од 24.05.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски 
клуб "МЛАДОСТ" Горно Оризари, Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6055) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
60/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Автомото 
друштво "ЖЕЛЕЗНИК" Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола. (6056) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
51/99 од 12.05.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Здружението 
на љубителите на народното творештво "МАКЕ-
Д О Н С К А Р И З Н И Ц А " Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6057) 
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Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
45/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Пливачки клуб 
"ЈУГ" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6058) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
44/99 од 06.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на 
граѓани од областа на музичката култура "ЕСТРА-
ДА" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6059) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
91/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Сојуз за спорт 
и рекреација на инвалиди - Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6061) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
90/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Сојуз на сту-
денти при технички факултет на општина Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6063) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
93/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Еколошко дру-
штво "ПЕЛАГОНИЈА" с.Новаци. 

Од Основниот суд во Битола. (6065) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
96/99 од 11.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски кл-
уб " З Е Л Е Н А ЛИВАДА" с.Црнобуки - Кукуречани. 

Од Основниот суд во Битола. (6066) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
101/99 од 13.01.1999 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Ловно друш-
тво "ЕЛЕН" Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола. (6069) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
32/99 од 06.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Клуб на атлет-
ска гимнастика "ОЛИМПИК" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6071) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
38/99 од 06.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на 
музички работници - Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6084) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
39/99 од 06.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Горско 
спасителна служба "СТАНИЦА" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6086) 
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на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на 
феријалци - Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6087) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
42/99 од 06.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на 
жени "ИСКРА" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6088) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
14/99 од 05.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Пчеларско 
здружение "НЕКТАР" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6089) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
13/99 од 05.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Друштво на 
матицата на иселениците од Македонија на општина 
Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6092) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
12/99 од 15.05.2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Ловно-риболо-
вно здружение "ПРЕВАЛЕЦ" с.Цапари. 

Од Основниот суд во Битола. (6093) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
11/99 од 31.03.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски 
клуб "ПЕЛАГОНИЈА" с.Трап. 

Од Основниот суд во Битола. (6094) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
133/99 од 02.04.1999 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски 
клуб "ЧАГОР" с.Лопатица. 

Од Основниот суд во Битола. (6095) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
128/99 од 26.03.1999 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Здружение 
на овоштари "ЈАБОЛКО" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6096) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
1/99 од 04.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на 
воени инвалиди на општина Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6097) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
5/99 од 05.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Сојуз на бор-
ците од Народноослободителната и антифашистичка 
војна на Македонија 1941-1945 Општински одбор - Би-
тола. 

Од Основниот суд во Битола. (6099) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
40/99 од 06.01.1999 година во регистарот на здруженија 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
6/99 од 05.01.1999 година во регистарот на здруженија 
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на граѓани и фондации изврши упис на Ловно-риболо-
вно здружение "КАЈМАКЧАЛАН" с.Старавина. 

Од Основниот суд во Битола. (6101) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
7/99 од 05.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Културно 
уметничко друштво "СТИВ НАУМОВ" Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6102) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
124/99 од 15.05.1999 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски 
клуб "САПОТНИЦА" с.Сопотница. 

Од Основниот суд во Битола. (6133) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.бр. 
23/99 од 15.05.2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на 
тутунопроизводители "ЦРНА РЕКА" Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола. (6134) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 3/01 
од 02.03.2001 година го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани што се води во овој суд Фудбалски-
от клуб "МИРАВЦИ" од Миравци. 

Име на субјектот: Фудбалски клуб "МИРАВЦИ" 
од Миравци. 

Седиште на субјектот: во Миравци. 
Цели и задачи на субјектот: да прибира и органи-

зира членови од редовните пионери, кадети, младин-
ци, сениори и постари кои сакаат да спортуваат во 
фудбалскиот спорт, тренирање на своето членство за 
да се постигнат врвни резултати во овој спорт, кај сво-
ите членови да работи на развивање на спортските и 
морални особини својствено на нашето општество и 
организирање на спортски и културно забавен живот 
на своите членови и друго. 

Лице овластено за застапување: Штејров Васил од 
Миравци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (5983) 

позиуми и други манифестации од областа на овош-
тарството, воспоставување на соработка со сите реле-
вантни субјекти, со цел за остварување на интересите 
на членството. 

Седиштето на здружението е на ул."Димитар Вла-
хов" бр. 48, Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Јонче Петрески. 

Од Основниот суд во Охрид. (6029) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 4/01 се запишува Здружението на 
граѓани под име Невладина регионална организација 
"ЛИХНИДОС" од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел развивање на 
човековите права и слободи, економски и социјален 
развој, толеранција, хуманост и заштита на мултикул-
турата во регионот, заштита на мирот и животната 
околина, подготовка на структура за изработка на 
проекти за развој и унапредување на неотуѓивите чо-
векови права и достоинство со афирмација на тради-
ција и култура, како и соработка со сличните здруже-
нија на граѓани во Републиката и надвор од неа. 

Седиштето на здружението е на ул."Дејан Војво-
да" бр. 55 а, Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Олга Велјановска од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (6031) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 4 за 2001 година се врши упис на из-
мена на актот за основање - статутот на здружението 
на граѓани со име Фудбалски клуб П Р И Л Е П - Прилеп 
регистриран со решение Рег.згф.бр. 47/99 од 17.02.1999 
година на Основниот суд во Прилеп и тоа во однос на 
името, така што наместо Фудбалски клуб П Р И Л Е П 
од Прилеп, името е Клуб за мал фудбал В Е Т А Џ О К А 
од Прилеп, или скратено КМФ В Е Т А Џ О К А од При-
леп, како и во однос на седиштето така што наместо 
досегашното седиште во Прилеп на ул."Марскова" бб, 
седиштето е во Прилеп на ул."Киро Пајмакоски" бр. 
34. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6025) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 2/01 се запишува Здружението на 
граѓани под име Планинарски клуб "БЕЛИЦА" од 
Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел да даде придо-
нес во развојот на спортот, пред се на планинарството 
со негово омасовување и формирање на екипа која ќе 
биде раководена од стручни лица од оваа област, нат-
преварување на овој клуб како на турнири така и во 
спортската лига, развивање на спортската култура, 
другарски односи и натпреварувачки дух помеѓу член-
ството. 

Седиштето на здружението е на ул."Ѓорѓи Сугаре" 
бр. 2, Охрид каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Сашо Стојкоски од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (6024) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Ресен, под рег.згф.бр. 1/01 се 
запишува Здружение на граѓани со назив Здружение 
на граѓани "РУСКО - М А К Е Д О Н С К О ДРУШТВО" 
Ресен. 

Здружението има за цел преземање мерки и актив-
ности за унапредување на пријателството меѓу двете 
држави и народи, размена на мислења за соработка -
пријателски, културни, спортски, збратимување - сп-
ријателување со еден од градовите во Русија, соработ-
ка со други здруженија, организирање во повисоки 
форми на делување. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен, ул. 
"Иво Лола Рибар" бб. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Илиев Илија од Ресен, претседател на здружението. 

Од Основниот суд во Ресен. (6023) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 24/99 од 08.11.1999 година, се запи-
шува Здружението на овоштарите на општина Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел научно, струч-
но и практично да го оспособи членството за правил-
на примена на сите достигнувања во овоштарската 
наука и практика, преку организирање на саеми, сим-

С Т Е Ч А J Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 65/01 од 14.03.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство и застапување "ГМ АДВЕРТАЈЗИНГ" Дими-
тар и други од Скопје, ул."Никола Парапунов" бр. 
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5/16 со жиро сметка 40120-601-413007 и истата не се 
спроведува и отворената стечајна постапка над долж-
никот Друштво за производство и застапување "ГМ 
АДВЕРТАЈЗИНГ" Димитар и други од Скопје, ул. 
"Никола Парапунов" бр. 5/16 со жиро сметка 40120- 
601-413007, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6298) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 53/01 
од 16.03.2001 година над ДПУТ "ЦЕНТРО - ВЛ" дру-
штво за производство, услуги и трговија, увоз-извоз 
Најдевски Владимир ДООЕЛ од Битола, ул."Рузвел-
това" бр. 34, т.р. 01007064?-8-05-000 со дејност 
трговија и жиро сметка 40300-601-95518 при З П П 
Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6329) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 57/01 од 07.03.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет, услуги, производство експорт-импорт "ВАМ -
ТРЕЈД" Ц О Скопје, ул."Душан Тасковиќ" бр. 4 со жи-
ро сметка 40110-601-158995 и истата не се спроведува и 
отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет, услуги, производство експорт-им-
порт "ВАМ - ТРЕЈД" Ц О Скопје, ул."Душан Т а с е -
виќ" бр. 4 со жиро сметка 40110-601-158995, се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6287) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 71/01 од 14.03.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги "ДИМЕКС" ДД Владимир и 
други ДОО увоз-извоз Скопје, ул."Париска" бр. 18-в, 
со жиро сметка 40120-601-320441 и истата не се спро-
ведува и отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги "ДИМЕ-
КС" ДД Владимир и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Париска" бр. 18-в, со жиро сметка 40120-601-320441, 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6286) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение ИИ.Ст.бр. 32/01 од 07.03.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Приватна 
ординација по општа стоматологија "РАМИЛ" ДОО 
Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 71, со жиро сметка 
40120-603-24992, па истата не се спроведува и се 
заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Приватна ординација по општа 
стоматологија "РАМИЛ" ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6285) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 48/01 
од 16.03.2001 година над П П "ВИМАР - КОМ" од Би-
тола, ул."Партизанска" бр. 42/39, со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-83172 при З П П Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6330) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 44/01 
од 15.03.2001 година над ДООЕЛ "ВИ - ГО" с.Бистри-
ца Друштво за производство, услуги, трговија на голе-
мо и мало увоз-извоз П.бр. 37/01 и влошка бр. 
01007942-8-03-000 од Битола, со дејност трговија на 
мало и жиро сметка 40300-601-8633 при З П П Битола 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6333) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 282/00 
од 19.03.2001 година над Приватна здравствена орга-
низација аптека "ДАШКА" Битола, ул."Мирка Гино-
ва" бр. 5/13, рег.влошка 1-19504 и с.рег.1650/97 со деј-
ност продажба на лекови и жиро сметка 40300-601- 
4793 при З П П Битола отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6509) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 61/01 
од 16.03.2001 година над Друштво за производство, тр-
говија увоз-извоз Христина "МОЈРА" ДООЕЛ Бито-
ла, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-92899 
при З П П Битола отвори стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6508) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 70/00 од 27.12.2000 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТУП "КРУ-
НА" Ц О увоз-извоз Неготино, ул."Вељко Влаховиќ" 
бр. 42, но истата не се спроведува поради немање на 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6510) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 266/00 
од 15.03.2001 година над ДОО "ТЕХНО" Зоран и дру-
ги од Битола, ул."Ж.Ј.Шпанац" бр. 141, со дејност ус-
лужна и жиро сметка 40300-601-69986 при З П П Бито-
ла отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола. (6323) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 79/00 од 20.12.2000 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТТ "НАТ 
ПРОМ" ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул."Народна 
Младина" бр. 33, но истата не се спроведува поради 
немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6511) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 56/01 
од 16.03.2001 година над ТП Пецо Борис Најдовски од 
Битола, ул."Елпида Караманди" бр. 1-а, со дејност 
превоз на стоки и жиро сметка 40300-601-83669 при 
З П П Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6324) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 69/00 од 31.01.2001 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник П Т У П "МИЛ 
МАК" П О увоз-извоз Неготино, ул."Антон Пеган" 
бр. 140, но истата не се спроведува поради немање на 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6512) 
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Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 76/00 од 31.01.2001 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник П Т П "ОРМИ 
КОМЕРЦ" Ц О увоз-извоз Кавадарци, ул. "Пано Му-
даров" бр. 22, но истата не се спроведува поради 
немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6514) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 71/00 од 31.01.2001 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник П П Т У "МАЈ-
Д А Н С К И БИСЕРИ" ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. 
"Ѓорѓи Соколов" бр. 49, но истата не се спроведува 
поради немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6515) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 78/00 од 31.01.2001 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТУП "ЈОЛА 
КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул."Блажо 
Алексов" бр. 3, но истата не се спроведува поради не-
мање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6517) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 72/00 од 31.01.2001 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТП Трговец 
поединец "НЕНА - 98" Менка Блажо Видновиќ Кава-
дарци, ул."7-ми Септември" бр. 62, но истата не се сп-
роведува поради немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6518) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 54/00 од 22.11.2000 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТП "ТЕХ-
НОТЕКС" експорт-импорт ДОО Кавадарци, ул. "На-
родна Младина" бр. 50, но истата не се спроведува по-
ради немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6519) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 58/00 од 22.11.2000 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТУП "МАР-
ТИНА" увоз-извоз ДОО Кавадарци, ул."Едвард Кар-
дељ" бр. 4-а/15, но истата не се спроведува поради не-
мање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6520) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 57/00 од 22.11.2000 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник УТП "ТРИ-
ГО" увоз-извоз Кавадарци, ул ."0рце Николов" бр. 1, 
но истата не се спроведува поради немање на имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6521) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 66/00 од 05.12.2000 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТП "НОВ ЗЕ-
ЛАНД" Васко Александар Цеков од Кавадарци, ул. 
"Максим Горки" бр. 16, но истата не се спроведува по-
ради немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6522) 
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Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 64/00 од 05.12.2000 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник УТП "ПРО-
КОП" увоз-извоз ДОО Кавадарци, ул. "29 Ноември" 
бр. 14, но истата не се спроведува поради немање на 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6524) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 17/01 
од 14.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
промет и услуги "ГОМЕКС - ЕКСПОРТ" п.о. Прилеп, 
ул."Драган Димески" бр. 19, запишан во регистарска 
влошка бр. 1-14016 со решение Срег.бр. 2793/94 од 
09.08.1994 година на Окружниот стопански суд во Бит-
ола, со жиро сметка 41100-601-25848 при Заводот за 
платен промет филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст и немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6527) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 164/00 
од 14.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за трговија "ЈА-
ШИК" увоз-извоз п.о. Крушево, ул."Киро Фетак" бр. 
24, запишан во регистарска влошка бр. 1-16175 со ре-
шение Срег.бр. 1906/97 од 12.09.1997 година на Осно-
вен суд во Битола, со жиро сметка 41110-601-29322 при 
Заводот за платен промет филијала Крушево. 

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

Стечајната постапка се отвора поради немање на 
имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6528) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 405/96 од 23.05.1997 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот П О С 
печатница "АЦО К А Р А М А Н О В " од Радовиш, 
ул."Чеде Филиповски-Даме" бб. 

Со решение Ст.бр. 405/96 од 28.02.2001 година от-
ворената стечајна постапка над должникот П О С печа-
тница "АЦО К А Р А М А Н О В " од Радовиш, се заклучу-
ва. 

Имотот на П О С печатница "АЦО К А Р А М А -
НОВ " од Радовиш што претставува стечајна маса, се 
пренесува на стечајниот управник Драган Шеќерџиев 
од Струмица за покривање на неговите побарувања 
како и трошоците во стечајната постапка. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6331) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 19/2001 од 16.03.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот П П С 
"ИНА" ц.о. од с.Ново Село, Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
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ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

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

Од Основниот суд во Струмица. (6332) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение Ст.бр. 272/00 од 27.03.2001 година е поведена 
предходна постапка на постапката за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка на долж-
никот ХУП М Е Т Р О П О Л АД со седиште на ул."Мар-
шал Тито"бб, Скопје, и жиро сметка бр. 40100-601-427 
и закажа рочиште поради известување по предлогот 
за отворање на стечајна постапка на 04.04.2001 година 
во 10.00 часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Со истото решение се определени следните мерки 
за обезбедување: 

Именуван е привремен стечаен управник и тоа 
Ацо Петров од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 1/3 Скопје, 
се одредува дека должникот може да располага со сво-
јот имот само по претходна дозвола на привремениот 
стечаен управник, се забранува одредување или спро-
ведување на присилното извршување или обезбедува-
ње против должникот. Должникот е задолжен да му 
овозможи на определениот стечаен управник да влезе 
во неговите деловни простории за да може да ги спро-
веде потребните дејствија во претходната постапка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6877) 

Л И К В И Д А Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 836/2000 од 22.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Трговското претпријатие "ШКОРПИОН - 92" Ц О 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Вамбел" бр. 2-4/10, Скопје, 
со жиро сметка бр. 40110-601-119531. 

За ликвидатор се определува лицето Кирил Бум-
бароски, ул."Јане Сандански" бр. 118-И/8 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6648) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 899/2000 од 15.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "СТЕЛА" увоз-из-
воз ДОО од Скопје, ул."Жарко Зрењанин" бр.144-а, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-189336. 

За ликвидатор се определува лицето Марјанчо Ја-
невски, ул."Жарко Зрењанин" бр. 144-а од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6180) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 84/2001 од 12.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Бр. 24 - Стр. 2089 

Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "САМ" увоз-извоз П О од Куманово, 
ул. "Борис Кидрич" бр. 26, Куманово, со жиро сметка 
бр. 40900-601-34894. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6595) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 194/00 од 
28.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Трговско радиодифузно друштво Телевизија 
"ПРОТЕЛ" ДООЕЛ Пробиштип, но поради немање 
на материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6334) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 228/00 од 
26.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Трговско претпријатие "ЗАРЕ" Кочани, но пора-
ди немање на материјални средства постапката се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6335) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 28/00 од 
26.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатието за промет на големо и мало екс-
порт-импорт "МАКЕДОНИЈА - ПРОМ" Штип, но по-
ради немање на материјални средства постапката се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6336) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 148/00 од 
01.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Производно трговско претпријатие на големо и 
мало "СБ К О М П А Н И " Штип, но поради немање на 
материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6337) 
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Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 104/00 од 
01.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатие "ЕУРОМАК - 92" агенција експорт-
импорт Делчево, но поради немање на материјални 
средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6340) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 86/00 од 
01.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатие за трговија и услуги "ТТ" Св.Нико-
ле, но поради немање на материјални средства постап-
ката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6344) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 8/01 од 
01.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатие за производство, услуги и трговија 
на големо и мало увоз-извоз "ЗЛАТЕ М" п.о. с.Вељу-
са, Струмица, но поради немање на материјални сред-
ства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6351) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 210/00 од 
01.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Друштво за производство, трговија и угостителст-
во "МИГ 21" ДОО с.Ново Село, но поради немање на 
материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6356) 

над Прептријатие за производство и трговија увоз-из-
воз "ТОНИ МАН" Делчево, но поради немање на ма-
теријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6358) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 150/00 од 
26.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Производно, услужно, трговско претпријатие на 
големо и мало "МАРГО" Пробиштип, но поради не-
мање на материјални средства постапката се заклучу-
ва. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6359) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 230/00 од 
28.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Друштво за производство, трговија и услуги "РЕ-
МО РИГЕЛ" ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, но поради 
немање на материјални средства постапката се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6360) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 184/00 од 
07.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Друштво за градежништво, производство и трго-
вија "ЕМИЛИЈА 92 ЛУКАРОВИ" ДОО увоз-извоз 
Радовиш, но поради немање на материјални средства 
постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6361) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 100/00 од 
26.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Производно, услужно и трговско претпријатие на 
големо и мало "БОМИ" Пробиштип, но поради нема-
ње на материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6357) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 192/00 од 
02.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Друштво за трговија и услуги "ДВОЈКА" ДОО 
увоз-извоз Струмица, но поради немање на материјал-
ни средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6362) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 188/00 од 
26.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 202/00 од 
24.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
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над Производно, прометно претпријатие увоз-извоз 
"ПИКАДО" с.Селник, Делчево, но поради немање на 
материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6363) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 214/00 од 
28.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Друштво за транспорт, трговија и услуги "СТО-
ИЛ" експорт-импорт Трендафилов Стоил и други ЈТД 
од Струмица, но поради немање на материјални сред-
ства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6364) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 42/00 од 
10.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатие во приватна сопственост за произ-
водство, друмски сообраќај, услуги и трговија на голе-
мо и мало увоз-извоз "МЕТАЛИ - НЕМЕТАЛИ" со 
п.о. Пехчево, но поради немање на материјални сред-
ства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6365) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 158/00 од 
10.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатие во приватна сопственост "МАК -
ГО" Македонска Каменица, но поради немање на ма-
теријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6366) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 72/00 од 
24.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатие во приватна сопственост за произ-
водство и трговија "ЕКВАЛ" ДОО Пехчево, но пора-
ди немање на материјални средства постапката се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6367) 
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Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 216/00 од 
21.11.2000 година, е отворена ликвидациона постапка 
над ПТП "ГАЏО - МАК" п.о. увоз-извоз Штип, но по-
ради немање на материјални средства постапката се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6368) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 172/00 од 
26.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Транспортно, трговско претпријатие за промет на 
големо и мало "САША ТРАНС" с.Бурилчево, но по-
ради немање на материјални средства постапката се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6370) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 186/00 од 
26.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Друштво за производство и трговија "КРИСТИ" 
ДООЕЛ Штип, но поради немање на материјални сре-
дства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6371) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 234/00 од 
26.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Земјоделско-производната, прометна задруга 
" П И Н Е З О " п.о. Струмица, но поради немање на ма-
теријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6372) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 6/01 од 
01.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Приватно претпријатие за услуги и трговија 
"ТИМ - ПРОМЕТ" П.О. Струмица, но поради немање 
на материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6374) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 16/01 од 
26.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
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над Друштво за производство, трговија, угостителство 
и услуги "ТРОЈКА" ДОО увоз-извоз Босилово, но по-
ради немање на материјални средства постапката се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6376) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 138/00 од 
02.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ВАНЕ ПРОМ" увоз-извоз П.О. с.Градско Балдовци, 
Струмица, но поради немање на материјални средства 
постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (6497) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Л.бр. 441/99 донесено од овој суд на 
15.03.2001 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство, угостителство, туризам и 
трговија "ПАРТНЕР" Раде увоз-извоз ДОО со П О 
Кавадарци, ул."Вардарска" бр. 9 и жиро сметка бр. 
41620-601-15101 и истото се брише од регистарот на 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6463) 

Л И К В И Д A Ц И И II 

Ликвидаторот Сашо Николовски од Куманово, за-
пишан во Судскиот регистар при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 139/01, објавува 
дека Друштво за трговија, производство и услуги 
" Ш К О Р П И О Н " Сашо ДООЕЛ експорт-импорт Кума-
ново, ул."С.Вајкер" бр. 3, со број на жиро сметка 
40900-601-21709 отворена при З П П Филијала Кумано-
во е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (6596) 

Ликвидаторот дипл.екон. Игне Касниоско од Ско-
пје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2359/2000, об-
јавува дека Друштво за производство, трговија и услу-
ги "РЕКОРД 96" Лидија ДООЕЛ Скопје, ул."Иван 
Цанкар" бр. 43, со број на жиро сметка 40120-601- 
377508 отворена при З П П Филијала Скопје е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (5255) 
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Н О T A Р С К И О Г Л A С И 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К П бр. 32/94, м.в."Јаболче", класа 5, со површина 
од 2200 м2, во К О Дебреше, сопственост на Мустафи 
Акија Камбер од с.Дебреше, за цена од 220.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика 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 Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (6144) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К П бр. 2/3, м.в."Леска", класа 3 и 4, со површина од 
2440 м2, во К О Бањица, сопственост на Шабани 
А.Ресул и Ердоган од с.Г.Бањица, за цена од 244.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика 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 Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (5376) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К П бр. 7/57, м.в."Млаки", класа 6, со површина од 
5000 м2, во К О Беловиште, сопственост на Сејдини 
Емрула, за цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика 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 Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (5944) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на К П бр. 66/1, м.в."Садов Рид", култура 
нива, класа 5, со површина од 500 м2, за К О Радишани, 
сопственост на Ќурчиевска Митра и Ќурчиевски 
Драган, за цена од 220,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(5136) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на К П бр. 1090, м.в."Драче", култура нива, 
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класа 4, со површина од 135 м2, за К О Црешево, 
сопственост на Кимовска Благуна, за цена од 210,00 
денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(5922) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на К П бр. 1091, м.в."Драче", култура нива, 
класа 4, со површина од 165 м2, за К О Црешево, 
сопственост на Ќимовски Спасо, за цена од 210,00 де-
нари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(5921) 

Се продава 1/2 идеален дел од недвижен имот -
земјоделско земјиште построено на К П бр. 1318, м.в. 
"Село", култура нива, класа 3, со површина од 981 м2, 
за К О Кучевиште, сопственост на Џајковиќ Бранка, 
за цена од 120,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(5945) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К П 
бр. 44-118/1 нива од 4 класа, во површина од 757 м2, и 
цела од К П бр. 44-118/2 нива од 4 класа во површина 
од 714 м2, цела К П бр. 44-118/3 нива од 4 класа, во по-
вршина од 721 м2, цела К П бр. 44-118/4 нива од 4 кла-
са, во површина од 713 м2, цела К П бр. 44-118/5 нива 
од 4 класа, во површина од 415 м2, сите на м.в. "Соп", 
заведени во ПЛ бр. 2456 за К О Бањица сопственост на 
Бајрами Накила Едисе од с. Бањица, Мемеди Накила 
Накшије и Мемеди Накила Таибе двете од с. Врап-
чиште и Хасани Шабан Абдулкадар од Гостивар за 
купопродажна цена за секоја парцела од по 240.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (5124) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К П 
бр. 21-15 нива од 4 класа, на м.в. "Горно Клуково", во 
површина од 4120 м2, заведена во ПЛ бр. 60 за К О То-
плица сопственост на Бајрами Амет Берзат од с. То-
плица за купопродажна цена од 510.800,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (5373) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К П 
бр. 31/14-1 нива од 6 класа, на м.в. "Папради", во повр-
шина од 543 м2, заведена во ПЛ бр. 66 за К О Дебреше 
сопственост на Сулејмани Демир Рауф од с.Дебреше 
за купопродажна цена од 224.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (6152) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 19/94 идеа-
лен дел (или на л.м. 192 м2) од К П бр. 44/183 нива од 3 
класа, и градина од 3 класа на м.в. "Сап", во површина 
под нива од 440 м2, и под градина од 500 м2, заведена во 
ПЛ бр. 2123 за К О Бањица сопственост на Идризи 
Меџит Џелаледин од с.Долна Бањица за купопр-
одажна цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
њ е , д а во р о к о д 30 д е н а од д е н о т н а објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (6153) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 34/258 иде-
ален дел (или на л.м. 348 м2) од К П бр. 44/131 нива од 2 
класа и градина од 3 класа на м.в. "Сап", во површина 
под нива од 1580 м2, и под градина од 1000 м2, заведена 
во ПЛ бр. 112 за К О Бањица сопственост на Имери 
Рамадан Атиља од с.Долна Бањица за купопродажна 
цена од 110.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (6154) 
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Се продава земјоделско земјиште: овошна градина 
К П бр. 212, план 1, скица 6, во м.в."Ограѓе" класа 5, 
површина 1088 м2, заведена во ПЛ бр. 120 за К О Ва-
кав, сопственост на Јаневска Наталија, за купопро-
дажна цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
венците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (4973) 

Се продава земјоделско земјиште: К П бр. 6505/2, 
во м.в."Рајкова куќа" во површина 176 м2, заведена во 
ИЛ бр. 15732 за К О Долно Коњаре, на име Абдули 
Иса, за купопродажна цена од 32,00 денари по 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
венците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (5127) 

тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (5126) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Тимјаник, 
три идеални четвртини од К П бр. 63/1, во м.в. "Ко-
коладец", интензивно лозје со површина од 4613 м2, во 
К О Тимјаник, три идеални четвртини од К П бр.63/1, 
во м.в. "Коколадец", нива со површина од 3585 м2, во 
К О Тимјаник, сопственост на Ризов Јордан од 
Неготино, ул."Гоце Делчев" бр. 10, по цена од 
122.100,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (5934) 

Се продава земјоделско земјиште: К П бр. 235, во 
м.в."Голема Глава" класа 4, во површина 4860 м2, и 
К П бр. 235, во м.в."Голема Глава" класа 3, во површи-
на 3584 м2, заведени во ПЛ бр. 319 за К О Долно Ко-
њаре, на име Димковиќ Ласта од Куманово, за купо-
продажна цена од 1 германска марка по 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
венците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (5979) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Криво-
лак, К П бр. 122/2, во м.в. "Крушата", интензивно лозје 
со површина од 9928 м2, во К О Криволак, сопственост 
на Клинчаров Александар од Кавадарци, ул."Кирил и 
Методиј" бр. 1, по цена од 180.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (5125) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Неготи-
но, вон, една идеална целина од К П бр. 3430/4, во 
м.в."Калдрма", нива со површина од 9860 м2, во К О 
Неготино, вон, сопственост на Панев Тодор од Него-
тино, ул."11 Октомври" бр. 19, по цена од 34.805,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-

Се продава земјоделско земјиште во К О Неготи-
но, вон, една идеална третина од К П бр. 2192, во м.в. 
"Црвеника", интензивно лозје со површина од 2663 м2, 
во К О Неготино,вон, една идеална третина од К П бр. 
2193, во м.в. "Црвеника", интензивно лозје со површи-
на од 6008 м2, во К О Неготино, вон, сопственост на 
Сотиров Петар од Неготино, ул."Ставре Ставрев" бр. 
5, по цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (5935) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Криво-
лак, К П бр. 379, во м.в. "Коработ", нива со површина 
од 3151 м2, во К О Криволак, сопственост на Стоил-
ковиќ Александар од Неготино, с.Кривок, по цена од 
19.100,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (6151) 

Се продава земјоделско земјиште ливада во м.в. 
"Бавча" со вкупна површина од 424 м2, лоцирано на 
К П бр. 1131/1 за К О Требеништа во сопственост на 
Терзиоска Милица од Охрид, ул."М.Нестороски" бр. 
236, за цена од 150,00 денари по м2. 



28 март 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 24 - Стр. 2095 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се разменува писмено да се изјасн-
ат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата 
во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија". 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"- 8 (мезанин). (4974) 

Се продава земјоделско земјиште овошна градина 
во м.в. "Пишкорешка" лоцирана на К П бр. 3042 за К О 
Мешеишта со вкупна површина од 1904 м2, во со-
пственост на Поликаповски Ристо од Охрид, ул. "29 
Ноември" бр. 1/2, за цена од 150,00 денари по м2. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се разменува писмено да се изјасн-
ат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата 
во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија". 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"- 8 (мезанин). (6145) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Богоро-
дица - нива на К П бр. 2498, план 5, скица 24, во м.в. 
"Долни Гробишта", класа 3, со површина од 1581 м2, 
за купопродажна цена од 10.000,00 денари сопственост 
на Смилков Атанас од с.Богородица. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 Реп-
ублика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (4975) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Грчиште -
нива на К П бр. 2619, план 6, скица 21, во м.в. "Белна 
Чешма", класа 3, со површина од 1033 м2, сопственост 
на Филов Ангелко од с.Грчиште, за купопродажна 
цена од 4.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
венците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обј-
авувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (5967) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Ваташа, 
Кавадарци, К П бр. 1719 дел 1, план 005, скица 008, 
м.в."Желков Дол", култура - лозје, класа 3, со вкупна 
површина од 3075 м2, во сопственост на Пано и Ристо 
Коцевски од с.Ваташа, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 
2419, за цена од 110.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (5946) 

Се продава земјоделско земјиште лозје, во К О Ка-
вадарци, К П бр. 3469 план 004, скица 004, м.в. "Вр-
шникот", култура - лозје, класа 2, со вкупна површина 
од 1862 м2, во сопственост на Илија Николов од 
Кавадарци, ул."Кирил и Методи" бр. 10, видно од ИЛ 
бр. 3551, издаден од Државен завод за геодетски ра-
боти одделение за премер и катастар Кавадарци, за 
цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (5966) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Ресава, 
Кавадарци, К П бр. 1154 дел 1, план 007, скица 017, 
м.в."Градевица", култура - лозје, класа 5, со вкупна 
површина од 1440 м2, во сопственост на Александар 
Клинчаров од Загреб, Р.Хрватска, видно од ИЛ бр. 83, 
за цена од 16.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (6150) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 1335 на м.в. "Сталев Рвеник" класа 5, со повр-
шина од 862 м2, за К О Долно Дупени, сопственост на 
продавачот Богоевска Васил Павлина од с.Царев Дв-
ор - Ресен, за цена од 24.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (4972) 

Се продава неплодно земјиште на К П бр. 62 на м.в. 
"Ј.Јосифовски" со површина од 721 м2, и под објект на 
К П бр. 62 на м.в."Ј.Јосифовски" со површина од 108 
м2, и двете заведени во ПЛ бр. 303 за К О Ресен, сосоп-
ственост на продавачите Транталовска Б. Лилјана 
родена Лапчевска 2/10 идеални десетини и Идризовска 
Селман Музафер 6/10 од Ресен, за цена од 256.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (5981) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К П бр. 218 на м.в. "Село" класа 4, со површина од 
1129 м2, нива на К П бр. 219 на м.в. "Село" класа 4, со 
површина од 1048 м2, нива на К П бр. 229/2 на м.в. "Се-
ло" класа 4, со површина од 521 м2, под двор на К П бр. 
221 на м.в. "Село" со површина од 176 м2, под двор на 
К П бр. 222 на м.в. "Село" со површина од 406 м2, и под 
објект на К П бр. 222 на м.в. "Село" со површина од 
190 м2, сите заведени во ПЛ бр. 591 за К О Грнчари, 
сопственост на продавачот Фејзуловски Фазли Наил 
од с.Грнчари - Ресен, за цена од 350.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (5947) 

Се продава земјоделско земјиште нива К П бр. 710, 
пл.ски.- 4/23, на м.в. "Кодра Ебглјерве", култура нива, 
6 класа со површина од 858 м2, во К О Дебар, опишано 
по ПЛ бр. 319, за цена од 80.652,00 денари, сопственост 
на Крифца Мемет Бајрам од Гостивар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика 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 Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Де-
бар. (5007) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 
- култура шума 5 класа, површина 6927 м2, м.в. 

"Дабица Средни Рид" со К П бр. 22/2, план 001, скица 0 1 0 ,
 2 

- култура нива 3 класа, површина 2017 м2, м.в. "Се-
ло" со К П бр. 77, план 002, скица 004, 

- култура нива 3 класа, површина 185 м2, м.в. " Се-
ло" со К П бр. 78, план 002, скица 004, 

- култура нива 3 класа, површина 3590 м2, м.в. "Ал-
чова Бавча Ограда" со К П бр. 94, план 002, скица 004, 
и 

- култура нива 1 класа, површина 2234 м2, м.в. "Ал-
чова Бавча Горни Бавчи" со К П бр. 114, план 002, 
скица 004, запишани во ИЛ бр. 15 К О Отиштино, 
сопственост на Садиков Јусуф од с.Горно Јаболчиште 
- Велес. 

Наведениот имот се продава за цена од 3.000 Г.М. 
во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(5128) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопственикот Илиевски Стојан им нуди на про-
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дажба лозје од 3 класа, во м.в."Боринарец", од вкупно 
840 м2, устроена на К П бр. 1459/3, план 6, скица 12, 
упишана во ПЛ бр. 1870 за К О Радишани, под 
следните услови: 

Недвижноста се продава за цена од 218.000,00 дена-
ри. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на 
договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и 
трошоците за пренос на недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул."Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (5296) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопственикот Трпевска Пеце Драгица им нуди 
на продажба нива од 4 класа, во м.в."Чука", 2/9 ид-
еален дел од вкупно 2333 м2, устроена на К П бр. 344, 
план 6, скица 5, упишана во ПЛ бр. 386 за К О Зе-
лениково, под следните услови: 

Недвижноста се продава за цена од 75.000,00 дена-
ри. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на 
договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и 
трошоците за пренос на недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул."Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (5962) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на К О Мралино, на К П бр. 715/2 
и 716/1, во вкупна површина од 1842 м2, на м.в. "Бела 
Земја" нива 4 класа, и ливада 5 класа, заведено во ПЛ 
бр. 604, за цена од 280,00 денари по м2, сопственост на 
Верица Спасоска и Гордана Трајковска. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-
тон Попов" бр. 77-б. (5256) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 5, на К П бр. 688, во м.в. "Грмада", во 
вкупна површина од 5826 м2, заведена во ПЛ бр.59, за 
К О Ропотово, сопственост на Ѓорѓиоски Трајан од 
с.Ропотово, Прилеп, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (5948) 

Димитриоски Киров Михајло од Прилеп, ул. "Ца-
не Коњарец" бр. 8, врши продажба на својот недвижен 
имот заведен во ПЛ бр. 544 за К О Селце К П бр. 1424 
план 7, скица 19, м.в."Кула" култура нива, класа 5, во 
површина од 30.47 м2. 
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Продажната цена на наведениот имот изнесува 
10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите на граничните парцели чие зем-
јиште се граничи со земјиштето што се продава во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда 
Македонија, локал 14, Прилеп. (5963) 

Се продава недвижен имот и тоа: 1/3 идеален дел 
од нива 5 класа, со површина од 3077 м2, што се наоѓа 
на К П бр. 1270/1 на К О Горно Соње, сопственост на 
Илиевски Ване од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (5975) 

Се продава недвижен имот нива 4 класа, со повр-
шина од 435 м2, што се наоѓа на К П бр. 551 на К О 
Добри Дол, сопственост на Крстевски Ангеле Дими-
тар од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (6126) 

Се продава: 
К П бр. 877 подробно опишани во ПЛ бр. 275 за К О 

Буково сопственост на Тодор Чачовски од с. Буково, 
за вкупна купопродажна цена од 55.000 ДЕМ. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пред-
имство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објвувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на предимство на 
купување. 

Изјавите за прифаќање на на понудата да се доста-
ват до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јоси-
фовски" бб, Битола. (6156) 

Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 1707, 
план 5, скица 7, , на м.в."Под Гробишта" кое земјиште 
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претставува градина од 3 класа со површина од 609 м2, 
евидентирано во ПЛ бр. 619 за К О Шишево како соп-
ственост на продавачот Дејан Бошковски од Скопје, 
ул. "Иван Цанкар" бр. 13 а, за вкупна продажна цена 
од 189.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Ѓорче Петров" бр. 22, 
Скопје. (6169) 

Се продава земјоделско земјиште нива на К П бр. 
2850, план 10, скица 23, на К О Кучково на м.в. "Стан-
ски Дол", лозје 4 класа, со површина од 1009 м2, соп-
ственост на Стојковска Стевана, Арсенова Јагода, 
Миленковска Елка, Столиќ Славица, Стојковска Сне-
жана, Стојковска Анита, Стојковска Тања и Стој-
ковски Лазар, според ПЛ бр. 634, на К О Кучково, за 
цена од 110,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (6263) 

Се продава земјоделско земјиште 1/3 идеален дел 
од нива построена во К О Добри Дол на К П бр. 1565, 
план 4, скица 16, м.в."Садинје" класа 7, со вкупна по-
вршина од 3575 м2, од кои предмет на продажба е само 
1/3 идеален дел сопственост на Славе Николовски од 
с.Добри Дол бр. 49, по цена од 130,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до сопственикот Славе Николовски с. Добри Дол бр. 
49. (4904) 

Се продава недвижности за кои заинтересираните 
во рок од 30 дена да се јават дека се заинтересирани за 
купување на недвижностите и платат 300,00 денари за 
1м2, во спротивно ќе се продаде. 

Ова се однесува за граничари и сосопственици на 
К О Црешево К П бр. 1241 и 1242 К П бр. 645/1 К О 
Арачиново К П бр. 888 К П бр. 891 и К П бр. 703 К О 
Брњарци како и К П бр. 645 К О Арачиново на име на 
сопствениците Цветко, Локман и Младен. 

Предното се однесува за сосопствениците и грани-
чари и сите заинтересирани, во спротивно ги губат 
законските права кои им припаѓаат за предимстве-
ното купување на предметните недвижности. 

Понудите да се достават на адреса Ивановски Ва-
сил, ул."Атинска" бр. 7-а. (4786) 

Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 114/2, 
во површина од 611 м2, класа 6, за цена од 300,00 
денари за 1м2, во К О Љубаништа, сопственост на 
Пероски Тодор. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Дескоска Гордана ул."Македонски Про-
светители" бр. 8, Охрид. (5969) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.1498871 на име Благица Лазарова, ул."М. 
Тито" бр. Б/2-50,Кочани. (6667) 

Пасош бр.1185745/99 на име Колоска Андријана, ул. 
"Ристо Крле"бр.5/12,Струга. (6674) 

Пасош бр.0806851 на име Никола Андоновски,ул. 
"Б. Кидрич" бр. 9,Берово. (6690) 

Пасош бр.1494215 на име Каришиќ Мухамет, с. Ла-
жани,Прилеп. (6695) 

Пасош бр.10570733 на име Ефтим Стојанов,Гев-
гелија. (6715) 

Пасош бр. 0954925,издаден од УВР- Скопје на име 
Идризи Џевџет,ул."Р. Бурџевиќ"бр.111,Скопје. (6716) 

Пасош бр. 0678342,издаден од УВР - Скопје на име 
Идризи Атиџе,ул."Р. Бурџевиќ"бр.111,Скопје. (6717) 

Пасош бр. 356208/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Бајрам Мемеди,ул."376"бр.4,Скопје. (6786) 

Пасош бр.826482/96,издаден од УВР-Гостивар на име 
Фидани Аќиме,ул."Беличица"бр.97,Гостивар. (6794) 

Пасош бр. 1463564/00, издаден од УВР - Гостивар на 
име Фидани Аднан, ул."Б.Јовановски"бр.96,Гостивар. 

Пасош бр. 1350350,издаден од УВР - Гостивар на име 
Изаири Агрон,с.Чегране,Гостивар. (6815) 

Пасош бр. 0148852,издаден од УВР - Гостивар на име 
Шабани Зулкадер,с. Г.Бањица,Гостивар. (6816) 

Пасош бр. 1109507,издаден од УВР - Гостивар на име 
Шабани Енес,с.Г. Бањица,Гостивар. (6817) 

Пасош бр.932690/96,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Мукадес Ибраимовска, ул. "Бајрам Шабани" бр. 9, 
Скопје. (6819) 

Пасош бр.369429,издаден од ОВР - Дебар на име 
Мелани Сами,ул."З. Мерсовски",Дебар. (6845) 

Пасош бр.0935677,издаден од ОВР - Дебар на име 
Мелани Улќије,ул."З.Мерсовски",Дебар. (6846) 

Пасош 1163743 на име Ахметоска Беира,с.Пласница, 
Македонски Брод. (6725) 

Чекови од бр. 4995232 до 4995246 од бр.4913764 до 
4013775,4913760,4913761 и 4913762, од тековна сметка 
бр. 4470435,издадени од Поштанска штедилница -
Скопје на име Тодоровска Надица ,Скопје. (6665) 

Чекови од тековна сметка бр.5736/08 на име Вера 
Спирова,Охрид. (6671) 

Чекови бр .0070004484203, 0070004907892, 0070004907 
893 и 0070004907894, од тековна сметка бр.91292/16, из-
дадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Соколовски Јовица,Скопје. (6827) 

Работна книшка на име Вано Ридов,ул."Тетовска" 
бр. 32,Скопје. (6660) 

Работна книшка на име Зоре Китановски,с.Волково, 
Скопје. (6661) 

Работна книшка на име Ајдар Љатифи, с. Глумово, 
Скопје. (6662) 

Работна книшка на име Кенан Амети, с.Д. Свиларе, 
Скопје. (6663) 

Работна книшка на име Бајрам Амети,с.Д.Свиларе, 
Скопје. (6664) 

Работна книшка на име Калешков Игор, с. Бого-
родица,Гевгелија. (6666) 

Работна книшка на име Ибрахими Африм,Струга. 
Работна книшка на име Хамити Мефаил,с.Врановце, 

Гостивар. (6680) 
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Работна книшка на име Мартиновски Цветан, ул. 
"Јадранска" бр.382/26,Битола. (6685) 

Работна книшка на име Мтоски Горан,Скопје.(6688) 
Работна книшка на име Сајноски Илија,с.Радожда, 

Струга. (6692) 
Работна книшка на име Хилјадников Бранко,Штип. 
Работна книшка на име Драганчо Ивановски, ул. 

"Савска"бр. 36,Прилеп. (6696) 
Работна книшка, на име Петрески Блаже, ул. 

"П.Одреди"бб,Кичево. (6714) 
Работна книшка на име Георгиев Димче,с.Воислав-

ци,Радовиш. (6721) 
Работна книшка на име Станковска Љуба Елизабета 

ул."В.Карангелески"бр/.1/13,Битола. (6723) 
Работна книшка на име Митреска Даниела,Скопје. 
Работна книшка на име Демиров Исљам,Скопје.6828 
Работна книшка на име Ирена Рашидовска,Скопје. 
Работна книшка на име Ивица Божиновски,Скопје. 
Чековна картичка бр.05226392ичек бр.0020004501547 

издаден од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име 
Андреева Марија,Скопје. (6823) 

Свидетелство за вонредно образование на име 
Костова Бранка,с. Спанчево,Кочани. (6668) 

Свидетелство на име Шабани Наџи,с. Лојане,Кума-
ново. (6669) 

Свидетелство на име Стојменовска Словенка,с.Ди-
монци ,Кратово. (6670) 

Свидетелство на име Куртов Мендерес,ул." Кузман 
Јосифовски"бр.15,Велес. (6681) 

Свидетелство за 8 одделение на име Насев Столе, 
ул."4 Јули",Кочани. (6718) 

Свидетелство за 8 одделение на име Стаменковска 
Магда,Делчево. (6719) 

Свидетелство на име Мирчевска Светлана, с. Тодо-
ровци,Македонска Каменица. (6720) 

Свидетелство за 2 година,издадено од А С У Ц "Боро 
Петрушевски"Скопје на име Лазаревски Драган,Ку-
маново. (6738) 

Свидетелство за 1 година,издадено од АСУЦ " Боро 
Петрушевски "Скопје на име Ангеловски Маријан, 
Агино Село,Куманово. (6740) 

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година,издадени од ДУЦ 
"Георги Димитров" - Скопје на име Мазневска 
Сунчица,Скопје. (6831) 

Диплома за средно образование на име Лулкоска 
Маја, с. Вруток,Гостивар. (6687) 

Диплома на име Бекарска Рада,с.Робово,Штип.6694) 
Диплома на име Павлова Ирена,с. Негорци,Гев-

гелија. (6722) 
Здравствена книшка на име Стојкова Руска,Крива 

Паланка. (6677) 
Здравствена книшка на име Горгиев Наум, ул. "При-

лепска"бр.33/10,Битола. (6726) 
Легитимација на име Марески Сребре,Кеушево.6675 

J А В И И П О В И Ц И 

ЈАВЕН ПОВИК З А ПОИУДИ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОЛЕСНУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА И ТРАНСПОРТОТ 

ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

КРАТОК ОПИС НА СТОКИ 
ГРАНИЧНА ОПРЕМА 
КРЕДИТ БР. 3402 - МК 

1. Овој јавен повик за понуди следува по општиот 
оглас за набавка за овој проект, кој беше објавен во 
"Development Business", бр. 535 од 31. мај 2000. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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2. Владата на Република Македонија доби кредит 
од Меѓународната асоцијација за развој (IDA) за тро-
шоците за реализација на Проектот за Олеснување на 
трговијата и транспортот во Југоисточна Европа, и 
планира да искористи дел од средствата од овој кредит 
за плаќања кои се однесуваат на договорот за Гранич-
на опрема. 

3. Царинската управа на Р. Македонија сега пови-
кува запечатени понуди од соодветни понудувачи за 
снабдување на следниве два пакета: 

Пакет 1. Гранична инспекциска опрема за: 

1. Гранична опрема за граничниот премин "Таба-
новце", 

2. Гранична опрема за граничниот премин "Деве 
Баир", 

3. Гранична опрема за граничниот премин "Кафа-
сан". 

Пакет 2. Опрема за надгледување 
Забелешка: Понудувачите слободно може да учес-

твуваат за еден пакет или за двата. Понудите ќе се 
проценуваат врз основа на пакети и ќе бидат разгледа-
ни само тендерите кои ја нудат комплетната опрема за 
одреден пакет. 

4. Лицитацијата ќе се спроведе со меѓународни 
постапки за лицитација одредени во Прирачникот на 
Светска Банка: Набавка според IBRD заеми и IDA 
кредити, и ќе биде отворена за сите понудувачи од со-
одветни земји извори како што е одредено во Прирач-
никот. Изданието на Прирачникот е од јануари 1995, 
ревидирано во јануари и август 1996, септември 1997 и 
јануари 1999. 

5. Заинтересираните соодветни понудувачи можат 
да добијат информации од Царинската управа на Р. 
Македонија и да ги проверат тендерските документи 
на долунаведената адреса. 

Г-ѓа Слаѓана Дамјаноска, Царинска управа на Ре-
публика Македонија ул."Лазар Личеноски" 13, 1000 
Скопје, Р. Македонија Тел: +389 2 129 155, Fax: +389 2 
237 832, e-mail: sladjana. damjanoska@customs.gov.mk 

време: од 9.00 до 12.00 часот. 
6. Сите тендерски документи на англиски можат да 

се купат при поднесување на писмена апликација на 
долунаведената адреса: г-ѓа Слаѓана Дамјаноска, Ца-
ринска управа на Р. Македонија, ул."Лазар Личено-
ски" 13. 1000 Скопје, Р. Македонија, и при плаќање на 
неповратна уплата од 9.750 МКД или 150 УСД, на жи-
ро сметка бр. 40100-786-58. Документот ќе се испрати 
авионски за испорака во странство и по пошта или ку-
рири за локална испорака. 

7. Понудите мора да се испратат на горенаведената 
адреса до 12.00 ч (пладне) 14 мај 2001. Сите документи 
мора да бидат пропратени со гаранција за понудата од 
650 000 МКД или еквивалентна сума во конвертибил-
на валута. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. По-
нудите ќе се отворат во присуство на претставниците 
на понудувачите кои ќе одлучат да присуствуваат на 
долунаведената адреса во 13.00 часот 14 мај 2001. 

Царинска управа на Република Македонија 
ул."Лазар Личеноски" 13, 1000 Скопје, Р. Македо-

нија 
Тел: +389 2 129 155, 
Fax: +389 2 237 832, 
e-mail: sladjana. damjanoska@customs.gov.mk 

Invitation for Bids 

Republic of Macedonia 

Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe 

BRIEF DESCRIPTION OF GOODS 
Border equipment 

Credit No.3402-MK 

1. This invitation for bids follows the general procurement 
notice for this project that appeared in Development Business, 
issue no. 535 of May 31, 2000. 

2. The Government of Republic of Macedonia has applied 
for a credit from the International Development Association 
toward the cost of Trade and Transport Facilitation in Southe-
ast Europe, and it intends to apply part of the proceeds of this 
credit to payments under the contract for Border Equipment. 

3. The Customs Administration of Republic of Macedonia 
now invites sealed bids from eligible bidders for the supply of 
the following two lots: 

Lot 1. Border Inspection Equipment for: 

1. Border equipment for Tabanovce Border Crossing Point 
2. Border equipment for Deve Bair Border Crossing Point 
3. Border equipment for Kafasan Border Crossing Point 

Lot 2. Surveillance equipment 

Note: Bidders are free to quote for individual Lot or for 
both Lots. Bids will be evaluated on a per Lot basis and only 
bids offering all of the equipment in a given Lot will be consi-
dered. 

4. Bidding will be conducted through the international 
competitive bidding procedures specified in the World Bank's 
Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, 
and is open to all bidders from eligible source countries as de-
fined in the Guidelines. The edition of guidelines is January 
1995, revised January and August 1996, September 1997, and 
January 1999. 

5. Interested eligible bidders may obtain further informati-
on from Customs Administration of Republic of Macedonia 
and inspect the bidding documents at the address given below: 

Ms. Sladjana Damjanoska, Customs Administration of Re-
public of Macedonia, "Lazar Licenoski" 13, 1000 Skopje, R. 
Macedonia. 

Tel: +389 91 129 155, 
Fax: +389 91 237 832, 
e-mail: sladjana.damjanoska@customs.gov.mk 
from 0900 to 1200 hours. 
6. A complete set of bidding documents in English may be 

purchased by interested bidders on the submission of a written 
application to the address below Ms. Sladjana Damjanoska, 
Customs Administration of Republic of Macedonia, "Lazar Li-
cenoski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia and upon payment of 
a nonrefundable fee 9750 MKD or in 150 USD, in favor of the 
Account No. 40100 - 786 - 58. The document will be sent by 
airmail for overseas delivery and surface mail or courier for 
local delivery. 

7. Bids must be delivered to the address below Ms. Sladja-
na Damjanoska, Customs Administration of Republic of Ma-
cedonia, "Lazar Licenoski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia at 
or before 12:00 hours (noon) 14.V.2001. All bids must be ac-
companied by a bid security of 650 000 MKD or an equivalent 
amount in a freely convertible currency. Late bids will be re-
jected. Bids will be opened in the presence of the bidders' rep-
resentatives who choose to attend at the address below, Cus-
toms Administration of Republic of Macedonia, "Lazar Lice-
noski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia at 13:00 hours 
14.V.2001. 

mailto:damjanoska@customs.gov.mk
mailto:damjanoska@customs.gov.mk
mailto:sladjana.damjanoska@customs.gov.mk
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Ms. Sladjana Damjanoska, 
Customs Administration of Republic of Macedonia, 
"Lazar Licenoski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia. 

Tel: +389 91 129155, 
Fax: +389 91 237832, 

e-mail: sladjana.damjanoska@customs.gov.mk 

Врз основа на член 10од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" број 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-506/38 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 
за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за: 

2.1. Коспе сончогледово 62.000 кгр. 
2.2. Креда сточна 4.000 кгр. 
2.3 Пченка во зрно рефус 380.000 кгр. 
2.4 Сол сточна (крупна) 8.000 кгр. 
2.5 Јачмен во зрно рефус 210.000 кгр. 
2.6. Трици во вреќа 117.000 кгр. 
2.7. Премикс за јунци 8.000 кгр. 
Бараните производи мора во целост да ги исполну-

ваат условите предвидени со важечките прописи и 
нормативи. 

Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

Можност за поделба на набавката по вид на произ-
вод и по количина. 

Постапката на отворениот повик се спроведува 
согласно Законот за јавни набавки. 

3. Содржина на понудата 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно прес-

метан и искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудените производи и потекло, 
- рок на испорака. 
4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

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

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

- изјави дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишани и заверен од надлежен 
судски орган, 

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

техничко-технолошки можности за производство 
и испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 
- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана на 
Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб Скоп-
је, најдоцна до 16.04.2001 година или на денот на јавно-
то отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
16.04.2001 година со почеток во 12 часот, во простори-
ите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. "Орце Николов" бб Скопје. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-

ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- цена - 40%, 
- квалитет - 30%, 
- начин и услови на плаќање - 10%, 
- рок на испорака - 10%, 
- техничко технолошки можности 
за производство и испорака - 10%. 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28-21-68. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Управата за Теле-
комуникации, го објавува следниот 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК 
БР. 1/2001 ГОДИНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ЗА НАБАВКА НА СОФИСТИЦИРАНА МЕРНА ЕЛЕК-
ТРОНСКА ОПРЕМА СО ПРОПРАТНИ УРЕДИ И ВО-
ЗИЛА НАМЕНЕТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА РАДИО 
ФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: Република Македонија - Министерство 

за транспорт и врски, Управа за Телекомуникации, ул. "Да-
ме Ѓруев" бр. 1, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Софистицирана мерна 
електронска опрема со пропратни уреди и возила наме-
нети за мониторинг на радио фреквенции во Република 
Македонија. 

1.3. Вид и количество: По спецификација. 
1.4. Постапката по овој повторен отворен повик ќе 

се спроведе во согласност со Законот за јавни набавки. 
1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена 30%, 
- можности на опремата 30%, 
- квалитет 20%, 
- гаранција 10%, 
- начин на плаќање 5%, 
- рок на испорака 5%. 
1.6. Рок на поднесување на понудите е 16 април 2001 

до 12,00 часот. 
1.7. Рок на важност на понудата е 30 (триесет) де-

на, од денот на прифаќање на Понудата. 
1.8. Спецификацијата со техничките карактеристи-

ки може да се подигне, во Управата за Телекомуника-
ции, секој работен ден за времетраењето на повторни-
от отворен повик од 10 до 14 часот. 

1.9. Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигање на спецификацијата е неповратен износ 
од 3.000,00 денари и треба да се уплати на жиро сметка 
40100-787-2297, даночен број 4030998401098, депонент 
Народна банка на Република Македонија. 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
2.1. Понудата да се достави за целиот предмет за 

набавката. 
Набавувачот задржува право дел од опремата од-

носно уредите да не ги набави. 
2.2. Понудата треба да содржи поединечни цени, од-

носно основна цена, како и вкупна цена, со сите вкалкули-
рани давачки. Цената треба да биде изразена во герман-
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ски марки и во денарска противвредност, пресметана по 
среден курс на НБМ на денот на поднесување на понудата. 

2.3. Понудата треба да содржи податоци за гаран-
тен рок, начинот на сервисирање и одржување, како и 
обука за користење на опремата. 

2.4. Понудата да се достави со краток опис на тех-
ничките можности на опремата. 

3. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

3.2. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи 
документацијата и ја носи ознаката "документација". 

3.3. На предната страна од ковертот, на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

3.4. Понудувачите покрај понудата задолжително тре-
ба да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот про-
мет, чија содржина на документот ја пропишува минис-
терот за финансии со правилник. Странското правно или 
физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да дос-
тави сертификат - извештај за бонитет издаден од про-
фесионално репрезентативно тело на индустријата, тр-
говијата, занаетчиството, земјоделството или на профе-
сионално здружение, односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција, согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или 
во процес на ликвидација, согласно член 24 точка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со 
правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност -
забрана за вршење на дејност согласно член 24 точка б. 

3.5. Понудите треба да бидат придружени со банкова га-
ранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, ко-
ја треба да биде доставена во придружната документација. 

4. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
4.1. Отворениот повик трае до 16 април 2001 година 

до 12,00 часот. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 16 

април 2001 година во 12,00 часот во просториите на Уп-
равата за Телекомуникации. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои 
немаат доказ за финансиски бонитет, нема да се разгле-
дуваат. 

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

4.5. За дополнителни информации, понудувачите мо-
же да контактираат со лицето Јован Митевски на теле-
фон 02/224-511. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 6/98), Комисијата за јавни набав-
ки на Град Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-08/01 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

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

ски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, со-
обраќај и заштита на човековата околина, ул. "Илинден-
ска" бб., Скопје. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-08/01 е 
прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобност на понудувачите како можни носители на 
набавка на сообраќајни знаци во текот на 2001 година. 

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

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

II. С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т 
1. Комисијата за јавни набавки на Град Скопје има пот-

реба од претходно утврдување на подобност на понудувачи-
те (претквалификација), преку документација, врз основа 
на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршу-
вање на предметот на набавката. 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се поба-
раат дополнителни понуди за набавка на сообраќајни 
знаци според динамиката утврдена со потребите на 
набавувачот - Град Скопје. 

3. Понудувачите своето учество на јавниот повик 
можат да го пријават врз основа на оценка дали ги ис-
полнуваат условите утврдени во членот 35 од Законот 
за јавни набавки. 

III. П О Т Р Е Б Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставу-

ваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет: располо-

живи ресурси за реализација на набавката, досегашно иску-
ство (референтна листа), вид и потекло на материјалот за 
изработка на сообраќајните знаци, вид и потекло на фолија-
та, рок за интервентна испорака на 30 парчиња, залиха на 
материјал за изработка на знаците; 

- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ дека нема правосилна пресуда со која е изре-

чена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста; 
- документ за регистрација на претпријатието за вр-

шење на дејноста; 
- документ дека не е во стечај или ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба 
да носи ознака "не отворај", бројот на јавниот повик и 
позицијата за која се дава понуда. Истиот не треба да 
содржи никаква ознака со која би можело да се иден-
тификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 15 де-
на од денот на објавувањето во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот: 
Град Скопје - Градски комитет за урбанизам, кому-
нално-станбени работи, сообраќај и заштита на чове-
ковата околина, ул. "Илинденска" бб., Скопје. 

IV. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во утвр-

дениот рок и која нема да биде изработена според барањата 
содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, не-
ма да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел. 
235-844, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбе-
ни работи, сообраќај и заштита на човековата околина. 

Комисија за јавни набавки на Град Скопје 

Согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП "Македонијапат"-Скопје, објаву-
ва 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2001 
ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ З А ИЗВЕДБА 

НА ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 6/2001 е 

ЈП "Македонијапат"-Скопје, со седиште на ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје. 
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1.2. Предмет на набавката е: набавка на материја-
ли за изведба на хоризонтална сигнализација: 

а) бела боја 75Т; 
б) жолта боја 25Т; 
в) разредувач 10Т; 
г) рефлексит (перла) 30Т. 
1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен 

повик треба да го задоволуваат стандардот МКЅ 
Z.S.2.240. 

1.4. Материјалите да бидат испорачани со динами-
ка дадена во тендерската документација. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 16 од Законот за јавни набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

за позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 
мерка "Т" (тони) испорачан материјал до секција 
"Прилеп" -" Македонијапат". 

2.4. Вкупната единечна цена да биде изразена во 
денарска противвредност. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да 
бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го 
чинењето за набавка, транспорт до секцијата, царина, 
даноци, давачки за патишта, со пресметан данок на до-
дадена вредност, осигурување и сите останати давачки 
кои би ја теретеле цената. 

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 

Согласно член 17 од Законот за јавни набавки, на-
бавката може да се подели на делови. 

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3. ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
3.1. Тендерската документација да се подигне во 

просториите на дирекција на ЈП "Македонијапат" се-
кој работен ден до 15 часот. 

4. П Р И Д Р У Ж Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А К О Ј А 
П О Н У Д У В А Ч О Т З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О Т Р Е Б А ДА 
ЈА П Р И Л О Ж И К О Н ПОНУДАТА: 

4.1. Извод од судска регистрација на дејност. 
4.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден 

од носителот на платен промет во согласност со Пра-
вилникот за содржина на документот за бонитет 
("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98) и во сог-
ласност со член 22 од Законот за јавни набавки, ако 
како понудувач се јави странско правно лице, боните-
тот треба да има задолжително превод на македонски 
јазик. 

Документот за бонитет треба да биде оригинален 
или заверена копија верна на оригиналот. 

4.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судска евиденција). 

4.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција). 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дос-
тават писмено овластување за учество во отворениот 
повик во согласност со член 29, став 2 од Законот за 
јавни набавки (непосредно пред отпочнување со отво-
рениот повик). 
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4.6. Атест во кој треба да се наведат бараните ка-
рактеристики по стандардот MKSZ. Ѕ2.240 од 1983 го-
дина. Атестот да биде потврден од институција во Ре-
публика Македонија. Атест на производителот не се 
прифаќа. 

5. Д О К А З З А Т Е Х Н И Ч К А С П О С О Б Н О С Т 
К О И П О Н У Д У В А Ч О Т , ВО СОГЛАСНОСТ СО 
Ч Л Е Н 23, СТАВ 1 ОД З А К О Н О Т З А Ј А В Н И НА-
Б А В К И Т Р Е Б А ДА ГИ П Р И Л О Ж И К О Н ПОНУ-
ДАТА 

5.1. Список на главни испораки на стоки во послед-
ните 3 години со количествата на испорачаната опре-
ма и примачите. 

6. К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А НАЈПОВО-
Л Е Н Н А Б А В У В А Ч 

6.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се во согласност со член 25 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- Квалитет на производот 50 поени; 
- Цена 30 поени; 
- Начин на плаќање 10 поени; 
- Рок на испорака 10 поени. 

7. Н А Ч И Н И Р О К Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А ПО-
НУДАТА 

7.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" 
бр. 26/98). 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

7.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
13. 04. 2001 година (петок) во 12,00 часот во простори-
ите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, 
Скопје, во салата на VI кат. 

7.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се из-
работени согласно Законот за јавни набавки ("Сл. 
весник на РМ" бр. 26/98), нема да се разгледуваат. 

8. Т Е С Т И Р А Њ Е Н А Б О Ј А 
8.1. На ден 18. 04. 2001 година во 11,00 часот ќе се 

изврши тестирање на боја на понудувачите во подруж-
ница "Битола" со количина од 150 кгр. боја и соодвет-
на потребна количина на разредувач и перла према 
упатството за работа на понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членовите 10 и 15 од Законот за јав-
ни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката 
на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Р. Македонија бр. 02-1659/1 од 20.03.2001 година, 
Комисијата за јавни набавки на ЈП за ССДП на Р. Ма-
кедонија - Подрачна единица Кичево, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАН-
БЕНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ ВО КИЧЕВО НА УЛИ-

ЦА "МАРШАЛ ТИТО" БР. 191 ДО 197 СО КАТ-
НОСТ П+2 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
Набавувач на јавниот повик бр. 1/2001 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Р. Македонија - Подрачна единица Кичево, 
улица "11-ти Септември" број 103. 
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Предмет на јавниот повик е прибирање на понуди 
за изградба на станбено деловен објект во Кичево на 
ул. "Маршал Тито" бр. 191 до 197 со катност П+2 и со 
површина од 331,53 м2 со изведување на градежни и 
градежнозанаетчиски работи. 

Повикот е јавен и отворен со право на учество на 
сите правни и физички лица регистрирани за ваков 
вид на дејност со седиште во Република Македонија. 

Избраниот најповолен понудувач се обврзува да 
поднесе банкарска гаранција за осигурување во вред-
ност од 5% од вкупната вредност на понудата за нав-
ремено завршување на работите и квалитетот на изве-
дените работи пред потпишување на договорот. 

Рок на важност на понудата 30 дена. 

2. П О С Е Б Н И УСЛОВИ 
Тендерската документација може да се подигне во 

ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Р. Македонија Подрачна единица Кичево, секој рабо-
тен ден за време на траењето на јавниот повик. 

Опис, количество и технички карактеристики на 
набавката се дадени во тендер документацијата. 

3. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
Понудата треба да ги содржи следните работи: 
- име и адреса на понудувачот (седиште на понуду-

вачот); 
- единечни цени по позиции во денари внесени во 

земената тендер документација. 
Тендерската документација не смее да се менува и 

да се проширува. Вкупната цена да биде изразена во 
ДЕМ и во денарска противвредност по среден курс на 
Н Б М на денот на поднесувањето на понудата. 

- Рок за изведба на објектот; 
- Динамички и финансов план за изведба на рабо-

тите; 
- Нето стартни ставки на работниците по групи со 

фактор; 
- За непредвидени работи по предметот на јавната 

набавка изведувани од трети лица, манипулативни 
трошоци од %. 

- Изјава од понудувачот потпишана од овластено 
лице дека ги прифаќа договорните обврски дадени во 
Прилог на тендерот. 

4. Д О С Т А В У В А Њ Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Економско финансиски бонитет (оригинален 

примерок или копија заверена од нотар) член 22 од 
Законот за јавни набавки: 

- Список за извршени услуги во последните 3 годи-
ни со износите, датумите и примачите; 

- Наведување на технички лица кои ќе бидат анга-
жирани за реализација на работите; 

- Изјава дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност заведе-
на кај нотар или доказ за судска евиденција или друг 
соодветен документ од надлежен орган во оригинал. 

5. К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А НАЈПОВО-
Л Е Н П О Н У Д У В А Ч 

- Цена на набавката 90 бода; 
- Рок на изведба 5 бода; 
- Услови на плаќање 5 бода. 

6. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д А Т А 
Понудата се доставува во еден (1) оригинален при-

мерок, а врз оригинална тендер документација подиг-
ната кај набавувачот и таа да биде потпишана и заве-
рена од одговорното лице на понудувачот. 

Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој содржи ознака "не от-
ворај" и бројот на повикот. 

Ковертот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. Во 
средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен коверт ја содржи техничката документација и но-
си ознака "документација" со точна адреса на понуду-
вачот. 

Понудата и придружната документација се доста-
вуваат на адреса: ЈП за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Р. Македонија - Подрачна единица 
Кичево, ул. "11-ти Септември" бр. 103 со назнака "за 
комисија за јавни набавки", препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот. 

Секој учесник на јавниот повик може да учествува 
само со една понуда. 

Понудите кои се предадени после рокот, како и по-
нудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендер документацијата нема да бидат 
предмет на разгледување. 

7. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
Износот на надоместокот што треба да се плати 

при подигање на тендерската документација изнесува 
100 ДЕМ во денарска противвредност на денот на пла-
ќањето по среден курс на Н Б М на жиро сметка на 
Подрачна единица Кичево 40320-604-1076 и истите се 
неповратни. 

Отворениот повик трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 
18.04.2001 година во 11,00 часот, во просториите на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Р. Македонија Подрачна единица 
Кичево, во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јав-
ни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2001 
ЗА НАБАВКА НА КАМЕН АГРЕГАТ И КАМЕНО 

БРАШНО З А ИЗРАБОТКА НА АСФАЛТНИ 
МЕШАВИНИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој Отворен повик бр. 10/2001 е 

ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме 
Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- камен агрегат (варовничко потекло) за изработ-

ка на асфалтни мешавини 
1. од 0-4 мм 41500 Т 
2. од 4-8 мм 21500 Т 
3. од 8-16 мм 27500 Т 
4. од 16-31 мм 200 Т 
- камено брашно (филер) 6000 Т 
- камен агрегат (еруптивно потекло) за изработка 

на асфалтни мешавини 
1. од 4-8 мм 2500 Т 
2. од 8-11 мм 2000 Т 
3. од 11-16 мм 2500 Т 
1.3. Материјалите што се предмет на овој Отворен 

повик треба да ги задоволуваат следните стандарди: 
- камениот агрегат да ги задоволува следните стан-

дарди: МКЅ В.В3.100, МКЅ В.В8.032, МКС В.В8.040, 
МКЅ В.В8.044, МКЅ В.В8.045, МКЅ В.В2.009, 
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- филерот да го задоволува стандардот МКЅ 
В.В3.045 

1.4. Количините на ризла по фракции и асфалтни 
бази се дадени во следната табела: 

1.5. Рок за испорака на ризлата и филерот е сукце-
сивно во текот на 2001 година со динамика која ќе се 
регулира со договорот. 

2. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Вкупната единечна цена да биде изразена во 

денарска вредност. 
2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да 

бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до натовар на материјалот вклучувајќи го чи-
нењето за набавка, даноци, давачки за патишта, осигу-
рување, пресметан ДДВ, и сите останати давачки кои 
би ја оптовариле цената. 

2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 

Согласно член 17 од Законот за јавни набавки, на-
бавката може да се подели на делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 

3. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
3.1. Понудувачот треба да достави докази за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи документ спрема 
став 3, член 22 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки како и други докази - потврди и тоа: 

3.2.1. Доказ за техничка способност за извршување 
на предлогот на понудата, односно список на главни 
испораки во последните три години, со износите, дату-
мите и набавувачите. 

3.2.2. Атест за квалитетот на материјалот. 
3.3. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество во јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р Н А НАЈПОВОЛЕН 
Н А Б А В У В А Ч 

4.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се во согласност со член 25 од З а к о н о т за јавни на-
бавки и тоа: 

- квалитет 40 поени 
- оддалеченост на произведениот материјал до ас-

фалтната база на Ј П "Македонијапат" 30 поени 
- цена 20 поени 
- начин на плаќање 10 поени 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" 
бр 26/98). 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
19.04.2001 година во 12,00 часот во просториите на Ј П 
"Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14 Скопје во 
салата на VI кат. 

5.5.Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот р о к и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се из-
работени согласно З а к о н о т за јавни набавки ("Сл. 
весник на РМ" бр. 26/98) нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Комисијата за јавни набавки при Ј П Електросто-
панство на Македонија-Скопје објавува корекција по 
Отворен повик бр. 01-74/2001 објавен на ден 23. 03. 
2001 година. 

6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
17. 04. 2001 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на Ј П 
Е С М на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
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тот на Фондот за водите-Скопје 2073 
573. Одлука за давање согласност на Одлука-

та за донесување на Развоен план за из-
градба ревитализација и модернизација 
на производни, преносни и дистрибутив-
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574. Одлука за доделување на наградата за 
годишни остварувања во областа на пуб-
лицистиката и новинарството за 2001 го-
дина 2073 

Агенција на Република Македонија 
за обезбедување на лица и имот 

5. Измени и дополнувања на Статутот на 
Комората на Република Македонија за 
обезбедување на лица и имот 2073 

Асфалтна база 
Фракција од 
варовничко 
потекло 

Скопје Битола Велес Штип 

0-4 мм 12000 9000 9500 Т 11000 Т 
4-8 мм 6000 5000 4500 Т 6000 Т 
8-16 мм 8000 7000 4500 Т 8000 Т 
16-31 мм - - 200 Т -

Фракција од 
еруптивно 
потекло 
4-8 мм - - 2500 -

8-11 мм - - 2000 -

11-16 мм - - 2500 -

Издавач: Ј А В Н О П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц .о . - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 
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