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

Вторник, 15 јануари 2002 
Скопје 

Број 1               Год. LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 280
денари.Жиро сметка 300000000188798
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Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 
/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2001 година, доне-
 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат: 
 
А. Намалувања кај следните корисници, програми и потставки: 
 

Раздел Програма Потставка Опис 
Планирано 
со Буџет за 
2001 година 

Промена Износ по пре-
распределба 

5001-МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

11 - Администрација 
 423068 Алати и ситен инвентар 2.399.000 -500.000 1.899.000 
12 - АРМ 
 420018 Патување во земјата - 

хранарина (дневница) 2.563.914.000 -5.000.000 2.558.914.000 

9002-МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 

12 - Функција 
 

443034 
Испратнина за пензионе-
ри и докуп на стаж 35.000.000 -10.000.000 25.000.000 

 

426059 

Попис на население, до-
маќинства и земјоделски 
стопанства 14.500.000 -9.000.000 5.500.000 

9005-УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

11 - Администрација 
 423017 Канцелариски материјали 7.500.000 -1.000.000 6.500.000 
 424013 Горива и масла 6.071.000 -1.000.000 5.071.000 
 

427071 
Осигурување на недвиж-
ности и права 1.000.000 -500.000 500.000 

 
463094 

Друг мебел и канцелари-
ска опрема 10.000.000 -2.000.000 8.000.000 

2101-МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

11 - Администрација 
 

426075 
Научно-истражувачки 
проекти 1.500.000 -500.000 1.000.000 

 
426130 

Надоместоци за надво-
решни соработници 350.000 -100.000 250.000 

 
426156 

Организирање на семина-
ри и конференции 400.000 -300.000 100.000 
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Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки:  

дел Програма Потставка Опис 
Планирано 
со Буџет за 
2001 година 

Промена Износ по пре-
распределба 

1-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
11 - Администрација 
 

443190 

Други трансфери на фи-
зички лица и на несто-
пански организации 0 1.400.000 1.400.000 

8-АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
11 - Администрација 
 

463019 
Мебел и опрема за орга-
ните на управата 2.000.000 4.000.000 6.000.000 

 

463027 

Опремување на информа-
циониот систем на Репуб-
ликата 0 1.000.000 1.000.000 

2-МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 
12 - Функција 
 443204 Трошоци за бегалци 244.000.000 19.000.000 263.000.000 

1-МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
11 - Администрација 
 

441392 
Други трансфери до вла-
дини институции 30.000.000 4.500.000 34.500.000  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-

".  
Бр. 23-7459/1                                      Претседател на Владата 
кември 2001 година                         на Република Македонија, 
     Скопје                                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година 
жбен весник на Република Македонија" бр. 10/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
ември 2001 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА  
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат: 
А. Намалувања кај следните корисници, програми и потставки: 

 Буџетски корисник Програма Пот-
ставка 

Опис на потстав-
ката 

Износ предвиден 
со Ребаланс Пренамена Износ после 

пренамената 

Јавно правобранителство 
на Република Македонија 

11-Адми-
нистрација 421030 

Пошта, телефон, 
телекс и курирски 
услуги 1.085.000 -400.000 685.000 

Министерство за финан-
сии-функција на држава 12-Функција 426059 

Попис на населе-
ние, домаќинства 
и земјоделски 
стопанства 5.500.000 -900.000 4.600.000 

Министерство за економи-
ја 

11-Адми-
нистрација 423017 

Канцелариски 
материјали 921.000 -200.000 721.000 

Министерство за економи-
ја 

11-Адми-
нистрација 423190 

Други материја-
ли 1.364.000 -400.000 964.000 

Министерство за тран-
спорт и врски 

11-Адми-
нистрација 426075 

Научно истражу-
вачки проекти 3.917.000 -1.100.000 2.817.000 

Биро за развој на образова-
нието 

11-Адми-
нистрација 463019 

Мебел и опрема 
на органите на 
управата 1.000.000 -400.000 600.000 

Министерство за животна 
средина и просторно пла-
нирање 

11-Адми-
нистрација 426032 

Патување во 
странство-патни 
трошоци 28.000.000 -600.000 27.400.000 

Вкупни намалувања     4.000.000  
Б. Зголемување по раздели, програми и потставки: 

 Програма Пот-
ставка 

Опис на потстав-
ката 

Износ предвиден 
со Ребаланс Пренамена Износ после 

пренамената 

Собрание на Република 
Македонија 

11-Адми-
нистрација 420018 

Патување во 
земјата-хранари-
на 10.300.000 1.000.000 11.300.000 

  420026 

Патување во 
земјата-патни 
трошоци 26.000.000 3.000.000 29.000.000 

Вкупни зголемувања     4.000.000  
Член 2 

аа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 23-7460/1                     Претседател на Владата  
ември 2001 година                                       на Република Македонија, 
    Скопје                                      Љубчо Георгиевски, с.р. 
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Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година 
лужбен весник на Република Македонија" бр. 10/2001 и 68/2001), Владата на Република Македонија, на седницата 
ржана на 25 декември 2001 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Буџетот на Република Македонија за 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/2001) се 
шат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел. 

 

05001-МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

12-АРМ 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после пре-
намена 

420018 Патувања во земјата-хранарина 
(дневница) 

2.523.914.000 -4.051.450 2.519.862.550 

35022-ОСНОВЕН СУД-ТЕТОВО 

12-СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после пре-
намена 

426130 Надомест за надворешни соработ-
ници 

500.000 4.051.450 4.551.450 

15010-ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА 

11-АДМИНИСТРАЦИЈА 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после пре-
намена 

443077 Детски додаток 490.000.000 -10.603.947 479.396.053 

15020-СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

14-СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Потставка Опис Ребаланс Промена Износ после пре-
намена 

443085 Трансфери до фамилии социјално 
загрозени 

3.086.740.000 10.603.947 3.097.343.947 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македони-
. 
 
   Бр. 23-7461/1                                  Претседател на Владата 

 декември 2001 година                                                на Република Македонија, 
       Скопје                                     Љубчо Георгиевски, с.р. 

________________ 
 

Врз основана на член 43, став 3 од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94,
/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2001 година,
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат: 
 
А. Намалувања по раздели, програми и потставки:  
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Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување
 

        Бр. 23-7458/1     
декември 2001 година     

           Скопје      

 
 
 
 

   
 

25  
   
  
  
Член 2 
то, а ќе се објави во "Службен весник на Република  Македонија".

              Претседател на Владата 
             на Република Македонија, 
                        Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
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Врз основа на член 103 од Законот за основно образо-
вание ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96),  член 
36, став 3 од Законот за Владата на  Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 08.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОС-
НОВНОТО УЧИЛИШТЕ "ЈОСИП БРОЗ ТИТО"- 

СТРУГА 
 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутарната 
одлука за изменување на Статутот на Основното училиш-
те "Јосип Броз Тито" - Струга, што ја донесе Училишниот 
одбор на седницата одржана на 24.09.2001 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
 Бр. 23-581/1                          Претседател на Владата 

08 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
          Скопје                                Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
6. 
Врз основа на член 5, став 4, од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост ("Службен вес-
ник на СРМ" бр. 36/90 и "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/92), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 08 јануари 2002 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕС-

ТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 
 
1. Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 
67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 
63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 
1/00, 51/00, 112/00 и 51/01) во членот 4 зборовите: "31 де-
кември 2001 година" се заменуваат со зборовите: " 30 јуни 
2002 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 01.01.2002 година. 

 
 Бр. 23-7379/1                        Претседател на Владата 

08 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
          Скопје                                Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
7. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното образо-
вание ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2001 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ "ДРИТА" -  

С. РАШЧЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ 

"Дрита" - с. Рашче - Скопје, се разрешуваат: 
- Мустафа Бакиу, 
- Рамадан Сејфула. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ "Дрита" - с. 

Рашче - Скопје се именуваат: 
- Фаик Ѓика, економски техничар од с. Рашче, 
- Фадис Шабани, наставник од с. Копаница. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
          Бр. 17-56/12                       Претседател на Владата 
25 декември 2001 година     на Република Македонија, 
               Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
8. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 58/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 де-
кември 2001 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
БИРОТО ЗА ЛЕКОВИ 

 
1. Се разрешува Цане Талевски од должноста дирек-

тор на Бирото за лекови, орган во состав на Министерс-
твото за здравство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
          Бр. 17-7280/2       Претседател на Владата 
25 декември 2001 година     на Република Македонија, 
               Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
9. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 58/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 де-
кември 2001 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО  
ЗА ЛЕКОВИ 

 
1. За директор на Бирото за лекови, орган во состав на 

Министерството за здравство, се именува Илчо Захариев, 
дипл. фармацевт. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
         Бр. 17-7281/2          Претседател на Владата 
25 декември 2001 година     на Република Македонија, 
               Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
10. 

Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96, 
40/99 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 декември 2001 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРА- 

ЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ 
 
1. Живко Јованов се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални 
патишта - Скопје, поради заминување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за магис-
трални и регионални патишта се именува Љубиша Божи-
носки, дипл. електротехнички инженер, вработен во Ма-
кедонски телекомуникации - Регионален центар - Тетово. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
          Бр. 17-7382/1       Претседател на Владата 
25 декември 2001 година     на Република Македонија, 
               Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
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11. 

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 
вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/00,  103/00 и  34/01), согласно Одлуката на Комисијата 
за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
28.12.2001 година, Комисијата издава  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Стопанска Банка АД Битола се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност- осма емисија 
на 14.000 обични акции и 7.000 приоритетни партиципа-
тивни акции во вредност од 63.000.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и начинот предви-
ден од Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
Бр. 07-1014/10          Комисија за хартии од вредност 

28 декември 2001 година                 Претседател, 
    Скопје                                  Никола Груевски, с.р.  

___________ 
12. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 декември 
2001 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 12 став 2 и 3 од Правилникот за вр-

шење на работите на Министерството за внатрешни рабо-
ти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
12/98). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-
јатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Реше-
ние У. бр. 91/2001 од 24 октомври и 7 ноември 2001 годи-
на поведе постапка за оценување уставноста и законитос-
та на членот 12 став 2 и 3 од Правилникот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за согласноста на наведените одредби од Правил-
никот со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 12 став 1 од 
Правилникот е предвидено дека повикување на граѓани се 
врши заради барање потребни известувања во врска со 
сторено кривично дело или заради собирање известувања 
што би можеле да бидат од корист за успешно водење на 
кривичната постапка. 

Според оспорениот став 2 на овој член, повиканото 
лице на јазик што го разбира ќе се извести за причините за 
повикувањето и ќе се поучи за неговите права: правото да 
молчи, да се советува со адвокат, да има бранител по не-
гов избор за време на давањето на известувањето. Лицето 
кое е повикано не може да биде сослушувано во својство 
на обвинет, сведок или вештак, освен ако јавниот обвини-
тел не побара од Министерството да преземе одделни ис-
тражни дејствија во кој случај за преземените истражни 
дејствија од Министерството се составува записник и ис-
тиот се доставува до јавниот обвинител. 

Согласно оспорениот став 3 на овој член, лицето може 
присилно да се доведе само со судска одлука и само тогаш 
кога очигледно одбегнува да се јави на уредно доставена 
покана во која било предупредено на можноста од присил-
но доведување и тогаш кога своето недоаѓање нема да го 
оправда. 

5. Според член 12 став 1 од Уставот слободата на чо-
векот е неприкосновена, а согласно став 2 на овој член ни-
кому не може да му биде ограничена слободата, освен со 
одлука на суд и во случаи и во постапка утврдени со за-
кон. 

Согласно став 3 на овој член од Уставот од лицето 
што е повикано, помеѓу другото, не може да се бара изјава 
во било кое својство. 

Во член 142 од Законот за кривична постапка се уре-
дуваат условите под кои Министерството за внатрешни 
работи може да презема дејствија во преткривичната пос-
тапка. Во став 3 на овој член е предвидено дека лицето 
може присилно да се доведе само со судска одлука и само 
тогаш кога очигледно одбегнува да се јави на уредно дос-
тавена покана во која било предупредено на можноста од 
присилно доведување и тогаш кога своето недоаѓање нема 
да го оправда. 

Поаѓајќи од означените уставни и законски одредби Су-
дот оцени дека со член 12 став 2 и 3 од Правилникот се уре-
дуваат прашања што се однесуваат на условите за ограни-
чување на слободата и положбата на повиканите лица, што 
се уредуваат или со Уставот или со Уставот и со закон, но 
не и со подзаконски пропис. Член 12 став 2 од Правилникот 
предвидува исклучок од забраната за барање изјава од по-
викано лице и тоа врз основа на барање на јавниот обвини-
тел, а не врз основа на судски акт во истражна постапка. 
Исто така, со член 12 став 3 од Правилникот се уредуваат 
услови за ограничување на слободата на граѓаните, што 
согласно Уставот, може да биде предмет на уредување само 
со закон. Притоа, Судот го имаше предвид фактот што член 
12 став 3 од Правилникот е идентичен со член 142 став 3 од 
Законот за кривичната постапка, но тоа не е причина за ре-
лативизирање на уставните одредби. Поради тоа, Судот 
оцени дека член 12 став 2 и 3 од Правилникот не е во сог-
ласност со член 12 став 2 и 3 од Уставот на Република Ма-
кедонија. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Нед-
ков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талев-
ски. 

 
        У. бр. 91/2001                              Претседател 
19 декември 2001 година      на Уставниот суд на Република 

       Скопје                                Македонија, 
           д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
13. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 26 декември 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
 
1. Се укинуваат:  
- Одлуката за изменување на Одлуката за висината на 

надоместокот на трошоците на членовите на Советот на 
општина Зелениково за вршење на функцијата член на со-
вет, донесена од Советот на општина Зелениково на 29 де-
кември 1997 година. 

- Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката 
за висината на надоместокот на трошоците на членовите 
на Советот на општина Зелениково за вршење на совет-
ничка функција, донесено од Советот на општина Зелени-
ково на 30 март 2001 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива на Љупчо Кузмановски од Зелени-
ково поведе постапка за оценување законитоста на одлу-
ките означени во точката 1 од оваа одлука затоа што со 
нив бил утврден паушален надоместок на членовите на 
Советот без оглед на трошоците направени во извршува-
њето на задачите. 
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4. Судот на седницата утврди дека на 31 март 1997 го-
дина Советот на општина Зелениково донесе одлука за ви-
сината на надоместокот на трошоците на членовите на Со-
ветот на општина Зелениково за вршење на функцијата 
член на советот. 

Во член 1 од Одлуката било предвидено дека со оваа 
одлука се утврдува висината на надоместокот што ќе го 
добива секој советник на Советот на општината за врше-
ње на својата функција.  

Во член 2 од Одлуката било предвидено дека висината 
на надоместокот се утврдува на 650 денари за секој совет-
ник, а ќе се исплати од одржана седница. 

Во член 23 било предвидено дека за работа во работни 
тела на Советот (одбори и комисии) на советникот му 
припаѓа надоместок од 500,00 денари од одржана седница 
на работно тело. 

Во член 4 било предвидено дека за неприсуство на 
седниците на Советот на општината и на работните тела 
на советот, советникот нема да добие надоместок утврден 
во член 2 и 3 на оваа одлука. 

Во член 5 од одлуката било предвидено дека претседа-
вачот на Советот на општината Зелениково има право на 
месечен паушален надоместок во висина од 800,00 дена-
ри. 

На 29 декември 1997 година Советот на општината до-
нел Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 
висината на надоместокот за трошоците на членовите на 
Советот која е оспорена со иницијативата. 

Според член 1 од одлуката е предвидено дека член 2 
се менува и гласи: "Висината на надоместокот се утврдува 
на 2000,00 денари месечен паушален износ без оглед кол-
ку седници Советот ќе одржи во текот на месецот. 

Во член 2 е предвидено дека член 3 се брише. 
Во член 3 е предвидено дека член 4 се менува и гласи: 

"За неприсуство на седниците на Советот на членот на Со-
ветот од утврдениот износ од член 1 му се намалува 
700,00 денари за секоја седница на која не присуствува. 

Во член 4 е предвидено дека во член 5 зборовите: 800,00 
денари се заменуваат со зборовите: 300,00 денари. 

Во член 5 е предвидено дека оваа одлука влегува во 
сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службено 
гласило на општината. 

На 30 март 2001 година, Советот на општината донесе 
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ви-
сината на надоместокот на трошоците на членовите на Со-
ветот на општината Зелениково за вршење на советничка 
функција.  

Во член 1 од наведената одлука е предвидено дека во 
Одлуката за висината на надоместокот на трошоците на 
членовите  на Советот на општина Зелениково за вршење 
на функцијата член на совет (Службено гласило бр. 1-
98/12, Службено гласило бр. 1-98/94 и Службено гласило 
бр. 1-2001/7) членот 2 став 1 се менува и гласи: "висината 
на надоместокот се утврдува на 3000,00 денари месечно 
паушален износ, со тоа што ако во месецот се одржи сед-
ница овој износ се надополнува со 500,00 денари, без ог-
лед на тоа колку седници ќе одржи советот во текот на ме-
сецот". 

Во членот 2 е предвидено дека членот 4 се менува и 
гласи: "за неприсуство на седниците на членовите на сове-
тот утврдениот износ во член 2 став 1 се менува за 1000,00 
денари за секое неоправдано отсуство од седницата на со-
ветот". 

Во член 3 е предвидено дека членот 5 се менува и гла-
си: "Претседавачот на Советот на општина Зелениково 
има право на месечен паушален надоместок во висина од 
4000,00 денари, со тоа што ако во месецот се одржи сед-
ница овој износ се наголемува за уште 500,00 денари, без 
оглед на тоа колку седници ќе одржи советот во тековни-
от месец. 

5. Според член 37 од Законот за локална самоуправа 
членовите на советот имаат право на надоместок на пат-
ните и дневните трошоци во со закон утврдени рамки, ка-
ко и на трошоците направени и во извршувањето на зада-
чите што им ги доверил советот. 

Од наведената законска одредба произлегува дека чле-
новите на советот имаат право на патните и дневните тро-
шоци, како и на трошоци што тие ќе ги направат при извр-
шување на задачите што им ги довери и советот, при тоа 
со законот не се дава можност на членовите на советот и 
на претседавачот да им се определува паушален надомес-
ток кој не е врзан за конкретна активност. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај со оспоре-
ните одлуки е предвидено надоместок без оглед на тоа да-
ли советот ќе одржи седница или не, а доколку се одржи 
седница овој износ се надополнува со уште 500,00 денари 
без оглед колку седници ќе се одржат, Судот оцени дека 
не е во согласност со законот, поради што одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
       У.бр. 151/2001  Претседател 
26 декември 2001 година      на Уставниот суд на Република 
             Скопје                  Македонија, 
           д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
14. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 26 декември 2001 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 276 во делот "и кое за последните 

пет години не е правосилно осудено за кривично дело заг-
розување на безбедноста на сообраќајот" од Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 14/98). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје по-
веде постапка за оценување уставноста на оспорениот дел 
од член 276 од Законот означен во точката 1 од оваа одлу-
ка. 

Според наводите од иницијативата оспорената одред-
ба не била во согласност со членовите 8 став 1 алинеите 1, 
3, 9, член 13 став 1, член 14 став 1, член 32 став 2, член 51 
и 54 став 1 од Уставот на Република Македонија, затоа 
што на сторителот на кривичното дело загрозување на 
безбедноста на сообраќајот од член 297 од Кривичниот за-
коник може да му се изрече казна што е утврдена со тој 
законик и дека таа казна може да се изрече со конкретна 
судска одлука. Според тоа казнено правниот однос се ис-
црпува на релацијата казниво дело и изречена казна со 
судска одлука. Тоа значи дека други и идни последици од 
осудата за делото, Уставот не допушта. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 276 од За-
конот за безбедност на сообраќајот на патиштата е пред-
видено дека "испит за инструктор може да полага лице 
кое наполнило 23 години возраст и има најмалку средно 
образование или на него еднакво училиште, кое има нај-
малку три години возачка дозвола од онаа категорија мо-
торни возила за која му се издава дозволата за инструктор, 
кое е телесно и душевно способно да управува со моторно 
возило од онаа категорија за кое се издава дозволата за инс-
труктор и кое за последните пет години не е правосилно 
осудено за кривично дело загрозување на безбедноста на 
сообраќајот". 

5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за 
невино се додека неговата вина не биде утврдена со пра-
восилна судска одлука, а согласно член 14 став 1 од Уста-
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вот никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис ка-
ко казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Во член 54 став 1 од Уставот е предвидено дека слобо-
дите и правата на човекот и граѓанинот можат да се огра-
ничат само во случаи утврдени со Уставот. 

Согласно член 32 став 1 и 2 од Уставот секој има право 
на работа, слободен избор на вработување и достапност на 
секое работно место под еднакви услови. 

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, како 
и содржината на оспорената законска одредба која фор-
мално се однесува на условите за полагање на испитот за 
инструктори, Судот смета дека со неа се врши времено ог-
раничување на правата и положбата на граѓаните како 
последица од осудуваноста за кривично дело што во тео-
ријата на законодавецот на Република Македонија е поз-
нато како "правни последици од осудата". 

Според тоа за оцена на уставноста на оспорената за-
конска одредба не е суштествено дали неосудуваност за 
кривично дело против безбедноста на сообраќајот како ус-
лов е во склад со барањата и стандардите на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата, туку дали пропишувањето 
на ограничувањето во оспорената одредба има уставен ос-
нов. 

6. Тргнувајќи од изнесениот пристап, Судот смета де-
ка како првенствен критериум на уставноста треба да се 
имаат предвид означените одредби од член 13 и 14 на Ус-
тавот, кои, меѓу другото, утврдуваат два принципи на каз-
нено-правниот однос, а тоа се прво, дека за извршеното 
казниво дело на сторителот може да му се изрече казна 
што како таква е утврдена со закон или друг пропис и вто-
ро, дека казната може да се изрече само со судска одлука. 
Тоа значи дека казнено правниот однос се исцрпува на ре-
лацијата на казнивото дело и судски изречена казна за не-
говиот сторител и дека натамошни последици од неговото 
извршување, односно од осудата за тоа дело кои се состо-
јат во ограничување на правата на граѓаните не се допуш-
тени, освен ако тоа не е изречно утврдено со Уставот, сог-
ласно член 54 став 1 од Уставот. 

7. Со оглед на тоа што во конкретниов случај ограни-
чувањето на полагање на испитот за инструктор настанува 
како правна последица од осудата по сила на законот, а не 
како казна (забрана) што ја изрекува судот во рамките на 
видовите на казни, односно санкции, Судот оцени дека ос-
порената одредба од Законот не е во согласност со Уста-
вот, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
      У.бр. 159/2001               Претседател 
26 декември 2001 година         на Уставниот суд на Република 
            Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
15. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 26 декември 2001 година, 
донесе 

  
О Д Л У К А 

 
 
1. Се укинува член 146 став 2 во делот "и ако сторил 

кривично дело во врска со вршењето високообразовна деј-
ност" од Законот за високото образование ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 64/2000). 

 
2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје по-
веде постапка за оценување уставноста, на член 146 став 2 
во делот "и ако сторил кривично дело во врска со вршење-
то високообразовна дејност" од Законот за високото обра-
зование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000). 

Според наводите во иницијативата оспорениот дел на 
член 146 став 2 од Законот не бил во согласност со члено-
вите 8 став 1 алинеја 1 и 3, член 9, член 13 став 1, член 14 
став 1, член 32 став 1 и 2, член 51 и член 54 став 1 од Ус-
тавот, затоа што во конкретниов случај со оспорениот дел 
ограничувањето на правото на работа на осудуваните за 
кривично дело во врска со вршењето високообразовна деј-
ност, настапува автоматски како правна последица од осу-
дата по сила на законот, а не како конкретна казна (забра-
на) што ја изрекува судот во рамките на видовите на казни 
односно санкции, што не било во согласност со наведени-
те уставни одредби.  

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот став 
2 на член 146 е предвидено дека "На лицето избрано во 
наставно-научно, наставно и соработничко звање може да 
му престане работниот однос и пред истекот на времето за 
кое е избрано под условите и постапката уредени со стату-
тот, ако се утврди дека подолго време не ги исполнува об-
врските од ставот 1 на овој член, ако ги попречува закон-
ските и статутарните активности на високообразовната ус-
танова или ги попречува другите членови во остварување-
то на нивните права и извршувањето на должностите на 
високообразовната установа, ако престанале да постојат 
основните услови врз основа на кои е извршен изборот и 
ако сторил кривично дело во врска со вршењето високооб-
разовна дејност. 

5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за 
невино се додека неговата вина не биде утврдена со пра-
восилна судска одлука, а согласно член 14 став 1 од Уста-
вот никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис ка-
ко казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Во член 54 став 1 од Уставот е предвидено дека слобо-
дите и правата на човекот и граѓанинот можат да се огра-
ничат само во случаи утврдени со Уставот. 

Согласно член 32 став 1 и 2 од Уставот секој има право 
на работа, слободен избор на вработување и достапност на 
секое работно место под еднакви услови. 

6. Тргнувајќи од изнесеното при оценување на устав-
носта на оспорената одредба, Судот оцени дека како пр-
венствен критериум на уставноста треба да се одредбите 
од член 13 и 14 на Уставот кои, меѓу другото, утврдуваат 
два принципи на казнено-правниот однос, а тоа се, прво, 
дека за извршеното казниво дело на сторителот може да 
му се изрече казна што како таква е утврдена со закон или 
друг пропис и второ, дека казната може да се изрече само 
со судска одлука. Тоа, значи дека казнено-правниот однос 
се исцрпува на релацијата казниво дело и судски изречена 
казна за неговиот сторител и дека натамошни последици од 
неговото извршување односно од осудата за тоа дело кои се 
состојат во ограничување на правата на граѓаните не се до-
пуштени, освен ако тоа не е изречно утврдено со Уставот, 
согласно член 54 став 1 од Уставот. 

7. Со оглед на тоа што во конкретниов случај со оспо-
рената одредба по сила на законот, а не како казна (забра-
на) што ја изрекува судот во рамките на видовите на кри-
вичните санкции, без да се наведат кривичните дела про-
тив службената должност за кои лицето е обвинето и му е 
изречена мерка забрана за вршење на дејност или дејности 
на лицето му престанува работниот однос Судот оцени де-
ка оспорениот член 146 став 2 од Законот не е во соглас-
ност со Уставот, поради што одлучи како во точката 1 од 
оваа одлука.  
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8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, 
д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Сели-
ми и д-р Јосиф Талевски. 

 
У. бр. 185/2001                               Претседател 

26 декември 2001 година      на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                         Македонија, 
                                                         д-р Тодор Џунов, с.р. 
__________________________________________________ 

 
И С П Р А В К А 

 
Во Упатството за изменување и дополнување на 

Упатството за формата и содржината на платните инстру-
менти за вршење на платниот промет во земјата ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 103/2001 годи-
на), направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТ-
НИОТ  ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 

 
Во Упатството за изменување и дополнување на 

Упатството за формата и содржината на платните инстру-
менти за вршење на платниот промет во земјата ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 103/2001 годи-
на), во точката 4 во делот ШИФРИ НА ПЛАЌАЊЕ КАЈ 
ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ после 
шифрата 653, наместо шифра "636" треба да стои шифра 
"654"; наместо шифра "637" треба да стои шифра "655"; 
наместо шифра "640" треба да стои шифра "660"; наместо 
шифра "650" треба да стои шифра "661"; наместо шифра 
"651" треба да стои шифра "662"; наместо шифра "652" 
треба да стои шифра "663"; наместо шифра "652" треба да 
стои шифра "664"; наместо шифра "653" треба да стои 
шифра "665"; наместо шифра "654" треба да стои шифра 
"666"; наместо шифра "660" треба да стои шифра "670"; 
наместо шифра "661" треба да стои шифра "671"; наместо  
шифра "662" треба да стои шифра "672"; наместо шифра 
"663" треба да стои шифра "673"; наместо шифра "664" 
треба да стои шифра "674"; наместо шифра "665" треба да 
стои шифра "675" и наместо шифра "666" треба да стои 
шифра "676". 

 
        Бр. 07-120/1         Министер, 
8 јануари 2002 година             Никола Груевски, с.р. 
           Скопје 
__________________________________________________ 

 
СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

ЗДРУЖЕНИЕ НА БАНКАРСТВО И ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Здружението на банкарството и осигурувањето 
издава 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
 
Инвест банка А.Д. - Скопје го потпиша Договорот за ре-

гулирање на работењето со чекови по тековни сметки на гра-
ѓаните - образец 19 Ц, објавен во "Службен весник на РМ" 
бр. 94 од 30.11.2001 година. 
__________________________________________________ 
Огласен дел 

 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак од 
тужителот Тони Милески кој живее на бул."Видое Сми-
левски Бато" бр. 67/1-13, сега на привремена работа во 

ММ Холандија, застапуван преку полномошникот 
Славица Јосифовска, против тужената Данијела Милевска 
сега на работа во ЕМЕНЕ Холандија со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавување 
на огласот да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, 
или во тој рок да достави своја адреса на живеење или 
престојување или да назначи свој полномошник. Во 
спротивно, нејзините интереси ќе ги застапува привремен 
старател назначен од Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа на општините на град Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ЏВИИИ.П.бр. 
2249/01.                                                                         (32453) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична пос-
тапка за развод на брак по тужба на тужителот Руждије 
Абдула од Дебар, против тужениот Ферми Абдула од Дебар 
сега со непозната адреса во Р.Италија. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се повикува 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот 
на објавувањето на огласот или пак да достави негова 
адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот 
рок или не овласти свој полномошник неговите интереси 
ќе ги застапува привремен застапник назначен од страна 
на овој суд, до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.224/01.      (32605) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Основниот суд во Прилеп го повикува лицето Хаџи-

спироски Рампо од Прилеп да се јави во Основниот суд во 
Прилеп како и секој друг што знае за неговиот живот да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", бидејќи во овој суд 
се води постапка за прогласување на лицето за умрено, 
односно за докажување на смрт. 

По истекот на овој рок лицето Хаџиспироски Рампо ќе 
биде прогласено за умрено. 

Од Основниот суд во Прилеп, Р.бр. 542/01.   (32286) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води спор за оп-

ределување на издршка по тужба на тужителот Влахов 
Ристо - малолетен, преку неговата законска застапничка 
Гошева Катица од Струмица, против тужениот Влахов 
Никола, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави пред овој суд во рок 
од 30 дена сметано од денот на објавуавњето на овој оглас 
или во тој рок на судот да му достави точна адреса. 
Доколку истиот не се јави во тој рок ќе му биде поставен 
времен застапник, а тоа ќе биде лицето Лорета Ѓорѓиева 
од Струмица, стручен соработник при овој суд која ќе ги 
застапува интересите на тужениот се додека тој или пак 
негов полномошник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Струмица,П.бр.672/00.(32284) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за сопст-

веност на недвижен имот по тужба на Синани Јелдаза од 
Тетово, ул."110" бр. 40 и други против тужените Сабајдин 
Ходаи од Тетово и други. 

Се повикува тужената Ходаи Дрига родена Синани од 
Тетово сега со непозната адреса во Швајцарија односно 
Германија, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок 
од 30 дена од објавување на огласот или  одреди 
полномошник. Во спротивно преку Центарот за социјална 
работа во Тетово ќе и биде определен привремен 
застапник кој ќе ги застапува до правосилното за-
вршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1582/97. (32704) 
____________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички 

спор по тужба на Абдула Реџеп Абдулахи од с.Челопек - 
Тетово, против Исак Илми Ибраими од с.Челопек - Тетово 
и други. 
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Се повикува тужениот Зибер Ќашиф Абдулаи од с.Че-
лопек - Тетово, а сега со непозната адреса во Германија, 
да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот, или да одреди полномошник. 
Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во 
Тетово ќе му биде определен застапник кој ќе го застапува 
до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 32/01.     (32705) 
____________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за ут-

врдување право на сопственост по тужба на тужителот 
Бојовски Драгољуб од с.Непроштено, против тужените 
Бојовска Калина, Бојовски Вељо и Бојовски Живко сите 
со непознати адреси во СР Југославија. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот да достават 
адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во 
оваа постапка до окончувањето на истата. Во спротивно, по 
протекот на 30 дена судот преку ЦСР во Тетово ќе им 
постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 831/01.   (32706) 
____________ 

 
Пред овој суд се води спор по тужба на тужителите 

Осман Лика и Зекирија Лика од Тетово, против Фетаи Ис-
маил Кадри од с.Д.Бањица - Гостиварско, сега со не-
позната адреса во Босна. 

Се повикува тужиниот Кадри во рок од 15 дена од об-
јавувањето на огласот достави адреса на судот или пос-
тави свој застапник. Во спротивно, ќе му биде поставен 
времен старател кој ќе го води спорот во негово име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 830/01.   (32707) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 629/2001 од 20.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013061, ја запиша во трговскиот регистар трансформа-
цијата и усогласувањето на Акционерското друштво за 
производство, трговија и услуги "ЈАВОР РЕПРОМАТЕ-
РИЈАЛИ" увоз-извоз АД Битола, ул. "Иван Милутиновиќ" 
бр. 52, Битола. 
Сопственик, трансформација и усогласување на АД сог-

ласно ЗТД. 
Дејности: 51.70, 14.40, 26.15, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 

31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
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, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.40, 
72.30, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.70, 74.82, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, малограничен 
промет, реекспорт, меѓународна шпедиција и транспорт 
на стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото истапува со си-
те свои средства. 
Делумно се усвојува барањето на предлагачот "Јавор 

Репроматеријали" ДОО во мешовита сопственост Битола. 

Во регистарот што се води при овој суд се запишува Ор-
ганизирање на "Јавор Репроматеријали" ДОО во акцио-
нерско друштво, трансформација на општествениот капи-
тал во приватен. 
Друштвото се усогласува со ЗТД со усвојување на Ста-

тутот на друштвото. 
Барањето за упис на Надзорен и управен одбор и проме-

на на овластеното лице Благоја Кечевски со Панде Јова-
нов и Живко Стојановски се одбива како неосновано. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 629/2001.                   

              (402) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 912/99 од 15.06.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02029815?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД со ЗТД на Музичка продавница 
АУДИО КЛАСИК Андонов Ѓорѓи Илчо ТП Валандово, 
ул. "Маршал Тито" бб. 

Дејности: 52.48 - друга трговија на мало во специјали-
зирани продавници - продажба на компакт дискови, аудио 
и видео касети. 

Во правниот промет со трети лица трговецот - поеди-
нец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица трговецот - по-
единец одговара со целиот свој имот. Лице овластено за 
застапување е Андонов Илчо - управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 912/99.                    
                                       (28685) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 15144/99 од 9.05.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02031750?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, тран-
спорт и туризам КОМПАНИЈА АБАЗИ ДОО Теки и др. 
експорт-импорт ул. "Б. Вељаноски" бб, Гостивар. 

Седиште: ул. "Б. Вељаноски" бб, Гостивар. 
Основачи: Теки Абази од Гостивар, ул. "Б. Вељано-

ски" бб, Дестан Абази од Гостивар, ул. "Б. Вељаноски" бб. 
и Џеваир Абази од Гостивар ул. "Б. Вељаноски" бб. 

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 5.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 
74.12, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со соседите земји: Албанија, 
Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт. 

Друштвото досега настапувало како КОМПАНИЈА 
АБАЗИ ДОО Гостивар, регистрирано со рег. влошка бр. 1-
49681-0-0-0, Срег. бр. 4355/94 од 21.04.1994 година кај Ос-
новниот суд Скопје I во Скопје. Друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет настапува во свое име и за своја 
сметка. За направените обврски одговара со целокупниот 
свој имот. Теки Абази управител со неограничени овласту-
вања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15144/99.                   

          (28686) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 10239/99 од 18.10.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02034848?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за транспорт и про-
мет на големо и мало производство и услуги ЕЛКОМ МА 
Митхат ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. "Седек 
Костоски" бр. 6. 
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Седиште: Гостивар, ул. "Седек Костоски" бр. 6. 
Основач: Зековиќ Митхат Гостивар, ул. "Седек Косто-

ски" бр. 6. 
Дејности: 20.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21, 

45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 74.84, 93.02, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со сосе-
дите земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет одговара со сите свои средства. Лице за 
застапување на друштвото во внатрешниот и надворешни-
от промет е Зековиќ Митхат - управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10239/99.      

          (28687) 
             

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 18.24, 20.51, 
21.25, 22.22, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.16, 24.17, 
24.20, 24.65, 28.73, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 
29.56, 29.71, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 
31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 34.30, 50.30, 51.19, 
51.35, 51.36, 51.39, 51.43, 51.47, 51.57, 51.64, 52.63, 52.72, 
52.74, 63.40, 64.20, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05, 60.23, 60.24. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

7470/99 од 14.03.2000 година, во регистарска влошка бр. 
02027465?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усог-
ласувањето со ЗТД на Друштвото за консалтинг, книговодс-
твени услуги и промет БИНГО-КО Миодраг и др. ДОО ек-
спорт-импорт Тетово, ул. "ЈНА" бр. 1. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 
18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 
74.40, 63.40, 72.30, 72.40, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување, посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Ју-
гославија, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Грција, консигнаци-
ја, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмски-
от сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Стојановски Миод-

раг - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7470/99.      

          (28688) 
             

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
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, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со Албанија, Грција, 
Бугарија и СР Југославија. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 11585/99 од 13.04.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02030922?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги КЕНДИ Васа ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
"Водњанска" бр. 21, Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.53, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.26, 52.33, 52.50, 50.30/2, 
50.40/2, 52.12, 65.12/3, 60.22, 60.23, 60.24, 60.21, 63.30, 
70.31, 55.30/2, 55.40, 55.30, 55.30/1, 15.86, 15.98/2, 17.40/1, 
63.40, 74.84, 17.54/2, 17.53, 17.40/2, 18.24, 36.63, 21.24, 
74.12, 15.81/1. 

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги 
врши следните дејности: трговија со прехранбени и неп-
рехранбени производи, реекспорт, меѓународен превоз на 
стоки и патници, малограничен промет со соседните зем-
ји. 

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

Основач и одговорно лице е Јанческа Веса - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11585/99.                   

          (28689) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 16695/99 од 16.08.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02038706?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за услуги, производство и 
трговија ИВИЛ Иван ДООЕЛ Скопје, ул. "Петар Попар-
сов" бр. 19/1-15. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува 
во свое име и за своја сметка. Во внатрешниот промет 
друштвото го застапува Иван Карев - управител без ограни-
чување. Во надворешниот промет друштвото го застапува 
Иван Карев - управител без ограничувања. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16695/99.                   

          (28690) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 17079/99 од 3.07.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02032234?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие на Угостителско трговско 
друштво МА ЗОР КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
"М. Чеде Филипоски" бр. 158А, Гостивар. 

Зоран Андријески од Гостивар, ул. "М. Чеде Филипо-
ски" бр. 158А. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој имот.  

Зоран Андријески - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17079/99.                   

          (28691) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 7580/99 од 22.06.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02030127?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
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усогласувањето со ЗТД на трговското друштво за тран-
спорт и услуги ДАНИЕЛ ЕКСПОРТ Борче ДООЕЛ увоз-
извоз Гостивар, ул. "Фазанерија I" бр. 10, Гостивар. 

Борче Петровски од Гостивар, ул. "Фазанерија I" бр. 
10, Гостивар. 

 Дејности: 15.11, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 45.21/1, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 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, 51.70, 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, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој имот. 

Борче Петровски - управител без ограничување. 
Основач - Борче Петровски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7580/99.      

          (28692) 
             

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 
52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 60.23, 
60.21, 74.84, 63.40, 50.20, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони 
складови, малограничен промет со соседните земји: СР Ју-
гославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1173/99 од 30.03.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02026560?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ВАНЕ-КОМ Иван ДОО-
ЕЛ експорт-импорт ул. "Цандо Кузманов" бр. 2, Росоман-
Росоман. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 
60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 50.20, 15.93, 15.91, 15.98/1, 
15.98/2, 01.11/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 45.34, 45.45, 55.30/1, 
55.30/2, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, продажба на стоки од консигнациони складови, 
малограничен промет со соседите земји: СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Лице овластено за застапување во внат-
решен и надворешен промет управител без ограничување 
е Костов Иван, с. Росоман-Росоман, ул. "Цандо Кузманов" 
бр. 2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1173/99.      

          (28693) 
             

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 
посредување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви, малограничен промет со соседните земји: СР Југосла-
вија, Бугарија, Грција и Албанија. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3004/99 од 29.03.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02027578?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и инженеринг ГТИ ДООЕЛ Ќиро 
Гечев експорт-импорт Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" 
бр. 61. 

Основач: Ќиро Гечев од Кавадарци, ул. "Пионерска" 
бр. 8. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 
60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 50.20, 28.75, 28.62, 28.72, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.32, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 

74.20/5, посредување и застапување во прометот на стоки 
и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, продажба на стоки од консигнациони складови, 
малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Лице овластено за застапување во внат-
решен и НТП е Ќиро Гечев управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3004/99.                   

          (28694) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2994/99 од 6.04.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02030775?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за 
транспорт и трговија АГРО-КАВАДАРЦИ ДООЕЛ Лазов 
Павле увоз-извоз Кавадарци, ул. "4-ти Мај" бр. 6. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Лице овластено за застапување во внат-
решен промет и НТП е Лазов Павле управител без ограни-
чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2994/99.                   

          (28695) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 

11955/99 од 23.02.2000 година, во регистарска влошка бр. 
02027250?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усог-
ласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за трго-
вија ЉУБЕ-КОМЕРЦ Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт Ка-
вадарци, ул. "Игман" бр. 48.  

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Лице овластено за застапување во внат-
решен и НТП е Попов Љупчо, управител без ограничува-
ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11955/99.                   

          (28696) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 16610/99 од 24.11.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02035795?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги БОРИС 57 Ѓорѓиев Борис 
ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. "Пионерска" бр. 
26. 

Основач: Ѓорѓиев Борис, Кавадарци. 
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Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 60.23, 60.21, 74.84, 
63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 65.12/3, 15.81/1, 
15.81/2, 15.89, 01.13/1, 01.11/4, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови, малограничен промет со соседните 
земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е 

Ѓорѓиев Борис, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16610/99.      

          (28697) 
             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3800/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043007?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, градежништво 
и трговија ИМОБИЛИА КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 48а, Скопје. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 17649/99 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02037862?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги 
БАНИ КОМ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Наро-
ден Фронт" бр. 21/1-6. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/1, 01.41/3, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.33, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 41.00, 
45.11, 45.12, 45.24, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 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, 51.56, 
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, 52.62, 52.63, 52.72/2, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 74.20/4, 74.84 како и над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, застапување на странски фирми и реекспорт, посреду-
вање и малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија 
и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за трго-
вија и услуги БАНИ КОМ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 21/1-6, настапува во свое 
име и за своја сметка. Лице за застапување на друштвото 
во внатрешен и надворешен промет е Бранко Целевски, 
управител без ограничување. 

Основач на друштвото е: Бранко Целевски од Скопје, 
ул. "Народен Фронт" бр. 21/1-6. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17649/99.      

          (28698) 
             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3366/01 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042573?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво ИНТЕР ЧЕРМАК ДО-
ОЕЛ експорт-импорт ул."Лазар Трповски" 30-1-11, Скоп-
је. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 8866/99 од 24.10.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02034984?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ЗАНА Ефтим ДООЕЛ увоз-извоз Валандо-
во, ул. "Васил Главинов" бр. 5. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, услуги на меѓу-
народен превоз на стоки.  

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешнотрговскиот промет е Занов Ефтим - 
управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8866/99.                   

          (28699) 
___________ 

 

Дејности: 28.11, 28.21, 28.22, 28.30, 29.12, 29.13, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 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, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапување 
на странски фирми, посредување во надворешнотрговски-
от промет, реекспорт, консигнација, меѓународна шпеди-
ција, изведување на градежни работи во странство, превоз 
на стоки и патници во меѓународен друмски сообраќај, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Ју-
гославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Содружник: Агим Старова од Скопје, ул. "Цветан Ди-
мов" бр. 48а. 

Агим Старова - управител со неограничени овластува-
ња. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3800/2001.                             (29334) 
___________ 

 

Фирма: Трговско друштво ИНТЕР ЧЕРМАК ДООЕЛ 
експорт-импорт ул."Лазар Трповски" 30-1-11, Скопје. 

Основач: Нико Дачовски од Скопје. Основачот внесу-
ва свој основачки влог во износ поголем од законскиот 
минимум. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решниот промет е Нико Дачовски управител без ограничува-
ње. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети ли-
ца одговара со целиот свој имот. 

Дејности: 51.12, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 50.10, 50.31/1, 
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50.30/2, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, реекспорт. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3366/01.      

          (29335) 
             

Здружението на граѓани има за цел: развој на сточарс-
твото особено млекопроизводството во овој регион, доне-
сување на програма за развој и унапредување на работата 
на здружението, учество во реализацијата на системот на 
натпревари кој го организира соодветната асоцијација на 
Македонија, прифаќа организација на разни семинари, 
предавања, курсеви и натпревари, а се со цел за постигну-
вање подобри резултати како и превенција од разни зараз-
ни заболувања на стоката, реализира програма за надград-
ба на стручните кадри на здружението, дава иницијатива 
за соработка со сродни здруженија од Охрид, Републиката 
и пошироко, а во врска со развојот на сточарството кај нас 
и пошироко, води документација за своето членство, води 
евиденција и документација за одржаните семинари, кур-
севи и други активности организирани од здружението и 
издава Годишен билтен на здружението, се грижи за по-
добрување на материјалната состојба за непречена работа 
на здружението, се грижи за здравствената заштита на 
стоката од заразни болести како и во поглед на сортно 
осеменување, а со цел на постигнување на повисоки ре-
зултати, извршува и други работи утврдени со законот, 
статутот и другите позитивни прописи. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3194/99 од 12.06.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02036889?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги БЕМАК Алириза ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, 
ул. "Тоде Богданоски" бр. 27. 

Дејности: 15.81/1, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98/1, 
15.98/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 21.11, 
21.12, 21.23, 21.24, 21.25, 24.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.72, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 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, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/3, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 74.84, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, посредување и застапување во промет на стоки и услу-
ги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешните и над-
ворешните трговско правни односи е Алириза Беќири, уп-
равител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3194/99.      

          (29336) 
             

Здружението на граѓани има за цел: стимулирање на 
научната активност, воспоставување на научен дијалог 
преку поврзување во електронски мрежи, организација на 
процесот на лечење и ангажирање на стручни лица и орга-
низации за таа потреба, обезбедување на едукациона, тех-
ничка и организациона помош на болни од псоријаза, раз-
вивање на програма за работа, истражувања и проекти, ра-
ботилници и трибини за размена на искуства, развивање 
на капацитетот и структурата на здружението, создавање 
и интерпретација на научни дела, подготвување и објаву-
вање на идеи, дејности на посредување во размена на ис-
куства, донесување програми за развој и унапредување на 
работата на здружението, посредување при приредување 
на советувања, трибини и сл., прифаќа организација на 
разни семинари, обуки и сл., реализира Програма за над-
градба на стручните кадри во здружението, дава иницијати-
ва за соработка со организации кои реализираат програми 
што се значајни за светска интеграција. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3753/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042960?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за превоз, трговија и ус-
луги ДОНИКА 2000 увоз-извоз ДООЕЛ ул. "др Иван Ри-
бар" бр. 30, Куманово. 

Се врши основање на Друштво за превоз, трговија и ус-
луги ДОНИКА 2000 увоз-извоз ДООЕЛ Куманово. 

Дејности: 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.66, 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, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.20/5, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Буга-
рија и Србија, реекспорт, застапување на странски правни и 
физички лица, консигнација, посредување и застапување во 
промет на стоки и услуги. 

Единствен содружник и управител: Сали Сулејман од 
Куманово. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3753/2001.                             (29337) 
__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. Згф. бр. 33/2001, се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на сточари кооперанти Сточар-
ИМБ с. Требеништа-Мешеишта. 

Седиштето на здружението е во с. Требеништа-Меше-
ишта. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ге-
оргиевски Сашко од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 33/2001. 
           (32613) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. Згф. бр. 34/2001, се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на граѓани Сојуз на спортови-
Охрид. 

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Аргир 
Маринчев" бр. 3, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Пе-
тар Бачевски од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 34/2001. 
           (32614) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. Згф. бр. 35/2001, се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на граѓани Еколошко друштво 
НОСИТИ-Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: да негува чиста и 
здрава животна средина и да ја чува човековата околина 
од загадување, преземање на перманентни мерки за откри-
вање на изворите и причинителите на загадување и нивно 
спречување и оневозможување користејќи ги сите сред-
ства (едукативни, правни и сл.), развивање на еколошка 
свест кај населението во Охрид и околината, заштита на 
шумите од неконтролирана експлоатација и пошумување 
на сите голосеци и голетини, залагање за заштита на Ох-
ридското Езеро од понатамошното загадување како и заш-
тита на сиот рибен фонд од неконтролирано уништување, 
залагање за заштита на сиот растителен животински свет 
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кој опстојува на нашите простори, забрана на користење 
на штетни хемикалии во аграрот, а користење на оние кои 
не се штетни по флората и фауната, соработка со сите хо-
мологни организации, соработка со спортски, културни и 
научни организации, сé со цел за зачувување на чиста жи-
вотна околина и негување на добри и толерантни меѓучо-
вечки, меѓуверски и меѓунационални односи. 

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Гоце 
Делчев" бр. 284, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ек-
рем Калоши од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 35/2001. 
           (32615) 

___________ 
 
Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фон-

дации под реден бр. 60 за 2001 година, се врши упис на 
основање на здружение на граѓани со име Центар за де-
мократски развој и интеграција на општина Прилеп или 
скратено ЦДРИ. 

Како основни цели и задачи на центарот се: грижа за 
унапредување и подобрување на меѓуетничките односи на 
граѓаните во општина Прилеп, интеграција и соработка со 
заедничка грижа за екологијата, информирање и едукација 
во врска со демократскиот развој и граѓанските интегра-
ции во светот, соработка со здруженија и сите хуманитар-
ни организации во земјата и странство, заштита на граѓан-
ската слобода и правата, спречување на појава на компли-
кации и разрешување на конфликти во меѓуетничките од-
носи, обука за работа со компјутери и пристап на интер-
нет, унапредување на здравјето на малцинствата и зашти-
та на социјалните, здравствените и економските интереси 
на граѓаните преку мониторинг студии, посвета на посеб-
но внимание на народното здравство и друго.  

Седиштето на центарот е во Прилеп, ул. "К. Јосифо-
ски" бр. 70. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
центарот се Сашко Петрески, ул. "К. Јосифоски" бр. 70 и 
Гоце Туманоски, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 11 и двајцата од 
Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 60/2001. 
           (32616) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Згф. бр. 8/2001, здружението на граѓани со 
име Женски ракометен клуб СЕРТА Радовиш, кое е осно-
вано заради омасовување, развој и натпревари во ракоме-
тот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општината 
Радовиш, а неговото седиште се наоѓа на бул. "Александар 
Македонски" бб, СРЦ 25-ти Мај, Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 8/2001. 
                           (32617) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под реден бр. 59 за 2001 година, се запишува дополнување 
на актот за основање-статутот на здружението на граѓани 
Есперантско друштво ЛАПРОГРЕСО-НАПРЕДОК При-
леп, регистрирано со решение Рег. Згф. бр. 43/1998 од 
28.01.1999 година, во однос на целите и задачите така што 
покрај запишаните цели и задачи во решението за регис-
трација се запишува: Друштвото е хуманитарна и невла-
дина организација. 

Добиената материјална и друга помош од домашни и 
меѓународни хуманитарни организации и поединци како и 
остварената добивка по друга основа ќе ја употребува на-
менски и во хумани цели во согласност со целите и задачи-
те на друштвото утврдени со статутот. 

Друштвото соработува со хуманитарни организации. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 59/2001. 

           (32618) 
 
 
 

Со решение Згф. бр. 56/2000 од 22.10.2001 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд Штип под реден бр. 56 за 2000 
година, се запишува: Здружение на производители на пе-
чурки Фунги-Карбинци. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Карбинци, а 
здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Штип и Карбинци. 

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 56/2001. 
                           (32619) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 39/2001 од 05.12.2001 година, во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд Штип под реден бр. 39 за 2001 
година, се запишува: Детски центар Ластовица-Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Петти Кон-
грес" бр. 12, во Штип, а здружението ќе дејствува на терито-
ријата на општина Штип и територијата на РМ. 

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 39/2001. 
                           (32620) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 37/2001 од 25.12.2001 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
Тетово под рег. бр. 37/2001, се запишува Здружение за 
поддршка на семејства, поединци и групи СРЕЌЕН ЖИ-
ВОТ. 

Работата и активностите на здружението е проновира-
ње на ментално здравје на деца, младинци, возрасни и ста-
ри лица, проновирање на меѓукултурно разбирање, почит, 
толеранција и комуникација меѓу припадници на различ-
ни етнички групи, спроведување на разни семинари, за 
стекнување на знаења и вештини и сл. 

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "М. Тито" 
бр. 168/14, а истото ќе делува на подрачјето на Република 
Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег.Згф. бр. 56/2001. 
           (32519)             

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 27/01 се за-
пишува здружението на граѓани - Центар за заштита на 
правата на ромите од Гостивар со седиште во Гостивар на 
ул."Балиндолска" бр. 87, а го застапува неговиот 
претседател Мехмеди Џелал. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат во зближување на граѓаните од ромска национал-
ност како и граѓаните од други националности за ре-
ализирање на одредени цели и задачи на полето на об-
разованието, културата, спортот, социјално - хумани-
тарната помош, основните граѓански и човекови права и 
други. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг.бр. 27/01.(32730) 
____________ 

 
Основниот суд во Куманово со решение Зг.бр. 21/01 

од 25.10.2001 година се запишува Асоцијација за култура 
и уметност "МУЛТИ АРТ" со седиште во Куманово, 
ул."Кирил и Методиј" бб, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под 
рег.бр. 203. 

Основни цели и задачи како и начини и облици на деј-
ствување на Асоцијацијата за култура и уметност "МУЛ-
ТИ АРТ" од Куманово се насочени кон организирање и 
обезбедување развиток на културата и уметноста преку 
форми на творештво, едукација, уметничко изразување, 
анимирање, културно-уметничко и естетско образование и 
воспитание, продлабочување на културно, уметнички 
односи. 

Асоцијација за култура и уметност "МУЛТИ АРТ" Ку-
маново, со седиште во Куманово, ул."Кирил и Мето-
диј"бб. 
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Асоцијација за култура и уметност "МУЛТИ АРТ" Ку-
маново се здобива со својство на правно лице со денот на 
запишување во Регистарот на ден 25.10.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг.бр.21/01.(32731) 
____________ 

 
Основниот суд во Куманово со решение Зг.бр. 28/01 

од 29.11.2001 година се запишува Регионален пчеларски 
сојуз "Козјак 2001" со седиште во Куманово на ул."Тане 
Георгиев" бб, во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр. 
209. 

Основнни цели и задачи како и начин и облици на деј-
ствување на Регионалниот пчеларски сојуз "Козјак 2001" 
од Куманово се насочени кон остварување на правата на 
процесот на работењето, следење на проблеми во 
пчеларството, поттикнување на мерки и активности за 
нивно совладување, застапување на интереси на 
пчеларски здруженија од регионот пред пчеларски сојуз 
на Македонија и пред други домашни и странски правни 
лица, покренување активности за остручување на пчелари, 
размена на искуства и унапредување на технологијата на 
пчеларење. 

Регионален пчеларски сојуз "Козјак 2001" со седиште 
во Кумнаово на ул."Тане Георгиев"бб. 

Регионален пчеларски сојуз "Козјак 2001" се здобива 
со својство на правно лице со денот на запишувањето во 
регистарот на 29.11.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг.бр.28/01.(32732) 
____________ 

 
Основниот суд во Куманово со решение Зг.бр. 23/01 од 

22.11.2001 година се запишува Здружение на граѓани 
Еколошко хуманитарно друштво "Оаза" со седиште во 
с.Черкези, Куманово, со скратен назив "Оаза", во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово под реден бр. 206. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на деј-
ствување на здружението на граѓани Еколошко хума-
нитарно друштво "Оаза" од с.Черкези - Куманово се 
насочени кон учествување во заштита на животната 
средина, развој и унапредување на екологијата и во борба 
за почиста и поздрава животна околина, што опфаќа и 
учество во заштита и унапредување на воздухот, водата и 
земјиштето, ангажирање за спречување на штетната 
бучава, ангажирање за афирмација на заштита од 
јонизирачко и нејонизирачко зрачење, како и учество во 
други видови на заштита на животната средина и природа, 
да учествува во заштита и унапредување на делови на 
природата и објективна природа (одделни растителни и 
животински видови, што посебно или во заедница живеат 
на одделни простори и имаат посебно научно, естетско, 
стопанско и друго значење), заради зачувување на нивна 
автентична состојба, во афирмација на користење на 
природни богатства (земјиште, води, руди и шуми) во 
оптимални граници, развој и унапредување на чувство на 
хуманоста помеѓу луѓето, без оглед на етничкиот и соци-
јалниот статут, развој и унапредување на добродетелст-
вото помеѓу луѓето без оглед на етничкиот и социјалниот 
статус, развој и унапредување на чувство на љубов и 
поткрепа спрема луѓето кои страдаат поради економски, 
социјални потреси, елементарни непогоди, општествени и 
социјални кризи, помагање на граѓани кои страдаат 
поради елементарни непогоди, социјални проблеми, 
изнемоштеност поради старост или болест, едукација на 
граѓани на екологијата и заштита на човековата околина, 
развој на научна и едукативна соработка со други 
организации и организирање на семинари, средби, 
тренинг курсеви со едукативен и дружељубив карактер од 
областа на екологијата. 

Здружение на граѓани Еколошко хуманитарно дру-
штво "Оаза" со седиште во с.Черкези - Куманово. 

Еколошко хуманитарно друштво "Оаза" с.Черкези - 
Куманово се здобива со својство на правно лице со денот 
на запишувањето во регистарот на 22.11.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг.бр.23/01.(32733) 
 
 

Основниот суд во Куманово со решение Зг.бр. 26/01 од 
26.11.2001 година се запишува Здружение на граѓани за 
истражување и заштита на културно наследство "Визианус" 
со седиште во Куманово на ул. "Моша Пијаде" бр. 224/2, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово под реден бр. 207. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на деј-
ствување на Здружението на граѓани за истражување и 
заштита на културно наследство "Визианус" од Куманово 
се насочени кон давање на волонтерска стручна помош и 
анимирање на поширока општествена јавност во 
афирмација и истражување на културно и цивилизациско 
наследство  пред се археолошко, етнолошко, уметничко и 
останото културно наследство на РМ, негово сочувување 
и вреднување и афирмација на стари цивилизациски 
споменици, археолошки, етнолошки, уметнички и други 
вредности на тлото на РМ. 

Здружението на граѓани за истражување и заштита на 
културното наследство "Визианус" со седиште во 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 224/2. 

Здружението на граѓани за истражување и заштита на 
културното наследство "Визианус" од Куманово се 
здобива со својство на правно лице од денот на запи-
шување во регистарот на 26.11.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг.бр.26/01.(32735) 
____________ 

 
Основниот суд во Куманово со решение Зг.бр. 24/01 од 

29.11.2001 година се запишува Здружение на граѓани 
"Здравје за сите" со седиште во Куманово на ул."Страшко 
Симонов" бб, во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр. 211. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на деј-
ствување на здружението на граѓани "Здравје за сите" се 
насочени кон подобрување на квалитетот на живеење на 
сите возрасни групи, намалување на социјални 
нееднаквости меѓу групи, промовирање на здрави 
животни стилови, дестимулација на животни стилови кои 
му штетат на здравјето, едукација на здрава животна 
средина, одобрување на ментално здравје и здравствено 
воспитување и просветување. 

Здружение на граѓани "Здравје за сите" Куманово со 
седиште во Куманово на ул."Страшко Симонов"бб. 

Здружението на граѓани "Здравје за сите" Куманово се 
здобива со својство на правно лице со денот на за-
пишување во регистарот на 29.11.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг.бр.24/01.(32735) 
____________ 

 
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 

Рег.ЗГФ.бр. 36/01 од 24.12.2001 година во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Тетово под Рег.ЗГФ.бр. 36/01 се запишува Ко-
лекционерско друштво МЕНАДА од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е негување 
на мултиетнички вредности, афирмација на културните 
вредности на територијата на своето делување, за 
популаризирање, унапредување и омасовување на 
филателијата, зачувување на културните вредности во 
Тетовскиот крај и сл. 

Седиштето на здружението е во Тетово на ул."Иво Ло-
ла Рибар" бр. 118, а истото ќе делува на подрачјето на 
Р.Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег.ЗГФ.бр. 36/01. 
                                                                                 (32729) 

__________________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние I СТ. бр. 473/2001 од 17.12.2001 година, е отворена е 
стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на 
големо и мало "Истона" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште 
на ул."Илинден" бр. 5/43, и  жиро сметка 40100-601-316452, 
и истата не се спроведува. 
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Отворената стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие на големо и мало "ИСТОНА" ДОО увоз-извоз 
- Скопје, со седиште на ул."Илинден" бр. 5/43, и  жиро 
сметка 40100-601-316452, се заклучува. 

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна-
та табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32161) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I СТ. бр. 421/2001 од 13.12.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "ШЕСТАК ПРОМЕТ" Петар и 
Драган ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул."Во-
денска" бр. 1-2/3, и  жиро сметка 40120-601- 171595, и ис-
тата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"Шестак промет" Петар и Драган ДООЕЛ увоз-извоз - 
Скопје со седиште на ул."Воденска" бр. 1-2/3,  и жиро 
сметка 40120-601-171595, се заклучува. 

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна-
та табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32217) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I СТ. бр. 347/2001 од 07.12.2001 година, 
отворената претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот АД 
"ГРАДИНГ" од Скопје со седиште на бул."Климент Ох-
ридски" бр. 15, и жиро сметка 40100-601-1882, се запира. 

Решението да се објави во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32353) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение II СТ. бр. 2/2001 од 21.02.2001 година,  отворена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, сообраќај, трговија, угостителство, туризам, зана-
етчиски деловни услуги "ТЈК" п.о. увоз-извоз Скопје, со 
седиште на ул."Козле - 2" бр. 52, и  жиро сметка 40120-
601-293303, и истата не се спроведува и се заклучува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, сообраќај, трговија, угостител-
ство, туризам, занаетчиски деловни услуги "ТЈК" п.о. 
увоз-извоз Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32159) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение III СТ. бр. 405/2001 од 24.12.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, промет и услуги "БУЈАР КОМ ФАРИ" ДООЕЛ, 
увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул."Божин Стојков" бр. 
7- Скопје, со жиро сметка 40100-601-452182, и регистар-
ска влошка 02026630?-8-03-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
ДППУ"БУЈАР КОМ ФАРИ" ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот  кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје.. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                (32303) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение III СТ. бр. 444/01 од 24.12.2001 година, се отвора 

стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на 
големо и мало "СИ КОМПАНИ", Сашко - ДООЕЛ - Скоп-
је, со седиште на ул."Радишанска" бр. 17,5/2-24- Скопје, 
со  жиро сметка 40100-601-470462, и  регистарска влошка 
02034446?-08-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија на големо и мало "СИ КОМПАНИ", Сашко - 
ДООЕЛ -Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                (32288) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение ИВ. СТ. бр. 379/01 од 18.12.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "ЕЛМОНД ИН" ДООЕЛ со седиш-
те на ул."Руди Чаевец" бр. 4-б, со  жиро сметка 40100-601-
110674, како и број на регистарска влошка 02032145?-3-
03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги "ЕЛМОНД ИН" ДООЕЛ се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (31981) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение ИВ. СТ. бр. 121/00 од 03.12.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги "АРДИЈАН" ДОО со седиште 
на ул."Дижонска  9" бр. 12, со  жиро сметка 40100-601-
223470, како и број на регистарска влошка 1-39553-0-0-0, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и ис-
тата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "АРДИЈАН" 
ДОО експорт-импорт се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32287) 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 172/01 од 

Битола, над Трговецот поединец за такси превоз Божинов-
ски Цветан Тони "Сајбер - Спејс" Битола ул."Дебарска" 
бр. 53-в со Трег. 01009953?-6-06-000, со дејност услужна и 
жиро сметка 40300-601- нема при ЗПП - Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (32229) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 291/01 од 

Битола, над Трговското услужно друштво Горан Санојо-
ски "Голипс" увоз-извоз ул."Никола Тесла"бр. 84, со Трег. 
01003237?-8-09-000, со дејност трговија и жиро сметка 
290-2000000-128-45,Тетекс-кредитна банка-филијала Би-
тола, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32230) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 294/01 од 

Битола, над Приватното книговодствено претпријатие 
"Книго - Биро" од Битола ул."4-ти јули" бр. 12, со Трег. 1-
1171, со дејност услужна и жиро сметка 40300-601- 7108, 
при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спрове-
де и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32231) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 282/01 од 

Битола, над Трговецот поединец за угостителство Илинка 
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Марко Шеровска "БО-ТО" Битола ул."Т.Даскало" бр. 4, со 
Срег. 01001943?-6-09-000, со дејност услужна и жиро 
сметка 40300-601- нема при ЗПП - Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32232) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 274/01 од 

Битола, над Друштвото за производство, трговија и услуги 
Славчо Исјановски "Максон" ул."Анести Пановски" бр. 
6/3, со дејност производство и жиро сметка 
200000033936606, Стопанска банка Скопје, при ЗПП - Би-
тола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32233) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 297/01 од 

21.12.2001 година, над ДООЕЛ Интеркомерц, Битола 
ул."Солунска" бр. 111-А, дејност трговија со  жиро сметка 
40300-601-6938, при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечај-
на постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (32367) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 298/01 од 

Битола, над ДООЕЛ "Бак Интернационал" Битола 
ул."Трајче Стефановски" бр. 12, дејност трговија со  жиро 
сметка 40300-601-103886, при ЗПП - Филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32369) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 287/01 од 

19.12.2001 година, над Т.П. "Цане Петре Петровски" Бито-
ла ул."Димитар Влахов" бр. 50-а, дејност превоз на патни-
ци со  жиро сметка 40300-601-86821, при ЗПП - Филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32370) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 255/01 од 

Битола, над Агенција за вештачење, експертиза, проценки 
и други деловни услуги "Експерт" ДООЕЛ со дејност ус-
лужна,  жиро сметка 40300-601-108130, при ЗПП - Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (32373) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд  Ст. бр. 61/2001 од 23.11.2001 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија, градежништво и услуги "Уни сервис-ДС" експорт-
импорт ДОО од с. Велебрдо - Гостиварско, но истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                       (32372) 
___________ 

 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 58/2001 

од 23.11.2001 година, отвори стечајна постапка на дол-
жникот Друштво за трговија, производство и услуги увоз-
извоз "Бубе Пром" Русе Велјаноски ДООЕЛ Кичево 
ул."Спасен Силјаноски" бр. 41, и истата не се спроведува 
поради немање на средства  за стечајна маса и се заклучу-
ва стечајната постапка на должникот согласно член 64 
став 1 од Законот за стечај. 

 Од Основниот суд во Кичево.                          (32345) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 163/2001 

од 29.11.2001 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Приватно претпријатие за производство, услуги, 
трговија на големо и мало увоз-извоз "12 ти Ноември" 

Прилеп со седиште на ул."Пелистерска" бр. 8, запишан во 
регистарска влошка бр. 1-5194 на Окружен стопански суд 
Битола, со дејност трговија на мало со текстил и конфек-
ција,  со  жиро сметка 41100-601-30741, во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува, а поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32375) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст.бр. 162/01 од 29.11.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТУ Ким-21 ДОО - 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-67518 што се во-
ди при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, зара-
ди што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32234) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст.бр. 180/01 од 07.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТ Теа - М ДООЕЛ 
увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-
78807, што се води при ЗПП Филијала Струмица,  но иста-
та  не се спроведе, поради немање имот на должникот, за-
ради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32235) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст.бр. 183/01 од 07.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТУ Еко-тренд 
ДОО увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-
601-23862, што се води при ЗПП Филијала 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 горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32236) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст.бр. 166/01 од 10.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПУТ Елени, Ѓор-
ѓи ДООЕЛ од с. Радово, Општина Босилово, со жиро 
сметка бр. 41300-601-55648, што се води при ЗПП Филија-
ла Струмица, но поради немање на имот на истиот, се од-
лучи стечајната постапка да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од  регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32237) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст.бр. 170/01 од 10.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ЈТДПУТ Марко, 
Манев Јосиф и др. јтд од с. Моноспитово, Општина Мур-
тино,  со жиро сметка бр. 41300-601-14882, што се води 
при ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на 
истиот, стечајната постапка се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип во рок од 15 дена од објавувањето во "Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на горенаведеното решение должни-
кот ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32238) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 184/01 од 10.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДУТП Вијатор ДО-
ОЕЛ увоз-извоз с. Секирник, Општина Босилово, со жиро 
сметка бр. 41300-601-18631, што се води при ЗПП Филија-
ла Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува по-
ради немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32239) 
___________ 

 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 141/01 од 10.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПУТГ Бирлик ек-
спорт-импорт ДОО с. Банско, Општина Муртино, со жиро 
сметка бр. 41300-601-72205, што се води при ЗПП Филија-
ла Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува по-
ради немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32240) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст.бр. 138/2001 од 08.11.2001 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот ДПУ "Бемма" ДООЕЛ 
од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-49173, што се во-
ди при ЗПП Филијала 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 горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од судскиот регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32241) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 148/01 од 04.12.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие Зла-
тен поток експорт-импорт п.о. од с. Добрејци, Општина 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-47831, што се води 
при ЗПП Филијала 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 горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32242) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 181/01 од 10.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПТУ Киндев-Б 
ДООЕЛ од с. Вељуса, Општина Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-74759, што се води при ЗПП Филијала 
Струмица, но поради немање имот на истиот, се одлучи 
отворената стечајна постапка да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
друштво ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32241) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 187/01 од 13.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот  ДПТ Гемак-компа-
ни ДОО експорт-импорт Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-53232, што се води при ЗПП Филијала Струми-
ца, но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32244) 
___________ 

 
Основниот суд во Струмица објавува дека со решение 

Ст. бр. 42/2000 од 29.11.2001 година, е заклучена стечајна-
та постапка над должникот ДОО "МЕТАЛОСТРУМИЦА" 
од Струмица.  

Должникот се стекнува со правото непречено да распо-
лага со имотот кој влегува во стечајната маса, па продолжу-
ва со работа. Стечајниот управник Кирил Парталов од 
Струмица се разрешува од стечаен управник на ДОО "МЕ-
ТАЛОСТРУМИЦА" од Струмица. 

По правосилноста на решението, решението да се дос-
тави до Основен суд-Штип, во одделот за регистрација по-
ради запишување во трговскиот регистар, за бришење на 
додавката во стечај. 

Против ова решение, дозволена е жалба во рок од 8 де-
на, преку Основниот суд - Струмица до Апелациониот 
суд-Штип од денот на објавувањето во "Службен весник 
на РМ". 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32245) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 177/01 од 07.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТУ "САФАРИ" 
ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-
73020, што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е од-
лучено истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32246) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр.168/01 од 12.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПУТ со увоз-из-
воз Ширко Ристо Манолев и др. јтд од с. Радово, Општина 
Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-24214, што се во-
ди при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, зара-
ди што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32349) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 174/01 од 12.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТП "ЕМИЛИЈА-
М"увоз-извоз п.о. с. Куклиш, Струмица,  со жиро сметка 
бр. 41300-601-40477, што се води при ЗПП Филијала 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32364) 
___________ 

 
Основниот суд во Струмица со решение Ст. бр. 688/96 

од 21.12.2001 година, стечајната постапка над стечајниот 
должник ДОО МЗТ "УСЛУГА ПРОМЕТ" од Струмица, се 
заклучува. 

Се разрешува од должност стечајниот управник Гра-
матиков Спасо од Струмица. 

По правосилноста на решението стечајниот должник 
да се брише од регистарот кој се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32366) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 173/01 од 17.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско претпри-
јатие експорт-импорт "ВИЛМАС-КОМЕРЦ" од Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-13266, што се води при ЗПП 
Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32228) 
___________ 

 
Се закажува извештајно рочиште за Собрание на до-

верители при АД Македонка Рос и АД Македонка тр-
анспорт и шпедиција Штип на кое врз основа на изве-
штајот на стечајниот управник ќе се одлучува за ната-
мошниот тек на стечајната постапка. 

Право на учество имаат сите доверители со право на 
одвоено намирување, стечаен управник, сите стечајни 
доверители и должникот. 

Извештајното рочиште ќе се одржи на 18.01.2002 го-
дина во 10.00 часот во просториите на Основниот суд во 
Штип во соба бр. 6. 

Од Оснвониот суд во Штип.                              (32670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I.Ст.бр. 451/01 од 19.08.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво "БРМ - ЛТД" Влатко и други ДОО Скопје, со 
седиште на ул. "Вич" бр. 3/4/3, и жиро сметка бр. 40120-
601-440788 и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво "БРМ 
- ЛТД" Влатко и други ДОО Скопје, со седиште на 
ул."Вич" бр. 3/4/3 и жиро сметка бр. 40120-601-440788 се 
заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32635) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I.Ст.бр. 405/01 од 26.11.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги на големо и мало 
"ОПЦИЈА" експорт-импорт ЦО Скопје, со седиште на ул. 
"Дрварска" бр. 68, и жиро сметка бр. 40100-601-352370 и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за производство, трговија и 
услуги на големо и мало "ОПЦИЈА" експорт-импорт ЦО 
Скопје, со седиште на ул. "Дрварска" бр. 68, и жиро 
сметка бр. 40100-601-352370 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32447) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I.Ст.бр. 351/01 од 10.10.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, промет и услуги МАГНАТ 
Р.М.Л. Магдалена и Живка експорт-импорт ДОО Скопје, 
со седиште на ул. "Петре Георгиев" бр. 74, и жиро сметка 
бр. 40100-601-385543 и истата не се спроведува, па 
отвотената стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, промет и услуги МАГНАТ 
Р.М.Л. Магдалена и Живка експорт-импорт ДОО Скопје, 
со седиште на ул. "Петре Георгиев" бр. 74, и жиро сметка 
бр. 40100-601-385543 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32448) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II.Ст.бр. 359/01 од 06.12.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги на големо и мало 
"КАЛДИ КОМЕРЦ" Ц.О. експорт-импорт Скопје, со 
седиште на ул."Јајце" бр. 80, со жиро сметка бр. 40100-601-
324979 и регистарска влошка бр. 1-45234-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и 
услуги на големо и мало "КАЛДИ КОМЕРЦ" експорт-
импорт Ц.О. Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32636) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 299/01 од 

25.12.2001 година над ДООЕЛ "ЛАВ" с.Могила, со деј-
ност превоз на стоки со жиро сметка бр. 40300-601-98728 
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при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32506) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 290/01 од 

18.12.2001 година над ДОО "БОЦЕВСКИ", Демир Хисар, 
ул."Гоце Делчев" бр. 96, со дејност превоз на стоки, со 
жиро сметка бр. 40301-601-55973 при ЗПП филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32507) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 270/01 од 

11.12.2001 година над ПП "ЛИСЕБЕРГ" Битола, 
ул."Мирче Ацев" бр. 16, со дејност книговодствени услуги 
со жиро сметка бр. 40300-601-67539 при ЗПП филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32508) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст.бр. 77/01 од 21.12.2001 година отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
угостителство и туризам "ПОП - КОМЕРЦ" Весна 
ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата не се сп-
роведува, па отворената стечајна постапка над должникот 
се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                       (32515) 
____________ 

 
Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 42/01 од 

28.09.2001 година отвори стечајна постапка над долж-
никот Друштво за производство, промет и услуги ЈН - КО 
ДООЕЛ Нуре Далипи експорт-импорт Кичево, ул."11-ти 
Септември" бр. 126 и истата не се спроведува поради 
немање на средства за стечајна маса и се заклучува 
стечајната постапка над должникот согласно член 64 став 
1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                          (32517) 
____________ 

 
Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 52/01 од 

01.11.2001 година отвори стечајна постапка над должн-
икот Трговец поединец за превоз на патници и услуги 
Зенкоски Исеин Шаќер "ЦЕНИ" Кичево, ул. "Јанко 
Михајловски" бр. 51, и истата не се спроведува поради 
немање на средства за стечајна маса и се заклучува 
стечајната постапка на наведениот должник согласно член 
64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                           (32518) 
____________ 

 
Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 3/00 од 

04.12.2001 година одлучи да отвори стечајна постапка над 
должникот ТП "БАТО" - Охрид, со седиште на ул."Будва" 
бр. 51, со жиро сметка бр. 41000-601-62868 што се води во 
ЗПП - филијала Охрид, и истата нема да се спроведува, се 
заклучува, поради тоа што имотот на должникот е со 
незначителна вредност и не ги покрива ниту трошоците во 
претходната постапка, согласно член 64 став 1 од Законот 
за стечај. 

Од Основниот суд во Охрид.                            (32513) 
____________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст.бр. 175/01 од 18.12.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТПУ Алекса 
- промет увоз-извоз дооел с.Робово, општина Босилово, со 
жиро сметка бр. 41300-601-51911 што се води при ЗПП 
филијала Струмица, но поради немање имот на истиот се 
одлучи отворената стечајна постапка да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", поточно од објавувањето на 
решението. 

По правосилноста на решението, должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32514) 
____________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст.бр. 14/01 од 04.12.2001 година се отвора стечајна 
постапка над должниците ДОО "Оранжерии блок А" со 
број на жиро сметка 41400-601-46738, ДОО "Оранжерии 
блок Б" со број на жиро сметка 41400-601-46743 и ДОО 
"Оранжерии блок Ц" со број на жиро сметка 41400-601-
46759 со седиште во с.Таринци. 

За стечаен судија е определена Лидија Тодоровска. 
За стечен управник се именува Петре Балабанов 

инженер агроном од Штип, ул."АСНОМ" бр. 52. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник 
на РМ" и на огласната табла на судот да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник во согласност 
со одредбите од Законот за стечај. 

Се повикува доверителот во рок од 15 дена од истекот 
на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за 
отворање на стечајна постапка во "Службен весник на 
РМ" да ги пријави своите разлачни права: 

- на подвижни предмети и права на должникот 
- на недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кој 

постои разлачно право на имотот и основот на заснова-
њето на тоа право како и обезбеденото побарување. 

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 
трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните 
книги. 

Испитното рочиште на собирот на доверителите на 
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања 
на доверителите се закажува на ден 17.01.2002 година во 
10.00 часот во соба бр. 6 во зградата на овој суд. 

Се повикуваат должниците да ги намират своите дол-
гови спрема стечајните должници без одлагање. 

Од Основниот суд во Штип.  
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 286/01 од 

11.12.2001 година, над ТП "МЕСАРНИЦА ПАЛМА" од 
Ресен, ул "Димитар Божиновски" бб, дејност трговија, со 
жиро сметка 40310-601-88511 при ЗПП-Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32714) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 261/01 од 

26.12.2001 година над Друштвото за производство, услуги 
и трговија на големо и мало "ТРИ ЛЕЈДИС" ДООЕЛ 
Сабри Амзовски, од Битола, со дејност трговија и жиро 
сметка 40300-601-30918 при ЗПП - Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32715) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.232/01 од 

25.12.2001 година, над АД во мешовита сопственост 
"БИТОЛСКА ТРГОВИЈА" од Битола, ул. "Никола Тесла" 
бб, Трег. бр. 9-2183, со дејност трговија и жиро сметка 
40300-601-10955 при ЗПП-Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32716) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 301/01 од 

26.12.2001 година над Друштвото за трговија, шпедиција 
за меѓународен транспорт и услуги увоз - извоз "ХЕСИ" 
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Христо ДООЕЛ од Битола, со дејност услужна, со жиро 
сметка 290-2000000125-54 Тетекс кредитна банка Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32717) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 304/01 од 

26.12.2001 година, над ПП за услуги, трговија на големо и 
мало, туризам и посредништво "КВЕЛЕ" експорт- импорт 
Битола, Трег бр. 9-8091, со дејност трговија и жиро сметка 
40300-601-34511 при ЗПП-Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја зак-лучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32719) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 295/01 од 

27.12.2001 година над Друштвото за произ-водство, 
услуги и трговија на големо и мало "ЕМИЛ" ДООЕЛ увоз-
извоз од Битола, со дејност трговија, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32720) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 302/01 од 

27.12.2001 година, над ТП "ЛИОН" Ресен Трег. бр. 542/01 
со дејност трговија и жиро сметка 40310-601-111005 при 
ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја споведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32721) 
___________ 

 
Со решение на Стечајнот совет на Основниот суд во 

Охрид, Ст. бр. 50/01 од 24.12.2001 година, стечајната пос-
тапка над должникот Трговец поединец за трговија 
Мишева Ангеле Гордана "БОЛЕРО" ТП од Охрид, ул. 
"Свети Климент Охридски" бр. 72 се отвора и се зак-
лучува, а стечајната постапка не се спроведува. 

Од Основниот суд во Охрид.                            (32718) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 182/01 од 17.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Томе Горги Глигоров ТП Струмица, со жиро 
сметка 41300-601-69528 што се води при ЗПП Филијала-
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 горена-
веденото решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", пре-
ку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32708) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 188/01 од 17.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДП-УТ 
ИМПУЛС - 2000 ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 
41300-601-73788 што се води при ЗПП Филијала 
Струмица, но поради немање имот на должникот е од-
лучено истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32709) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 158/01 од 20.12.2001 година, е 

отворена стечајна постапка над должникот ДТГ "ДЕВИК" 
ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 41300-601-
76727 што се води при ЗПП Филијал Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатије ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32710) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 176/01 од 17.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ МАК-
ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро 
сметка 41300-601-75072 што се води при ЗПП Филијала 
Струмица, но поради немање имот на должникот, 
отворената стечајна постапка се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ", 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32711) 
___________ 

   
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 205/01 од 21.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие увоз-извоз "МИТРЕ" ПО од Струмица, со 
жиро сметка 41300-601-40867 што се води при ЗПП 
Филијала Струмица, но поради немање имот на истиот се 
одлучи стечајната постапка да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ", 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32712) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 193/01 од 14.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДП-УТ ГОДА 
КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО Стојан Глиго-ров и други, 
Струмица, со жиро сметка 41300-601-49168 што се води 
при ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на 
истиот се одлучи отворената стечајната постапка да се 
заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ", 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32713) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 160/01 од 03.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ РАТО 
ДООЕЛ увоз-извоз од с. Зубово, општина Ново Село, со 
жиро сметка 41300-601-63795 што се води при ЗПП 
Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот,заради што 
и се заклучи. 

 Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то 
решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
решението во "Службен весник на РМ" преку овој до 
Апелациониот суд во Штип. 
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 По правосилноста на решениетогоренаведеното претп-
ријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32722) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 192/01 од 24.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Димитрија Никола Боринаров ТП Струмица, со 
жиро сметка 41300-601-62093 што се води при ЗПП 
Филијала Струмица, но поради немање имот на 
должникот е одлучено истата  да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ", 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32723) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 172/01 од 24.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ ТРАСТ 
ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-67656 што 
се води при ЗПП Филијала Струмица, но поради немање 
имот на должникот е одлучено да се заклучи отворената 
стечајна постапка.  

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32725) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 196/01 од 21.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДП-ТУ САВО 
КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз с. Дражево, општина Ново 
Село, со жиро сметка 41300-601-47163 што се води при 
ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на 
истиот е одлучено стечајната постапка да не се 
спроведува, туку да се заклучи.  

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ", 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32726) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 178/01 од 27.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТ-ТУ ЖЕЖО 
- ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Добрејци, општина 
Струмица, со жиро сметка 41300-601-22636 што се води 
при ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на 
истиот е одлучено отворената стечајната постапка да се 
заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на истото во 
"Службен весник на РМ", 

По правосилноста на решението, должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32727) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 169/01 од 04.12.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТП "МАКРО 
- ПРОМ" увоз-извоз ПО од с. Дукатино, општина 

Струмица, со жиро сметка 41300-601-39976 што се води 
при ЗПП Филијала 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 горена-
веденото решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатије ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                      (32728) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. 

бр. 6/01 од 17.12.2001 година, над Претпријатието за 
производство, промет и услуги "РАДИЈАТОР - ПРОМЕТ" 
извоз-увоз ДОО Тетово, с. Лешок, со жиро сметка 41500-601-
7379 и регистарска влошка 1-7097-0-0-0, се отвора стечајна 
постапка и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "РАДИЈАТИР - 
ПРОМЕТ" извоз-увоз ДОО Тетово, с. Лешок, со жиро 
сметка 41500-601-7379 и регистарска влошка 1-7097-0-0-0 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                           (32724) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 308/01 од 

28.12.2001 година над ДООЕЛ "ТАМАРА", с.Слепче, 
Демир Хисар, со дејност трговија со жиро сметка бр. 40301-
601-98039 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                           (32770) 
___________ 

 
Основниот сду во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст.бр. 78/01 од 28.12.2001 година отворена е 
стечајна постапка над должникот Фризерски услуги Пино 
Силвестре Мицкоски Слободан Трпе ТП од Гостивар, но 
истата не се спроведува поради немање на имот, па 
отворената стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                       (32771) 
____________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст.бр. 65/01 од 28.12.2001 година отворена е 
стечајна постапка над должникот Трговско, градежно, 
транспортно, туристичко, производно и услужно друштво 
Зеко - компани Зекрија ДООЕЛ увоз-извоз од с.Долна 
Бањица - гостиварско, но истата не се спроведува па 
отворената стечајна постапка над должникот, се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                       (32772) 
____________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст.бр. 80/01 од 28.12.2001 година отворена е 
стечајна постапка над должникот Трговија на мало со 
метална стока, градежен материјал, бои и стакло Јетон ТП 
Кадрија Хаки Гзим од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                       (32773) 
____________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на 

овој суд Ст.бр. 84/01 од 28.12.2001 година отворена е стечајна 
постапка над должникот Производно, транспортно, трговско и 
услужно друштво Менга-комерц Нагиб ДООЕЛ увоз-извоз од 
Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, 
па отворената стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                       (32774) 
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Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на 
овој суд Ст.бр. 83/01 од 28.12.2001 година отворена е 
стечајна постапка над должникот "Адис компани 97" ДОО 
Претријатие за трговија, градежништво и занаетчиство 
експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува 
поради немање на имот, па отворената стечајна постапка се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                       (32775) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 181/01 од 

13.12.2001 година отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговец поединец за трговија на мало со 
мешовита стока Сеихан Менан Амедоски Џемал Прилеп 
ТП со седиште на ул."Богомилска" бр. 17, запишан во 
регистарска влошка 01004851?-6-01-000 на Основниот суд 
во Битола со дејност трговија на мало во продавници, 
претежно со храна, пијалоци и тутун со жиро сметка бр. 
41100-601-47532 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32757) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 191/01 од 

20.12.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претријатие за професионална рехабилитација 
и вработување на инвалиди "ОРВИК" увоз-извоз ПО 
Прилеп, со седиште во нас. Точила I зграда Ц7 стан 6 
запишан во регистарска влошка бр. 1-15633 на Основниот 
суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-42200 во ЗПП 
Прилеп, со дејност трговија на мало со облека. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32759) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 188/01 од 

25.12.2001 година отвори стечајна постапка према должникот 
Трговец поединец со трговија со текстил Нада Ристо 
Атанасоски "ВЕР ПРОМ" Прилеп со седиште на ул."Гоце 
Делчев" бр. 73, запишан во регистарска влошка бр. 
01008125?-6-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка бр. 41100-601-31390 во ЗПП Прилеп, со дејност 
трговија на мало со облека. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува 
поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32762) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 174/01 од 

13.12.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз "Џули - 
мистик" П.О. Прилеп, со седиште на ул."Јоска 
Јорданоски" бр. 103, запишан во регистарска влошка бр. 
1-18399 на Окружниот стопански суд во Битола со дејност 
трговија на мало со текстил и конфекција, со жиро сметка 
бр. 41100-601-34922 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува 
поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32765) 
____________ 

 
Основниот суд бо Прилеп со решение Ст.бр. 172/01 од 

13.12.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, промет и 
услуги увоз-извоз "МОТО - ЛИ - МАК" - Прилеп П.О. со 
седиште на ул."Орде Чопела" бр. 14 со дејност трговија на 
големо со мешовити стоки, запишан во регистарска 
влошка бр. 1-6416 на Окружниот стопански суд во Битола 
со жиро сметка бр. 41100-601-13154 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32768) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 197/01 од 
20.12.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Земјоделско прометна задруга "ЈАНИКА" 
увоз-извоз Прилеп П.О. со седиште на ул."Јоска 
Јорданоски" бр. 3/46, со дејнсот други угостителски 
услуги запишан во регистарска влошка бр. 2-556 на 
Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-
39250 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува но се заклучва поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32769) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 199/01 од 

26.12.2001 годиан отвори стечајна постапка према 
должникот Троговско друштво за производство, промет и 
услуги Драган Стеваноски "Драси" увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп со седиште на ул. 
"Нада Ламеска" бр. 12, запишан во регистарска влошка бр. 
01009477?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со 
дејност трговија на мало со метална стока, градежен 
материјал, бои и стакло со жиро сметка бр. 41100-601-
33444 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува 
бидејќи истата се отвора поради престојна неизбежна 
неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32756) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 179/01 од 

26.12.2001 година отвори стечајна постапка према должникот 
Трговец поединец за трговија на мало со текстил Мери 
Живко Ѓорѓиоска "ЛОЛО" ТП Прилеп со седиште на 
ул."Илка Присаѓанка" бр. 29 со основна дејност трговија на 
мало со облека, запишан во регистарска влошка бр. 
01001878?-6-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка бр. 41100-601-46785 во ЗПП Прилеп.  

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува но се заклучува бидејќи истата се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32760) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 192/01 од 

26.12.2001 година отвори стечајна постапка према должникот 
Трговско друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"ЕФЕКТА" Калешкоски Стале ДООЕЛ Прилеп, со седиште 
на ул."Павле Шатев" бр. 18, запишан во регистарска влошка 
бр. 01010582?-8-01-000 со жиро сметка бр. 41100-601-19922 
во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува но се заклучува бидејќи се отвора поради 
престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32763) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ср.бр. 180/01 од 

18.12.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, трговија и услуги 
"ВИШНЕ КОМЕРЦ" Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп 
со седиште на ул."Ристе Секирчанец" бр. 27, запишан во 
регистарска влошка бр. 01007783?-8-03-000 на Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-601-46561 при 
ЗПП Прилеп, со основна дејнсот трговија на мало во 
продавници претежно со храна, пијалоци и тутун. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува но се заклучува, бидејќи истата се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32764)  
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 175/01 од 

25.12.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за производство, услуги и 
трговија Боби Крстески "БК - ВАЛЕРИЈА" ДООЕЛ увоз-
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извоз Прилеп со седиште  на ул."Александар Македонски" 
бр. 10-б, запишан во регистарска влошка бр. 01005444?-8-
03-000 на Основниот суд вво Битола, со жиро сметка бр. 
41100-601-45431 при ЗПП Прилеп, со дејност друга 
трговија на мало во продавници со мешовита стока. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува но се заклучува, бидејќи истата се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32767) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 183/01 од 

13.12.2001 година отвори стечајна постапка према должникот 
Трговско друштво за производство и трговија на Стеван 
Јованоски Р - Ком увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со седиште на 
ул."Тризла" бр. 29 запишан во регистарска влошка бр. 
0100971000?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со 
дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, 
пијалоци и тутун со жиро сметка бр. 41100-601-50732 при 
ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува но се заклучува бидејќи должникот должи 
само на единствениот основач. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32758) 
____________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 184/01 од 

21.12.2001 година отвори стечајна постапка према должникот 
Трговско друштво за производство и преработка, промет и 
услуги "Мак - комерц" ДООЕЛ Радица Цветаноска увоз-
извоз Прилеп со седиште на ул."Бошко Буха" бр. 20-а, 
запишан во регистарска влошка бр. 1-832 01010438?-8-03-000 
на Основниот суд во Битола, со основна дејност на работење 
трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци 
и тутун со жиро сметка бр. 41100-601-2965 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува но се заклучува бидејќи должи само на 
единствениот основач. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32761) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 190/01 од 

25.12.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, промет и услуги 
Мирчески Илчо ИМАКС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со 
седиште на ул."Марксова" бр. 104-а, запишан во 
регистарска влошка бр. 01004118?-8-03-000 на Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-31871 со 
дејност трговија на мало со разни животни продукти, 
алкохолни пијалаци и производи за домашна употреба. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува но се заклучува, бидејќи должи само на 
единствениот основач. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (32766)  
____________ 

 
Со решение на Стечајниот совет Ст.бр. 208/01 од 

28.12.2001 година при Основниот суд во Струмица е 
отворена стечајна постапка над должникот ППТП 
"СТРИНГ" увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-41518 што се води при ЗПП филијала 
Струмица, но поради немање имот на истиот се одлучи 
стечајната постапка да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горе наведеното 
решение со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во 
Штип во рок од 15 дена од објавуањето на истиот во 
"Службен весник на РМ". 
__________________________________________________ 

 
ЛИКВИДАЦИИ 

 
Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден, Скопје, 

на ул. "8" бр. 55 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег бр. 
2973/01 од 01.11.2001 година, објавува дека Друштвото за 

производство, трговија, угостителство и услуги "МД-
КОМЕРЦ" Мирко ДООЕЛ увоз-извоз на ул. "538" бр. 60, 
Илинден, с. Марино, со жиро сметка 40110-601-309269, 
отворена при ЗПП-Филијала, Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.   
Од ликвидаторот.                                                   (31266)  

____________ 
 
Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден, Скопје, ул. 

"8" бр. 55 запишан во Судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3265/01 од 
16.11.2001 година, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги "НО-ТА" Јасмина Владе 
ДОО увоз-извоз ул. "Кирил и Методи" бр. 14 нас. 
Илинден, со жиро сметка 40110-601-422910 отворена при 
ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 8 дена од последната објава. 
Од ликидаторот.                                                     (31267) 

____________ 
 
Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден, Скопје, ул. 

"8" бр. 55 запишан во Судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, објавува дека Друштвото за трговија 
и графичка дејност "СТИЛ 99" ДО-ОЕЛ Скопје, ул. 
"Народен Фронт" бр. 17/4-12 и жиро сметка 40100-601-
421203 отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 8 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (31268) 

___________ 
 
Ликвидаторот Зоре Дамчевски од Скопје, на ул. "Ре-

чиште 1" бр. 32 запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег бр. 
3483/01 објавува дека Друштвото за производство и 
услуги "МЕТАЛЕЛЕКТРО" СЗ ДОО увоз-извоз со се-
диште на ул. "Тодро Чангов" бр. 17/29, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-465321, отворена при ЗПП-Филијала, 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарување во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.   
Од ликвидаторот.                                                   (32637) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние на овој суд Л. бр. 277/01 од 03.09.2001 година, е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Производно 
трговско и услужно претпријатие "БАМБИ - Б.Б" ДОО 
експорт-импорт Тетово, ул. "Маршал Тито" бб од Тетово, 
со жиро сметка 41500-601-39955. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од 

Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222 и тел бр. 044-332-025. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето 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 об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (32691) 
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Ликвидаторот Глигур Симоски, дипломиран економист 

од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел бр. 044/332-025, 
запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3199/01 од 
19.11.2001 година и влошка 02030005?-8-01-000, објавува 
дека Друштвото за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "СТИЛЕР" Садула ДООЕЛ извоз-увоз с. 
Боговиње, општина Боговиње, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последното објавување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (32693) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 377/2001 од 27.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно трговско претпријатие на големо и мало "КАСТО-
ЛЕТА" П.О увоз-извоз - Скопје, ул."Александар Македон-
ски" бр. 27-б од Скопје со жиро сметка 40120-601-122747. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Даневски 
од Скопје, со стан на бул."Јане Сандански" бр. 77/3-6, тел. 
447-321. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32221) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

нието на овој суд II.Л. бр. 232/2001 од 20.06.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, инженеринг и трговија "АКВА-ПРОИНГ" 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул."487" бр. 9/6, со жиро смет-
ка 40100-601-341814. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димит-
ровска, Скопје со стан  на ул."Јани Лукровски" бр. 10/44. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32291) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 406/2001 од 14.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет на голе-
мо и мало (градежништво, инженеринг) "ИВИ КОМПА-
НИ" од Скопје, ул."Методија Митевски"бр. 8-5/16, со жи-
ро сметка 40100-601-141676. 

За ликвидатор се определува лицето Јосифовски Го-
ран, Скопје со стан на ул."Методија Митевски" бр. 8-5/16. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32148) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 347/2001 од 31.10.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет, посредување, застапување извоз-увоз 
"ЈАСИКОВАЦ" ДОО - Скопје, ул."Серава" бр. 115,  со 
жиро сметка 40100-601-127722. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димит-
ровска од Скопје со стан на ул."Јани Лукровски" бр. 10/44. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32154) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 291/2001 од 14.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало "ФИСТРЕИД" увоз-
извоз ДОО -Скопје, ул."Чедомир Мендеровиќ" бр. 30 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-43827. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје со стан на ул."Јани Лукровски" бр. 
10/44. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32157) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип,  со решение Л. бр. 177/01 од 

19.12.2001 година отвори ликвидациона постапка над 
"ТА-МИ Комерц" Претпријатие за производство, тран-
спорт, услуги и трговија на големо и мало експорт-импорт 
п.о. Штип с. Таринци и истата поради немање на имот се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                              (32211) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип,  со решение Л. бр. 201/01 од 

20.12.2001 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија и транспорт Кико-транс ДООЕЛ 
Св. Николе и истата поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                              (32212) 
___________ 

 
Ликвидаторот Шкелќим Емрулаи од Гостивар ул."Ж. 

Брајковски" бр. 217, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П.Трег. 
2231/2001 од 14.08.2001 година објавува дека Друштвото 
за производство, трговија, транспорт и туризам БИТРИ 
Зумбри и Шкелќим ДОО експорт-импорт Гостивар, 
ул."Ж. Брајковски" бр. 217 и со жиро сметка 41510-601-
74834 отворена при ЗПП Филијала - Гостивар е во ликви-
дација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (32297) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ѓорѓиевска Горица од Скопје, ул."Ѓорѓи 

Капчев" бр. 17/2, е запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решението П.Трег. 2698/01 
година објавува дека Друштвото за производство, трговија 
и услуги НИКО-САН Горица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со 
седиште на ул."Ѓорѓи Капчев" бр. 17/2 и со жиро сметка 
40100-601-298609, кај ЗПП Филијала - Скопје е во ликвида-
ција. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (32355) 
___________ 

 
Ликвидаторот Миленкоска Атина од Гевгелија, 

ул."Васо Карајанов" бр. 30,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. 
3562/2001 од 29.11.2001 година, објавува дека Друштвото 
за трговија и производство ГРЕМАТЕКС - Плалис ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул."Борис Кидрич" бр. 5, и 
бр. на жиро сметка 41610-601-57317, што се води при  
ЗПП Филијала во Гевгелија е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со прија-
ва во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) 
месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (32218) 
____________ 

 
Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје ул."Ле-

нинова" бр. 63-2-7, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решението П.Трег. 
2831/01, објавува дека Друштвото за трговија АТЛАС Беј-
тула ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."Битпазарска" бр. 
46, и со број на жиро-сметка 40100-601-156790 отворена 
при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 90 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во 
рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (32042) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II.Л. бр. 400/2001 од 12.12.2001 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет "БАРДИ" ЦО 
од Скопје, ул."Џон Кенеди" бр. 27/5 л.4, со жиро сметка 
40100-601-71736. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
Скопје со стан на бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32441) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I.Л. бр. 357/2001 од 14.11.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Здравс-
твена организација Аптека "М-МЕДИКА"-Скопје, 
ул."Фредерик Шопен" бр. 2, од Скопје со жиро сметка 
40100-603-30762. 

За ликвидатор се определува лицето Благоја Стефчев-
ски од Скопје со стан на ул."Владимир Комаров" бр. 23/2 
и тел. 461-210. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32442) 
 
 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние на овој суд II.Л. бр. 356/2001 од 05.11.2001 година, е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
тие за софтвер, автоматска обработка, застапување и про-
мет "ВЕСТ" извоз-увоз ДОО Скопје, ул."Радика" бр. 5-4/3, 
со жиро сметка 40120-601-39656. 

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски Бла-
гоја, Скопје ул."Владимир Комаров" бр. 23/26. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", до ликвидаторот со пријава во два примерка со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32443) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

ние на овој суд I.Л. бр. 441/2001 од 18.12.2001 година, е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Акционерско 
друштво за производство и инженеринг "ФЛЕКСО" ЦО - 
Скопје, ул."Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/2-33, со жиро 
сметка 40100-601-117027. 

За ликвидатор се определува лицето Марко Ѓурчинов-
ски од Скопје со стан на ул."Љуба Петровиќ" бр. 8, и тел. 
671-549. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32444) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I.Л. бр. 375/2001 од 27.11.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Здравс-
твена организација - специјалистичка ординација по ин-
терна медицина и гастроентерохепатологија "ГАСТРО-
МЕДИКА" П.О. - Скопје, ул."Бојмија" бр. 1/1-7,  со жиро 
сметка 40100-601-229. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 
Скопје со стан на бул."Јане Сандански" бр. 30/3-4, и тел. 
452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32445) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I.Л. бр. 419/2001 од 21.12.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за инженеринг, трговија и производство "ИТП" ц.о. 
од Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр. 287-б, со жиро сметка 
40100-601-166481. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
Скопје со стан на бул."Јане Сандански" бр. 30/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32446) 
___________ 

 
Ликвидаторот Даница Милошеска од Скопје, ул."Црвена 

Армија" бр. 10/2-9, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со решение III.П.Трег.бр. 3328/01, 
објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги 
"ДАНА" ДООЕЛ Даница увоз-извоз - Скопје, и со број на 
жиро - сметка 40100-601-400930, отворена при ЗПП Филија-
ла - Скопје е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (32449) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ѓорѓе Караѓорѓев од с. Богородица - 

Гевгелија, запишан во судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр.  3288/01, обја-
вува дека Друштвото за трговија на големо и мало Кара-
ѓорѓев Ѓорѓе ДООЕЛ увоз-извоз с. Богородица - Гевгели-
ја, и со број на жиро - сметка 200000008520375, отворена 
при Стопанска банка АД - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од 
последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (32484) 
___________ 

 
Ликвидаторот Благојка Сидоска од Скопје запишан во 

судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со 
решение П.Трег.бр. 1891/2001 година, објавува дека 
Друштвото за производство, услуги и промет на големо и 
мало ДАКА-ПРОМ, Аиша и др. ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул."Чаирска"  бр. 89,  со број на жиро - сметка 40100-601-
57593, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвида-
ција. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од 
последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (32430) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3521/2001 од 05.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02014828?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар за-
пишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, 
промет и услуги АГНОМ ПРОМ Цена ДООЕЛ увоз-извоз 
ул."Сердарска" бр. 10/6. 

Запишување на ликвидаторот и престанок со работа на  
Друштво за производство, промет и услуги АГНОМ 
ПРОМ Цена ДООЕЛ увоз-извоз ул."Сердарска" бр. 10/6 - 
Ефтим Петров. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32589) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2955/01 од 03.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02016094?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Друштвото за маркетинг, трговија и услуги 
Мултимедиски дистрибутивни системи МДС Предраг и 
др. ДОО увоз-извоз Скопје ул."Д.Груев" бр. 1. 

Бришење на  Друштво за маркетинг, трговија и услуги 
Мултимедиски дистрибутивни системи МДС Предраг и 
др. ДОО увоз-извоз Скопје ул."Д.Груев" бр. 1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32591) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 4648/2000, во регистарската влошка бр. 02032887?-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за 
производство, трговија и услуги "Метал Електро" СЗДОО 
увоз-извоз Скопје со седиште на ул."Тодор Чангов" бр. 
17/29. 

Запишување и престанок со работа на друштвото. За-
пишување на ликвидатор на друштвото Зоре Дамчески  од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3676/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02014755?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар за-
пишувањето на ликвидатор на Друштвото за транспорт, про-
изводство, услуги и трговија БЕКИРИ ТРАНС Ферит ДОО-
ЕЛ експорт-импорт с. Требиште - Ростуше. 

Се запишува ликвидаторот Стефановска Гордана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32593) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3293/2001 од 13.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02007856?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришење на трговско друштво на Друштвото за 
трговија, транспорт и туризам ЈЕХОН Џеват ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с. Оризаре, Липково. 

Се запишува бришење на трговско друштво од тргов-
ски регистар на: Друштво за трговија, транспорт и тури-
зам ЈЕХОН Џеват ДООЕЛ експорт-импорт с. Оризаре, 
Липково.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32594) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 

3380/01 од 22.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 
02026112?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишу-
вањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија, 
услуги и превоз ПЕГАЗ Весна и Зоран ДОО увоз-извоз Кума-
ново, ул."ЈНА" бр. 5. 

Запишување на ликвидаторот и престанок со работа на 
Друштво за производство, трговија, услуги и превоз ПЕГАЗ 
Весна и Зоран ДОО увоз-извоз Куманово, ул."ЈНА" бр. 5. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32595) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1859/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02002348?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришење на фирмата ТП Кебапчилница ПАШ-
ТРИКУ Сабедин Насип Фетаи, с. Мала Речица, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32596) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 

137/01 година, е отворена ликвидациона постапка над ППС 
"Милвас-Превоз"- Радовиш но поради немање на матери-
јални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од регистарот на претпријатија што се 
води при Основен суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип.                              (32597) 
____________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л.бр. 165/01 од 26.12.2001 година, отвори  ликвидациона 
постапка над Друштвото за трговија и услуги Тобисита 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип, и истата поради немање на 
имот се заклучува. 

По правосилноста на решението  должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                              (32598) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II.Л. бр. 246/01 од 06.11.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "ВАЛКОР" увоз-
извоз ДОО од Куманово, ул."ЈНА" бр. 16, со жиро сметка 
40900-601-44892. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасевски, 
Куманово со стан на ул."Живко Чало" бр. 92. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (32599) 
___________ 

 
Ликвидаторот Весна Пешиќ од Куманово, ул."ЈНА"бр. 

5, Куманово запишан во судскиот регистар при Основни-
от суд Скопје I - Скопје со решението П.Трег.бр. 3380/01, 
објавува дека Друштвото за производство, трговија, услу-
ги и превоз ПЕГАЗ Весна и Зоран ДОО увоз-извоз Кума-
ново и со број на жиро - сметка 510-0000001062-27 отво-
рена при КИБ Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                (32600) 
__________________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 
329, план 2, скица 10, на м.в. "Медже" нива 6 класа, со 
вкупна површина од 431м2во КО Кондово, сопственост на 
Рамадан Рамадани од Скопје, според ПЛ бр. 24 за КО 
Кондово, за цена од 290,00 денари, за 1м2.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно 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.                                                          (31949) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на КП бр. 
997 на м.в. "Папрковица" класа 3, со површина од 1482м2 
заведена во ПЛ бр. 326 за КОДБ, Црква, сопственост на 
продавачот Каратаневски (Герасовски) Трајан Кирило од 
Ресен, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-ве-

ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифање на понудата да се достават до но-

тарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. 
                                                                                    (32205) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 4241-
77 нива од 2 класа, на м.в. "Леска" со површина од 290м2 и 
цела КП бр. 4243-77-2 нива од 1 класа на м.в. "Рџаец" со 
површина од 349м2 и двете заведени во ПЛ бр. 4085 за КО 
Гостивар сопственост на Беќири Демир Зулфи од с. Долна 
Бањица за купопродажна цена од 260.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот 

за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 
25/98 ) имаат право на првенствено купување, заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште 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 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 Братс-
тво" бр. 5-А.                                                     (32206) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, КП 
бр. 4571, план 017, скица 006, м.в. "Гоце Делчев" 
катастарска култура-нива, класа 2, со површина од 529м2, 
сопственост на Димитрова Милованка од с. Росоман, 
Кавадарци, евидентирано во ИЛ бр. 620 изда-ден од 
Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер 
и катастар Кавадарци, за цена од 52.900,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 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 Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб. Ка-
вадарци.                                                            (32281) 

___________ 
 
Се продава 1/2 (една идеална половина) од дворното 

место од КП бр. 528 на ул. "Пролетерски Бригади" кое 
има површина од 107м2 за КО Струга и 1/2(една идеална 
половина) од дрвен времен монтажен објект за вршење на 
исклучиво мало стопанство кој што е поставен на КП бр. 
528 за КО Струга, сопственост на Матоска Надежда од 
Струга, ул. "Мите Димоски" бр. 17, за вкупна продажна 
цена од 40.000 УСА долари, во денарска противредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите, на кои што законот им признава 
првенствено право на купување на горе наведениот 
недвижен имот и дрвен времен монтажен објект, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до 

нотарот Сашо Ѓурчиноски-Струга, ул. "Плоштад на 
Револуција" бб, Струга.                                      (32282) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа; 139/2000 

идеален дел од овошна градина од 4 класа и нива од 5 кла-
са на м.в. "Глодници" со површина под овошна градина од 
2000м2 и под нива со површина од 3150м2 заведено во ПЛ 
бр. 946 за КО Галате, сопственост на Сејдини Абдулвеап 
Намик и Сејдини Абдулвеап Ќенан двајцата од 
Врапчиште, за купопродажна цена од 800.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-

нот за земјоделско земјиште "Службен весник на РМ" бр. 
25/1998 имаат право на првенствено купување, 
заедничките сопственици, сосопствениците и соседите 
чие земјиште 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 
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 Брат-
ство" бр. 5-А.                                                     (32283) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: идеални десет 

дваестини од КП бр. 5160, план 14, м.в. "Река" нива, 4 кла-
са со вкупна површина од 4550м2, заведени во ПЛ бр. 452 
за КО Младо Нагоричани на име на Душановски Лаце и 
Душановски Горан по 5/20 на секој, за ку-попродажна 
цена од 62,00 денари по 1м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици 

и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 



15 јануари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 1 - Стр. 85 
 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" 
бр. 4.                                                            (32357) 

___________ 
 
Се продава недвижниот имот и тоа: 2.000/3.953 идеа-лен 

дел од нива од 5 класа, со вкупна површина од 15.812м2 
што се наоѓа на КП бр. 341, м.в. "Јурија" КО Визбегово, 
сопственост на Илија Ангелов од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што грани-

чат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната 
недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат 

правото на првенствено купување на предметната нед-
вижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во 

нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџоска од 
Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 (ДТЦ 
"Стара Рампа").                                         (32451) 
Се продава земјоделско земјиште: идеални осумнаесет 

дваесетини од КП бр. 1012, план 5, скица 10, м.в. "Река" 
овошна градина, 1 класа, со вкупна површина од 6135м2 
заведено во ПЛ бр. 1206 за КО Добршане, и КП бр. 463/2, 
план 5, скица 10, м.в. "Река" нива 1 класа, со вкупна 
површина од 1562м2 заведени во ПЛ бр. 465 за КО 
Добршане, и двете на име на Николовски Ташко, за 
купопродажна цена од 30,00 денари за 1м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-ни-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Мајран Коцевски од Куманово, ул. "11-ти 
Октомври" бр. 4.                                                        (32358) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

1804-4-13 нива од 3 класа, на м.в. "Бујук Јол" со површина 
од 1358м2 и цела КП бр. 1805-4-13 нива од 3 класа на м.в. 
"Ќучук Јол" со површина од 3156м2 запишани во ПЛ бр. 
219 за КО Врапчиште, сопственост на Реџепи Хамза 
Нагип, Реџепи Хамза Нуран и Реџепи Хамза Хавса од с. 
Врапчиште за вкупна купопродажнацена од 350.000,00 
денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште "Службен весник на 
РМ" бр. 25/98 имаат право на првенствено купување, 
заедничките сопственици, сосопствениците и соседите 
чие земјиште 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 
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.                                                     (32673) 

___________ 
 
Се продава недвижниот имот-земјоделско земјиште, 

идеален дел од нива класа 2, за КО Долно Оризари, 
запишана во ПЛ бр. 382 за КО Д. Оризари, на КП бр. 1345 
на м.в. "Село" со површина од 545м2 од вкупна површина 
која изнесува 13.477м2, сопственост на Митревска 
Снежана од Долно Оризари, за вкупна купопродажна цена 
од 200.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот мр. Веселинка Здравкова, Битола, ул "Мечкин 
Камен" бр. 20.                                           (32675) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива и тоа: КП бр. 

1152 м.в. "Куршумлук" нива со површина од 1325м2 план 
6, скица 25 КО Валандово, КП бр. 1153 м.в. "Куршумлук" 
нива со површина од 3305м2 план 7, скица 25, КО 
Валандово, сопственост на Гошева Андон Мита, ул. 
"Серменинска" бр. 6, Гевгелија и Кавазова Андон Нетка, 
ул. "М. Тито" бр. 126 Гевгелија, по 1/2 идеален дел, за 
цена од 132.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјишето 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 Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија.                             
(32677) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

1455-4-14 нива од 3 класа, на м.в. "Ограде" со површина 
од 2358м2 заведена во ПЛ бр. 188 за КО Врапчиште, 
сопственост на Сејфулаи Себаедин, од с. Врапчиште за 
вкупна купопродажна цена од 165.000,00. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-

нот за земјоделското земјиште "Службен весник на РМ" 
бр. 25/98 имаат право на првенствено купување, заед-
ничките сопствениците и соседите чие земјиште 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 прифаќањето 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 Брат-
ство" бр. 5-А.                                                     (32683) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 42/13, план 1, 
КО Волково, м. в. "Цуцулести Камен", нива, 7 класа, со 
површина од 500м2 за цена од 30.000,00 денари сопст-
веност на Марјан Матевски. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со зем-

јиштето 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, а 
доколку се заинтересирани наведениот износ да го 
депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, ул. "Дрез-
денска" бр. 15, локал 10, општина Карпош, Скопје.                             
(32638) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Долни Дисан, 

три идеални четвртини од парцела бр. 1565 во м.в. 
"Белград" Интензивно лозје со површина од 14849м2 во 
КО Долни Дисан, сопственост на Митров Душан од Ка-
вадарци, ул. "25-ти Мај" бр. 46. 
Цена на продажба 68.500,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 
138.                                                                  (32606) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Пепелиште, 

парцела бр. 698 во м.в. "Ада" нива со површина од 1154м2 
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во КО Пепелиште, парцела бр. 699 во м.в. "Ада" нива со 
површина од 3537м2 во КО Пепелиште, сопственост на 
Думов Слободан од Неготино, ул. "Илинденска" бр. 13. 
Цена на продажба 52.100,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-тето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службн весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 
138.                                                                  (32607) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ваташа, КП бр. 
2628, м.в. "Катуниште Дабот" култура-лозје, класа 5, со 
вкупна површина од 3.000м2, КО Ваташа, КП бр. 2628, 
м.в. "Катуниште Дабот" култура-лозје, класа 5, со вкупна 
површина од 4.038м2, КО Ваташа, КП бр. 2629, м.в. 
"Катуниште Дабот" култура-лозје, класа 5, со вкупна 
површина од 1.500м2 и КО Ваташа, КП бр. 2629, м.в. 
"Катуниште Дабот" култура-нива, класа 5, со вкупна 
површина од 12.457м2, сопственост на Ташков Љупчо од 
с. Ваташа, Кавадарци, евидентирано во ИЛ бр. 883 
издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение 
за премер и катастар Кавадарци за КО Ваташа, за цена од 
547.270,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-ни-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенсто. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Ка-
вадарци.                                                            (32608) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Шивец, КП бр. 
637, план 004, скица 002, место викано "Ровити Камен" 
катастарска култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 
5.738м2, сопственост на Ѓорѓи Лазов од Кавадарци, 
евидентирано во ИЛ бр. 336 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 252.500,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци.                                                            (32609) 

___________ 
 
Се продава земјиште и тоа цела КП бр. 2/1-9 нива од 

3класа, на м.в. "ЛК" со површина од 3950м2 заведена во 
ПЛ бр. 179 за КО Топлица сопственост на Беџети Беџета 
Абдулбаки од с. Топлица за вкупна купопродажна цена од 
135.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од За-

конот за земјоделското земјиште ("Службен весник на 
РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, 
(заедничките сопственци, сосопствениците и соседите чие 
земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на обавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                     (32610) 

 
 

Се продава 1/2 (една идеална половина) од земјо-делско 
земјиште, катастарска култура нива на КП бр. 11 во м.в. 
"Калкојца" класа 5, со вкупна површина од 2961м2 
заведено во ПЛ бр. 440 за КО Селце, за цена од 90.000,00 
денари, сопственост на Ристески Зоран од Прилеп, ул. 
"Пенка Котеска" бр. 141.   
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите кои граничат со погоренаведената пар-
цела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат 
првото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓор-
ѓиоски" бб.                                                           (32611) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 64/258 идеален 

дел од КП бр. 44/131 овошна од 3 класа и нива од класа на 
м.в. "Сап" во површина под градина од 1000м2 и под нива 
од 1500м2 заведена во ПЛ бр. 270 за КО Бањица сопстве-
ност на Имери Атиља од с. Долна Бањица и 34/94 идеален 
дел од КП бр. 44/183 градина  и нива 3 класа, во м.в. "Сап" 
во површина под градина од 500м2 и нива 440 запишана 
во ПЛ бр. 2703 за КО Бањица, сопственост на Идризи 
Џелаледин од с. Дол-на Бањица (на лице место 
претставуваат една целина) за вкупна купопродажна цена 
од 300.000.00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-

нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, 
(заедничките сопственици, сосопствениците и соседите 
чие земјиште 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 
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.                                                     (32612) 
__________________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
 
Пасош бр. 130016/93 издаден од УВР-Скопје на име Ос-

ман Саид, с. Глумово, Скопје.           (32602) 
Пасош бр. 1008842 издаден од УВР-Велес на име Узеи-ров 

Севдил, с. Г. Јаболчиште, Велес.                          (32623) 
Пасош бр. 558452 издаден од УВР-Куманово на име Исма-

или Муарем, с. Матејче, Куманово.          (32624) 
Пасош бр. 065912 издаден од УВР-Кочани на име Соколов 

Драго, с. Тркање, Кочани.            (32648) 
Пасош бр. 1461068 издаден од ДКП Бон на име Саботиќ 

Гордана, с. Чешиново, Кочани.                    (32649) 
Пасош бр. 1162489 издаден од УВР-Штип на име Рамада-

нов Идавер, ул. "6-ти Април" бр. 9, Штип.           (32337) 
Пасош бр. 937938 издаден од УВР-Тетово на име Дехари 

Дехар, с. Жеровјане, Тетово.                                  (30804) 
Пасош бр. 1654131 издаден од УВР-Струмица на име Трај-

ков Ило, с. Градошорци бр. 187, Струмица.     (32510) 
Пасош бр. 022923 издаден од  УВР-Куманово на име Форка 

Котеска, ул. "Бранко Богдански" бр. 57, Куманово.                                
(32209) 
Пасош бр. 1067164 на име Ѓорѓиевска Марика, Кавадарци.

          (32663) 
Пасош бр. 0783244 на име Илјазовски Сабри, Дебар. 
                                                                                             (32667) 
Пасош бр. 1044025 на име Јусуфоски Исмет, Дебар. 
                                       (32668) 
Пасош бр.1338189 на име Мирон Џемоски, Дебар.32669 
Пасош бр. 01145614 издаден од УВР-Виница на име Три-

фун  Ивановски, ул. "Д. Осоговски" бр. 14, Виница. 
                                       (32671) 



15 јануари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 1 - Стр. 87 
 
Пасош бр. 1571786 на име Садик Садики с. Лисец, Тетово.

           (32696) 
Пасош бр.1285382 издаден од УВР-Тетово на име Куртиши 

Ајше, с. Шипковица, Тетово. 
Пасош бр. 1343374 издаден од УВР-Тетово на име Узаири 

Махи, с. Шипковица, Тетово.   
Пасош бр. 1259104/99 на име Нура Измит с. Велешта, Ст-

руга. 
Пасош бр. 1323627 издаден од УВР-Скопје на име Арслан 

Ѓурџеман, ул. "Шуто Оризари" бр. 29, Скопје. 
Пасош бр.099998 на име Карамалески Нијазија, с.Плас-

ница, Мак. Брод. 
Пасош бр.1554418 на име Карамалески Елмир, с. Плас-

ница, Мак. Брод. 
Пасош бр. 267626 издаден од УВР-Куманово на име Ац-

ковски Стое, ул. "Велко Стаменковиќ" бр. 4, нас.Доброшане, 
Куманово. 
Пасош бр. 982891 издаден од УВР-Куманово на име Ац-

ковска Соња, ул. "Велко Стаменковиќ" бр. 4, нас.Доброшане, 
Куманово. 
Пасош бр. 539456 издаден од УВР-Скопје на име Лиси Пе-

роли Хазбије, ул. "Радое Дакиќ" бр. 14-б, нас. Драчево, 
Скопје. 
Дипломатски пасош на издаден од Министерство за над-

ворешни работи на РМ, на име Зафировска Елена ул. "Славеј 
Планина" бр. 4-а, Скопје.  
Пасош бр. 1464924 издаден од УВР-Гостивар на име Зенки 

Ѓулифат, ул "Никола Парапунов" бб, Гостивар. 
Пасош бр. 796708 издаден од УВР-Куманово на име Ди-

митриевски Ивица, ул. "Народна Револуција" бр. 148, Ку-
маново. 
Пасош бр. 1383401 издаден од УВР-Тетово на име Јусуфи 

Харун, с. Вејце, Тетово. 
Пасош бр. 0573792 издаден од УВР-Скопје на име Шеќери 

Укиќ, с. Сингелиќ ул" 20" бр. 28, Скопје. 
Пасош бр. 503787 издаден од УВР-Скопје на име Селфет 

Таири, ул. "Бајрам Шабани" бр. 5, Скопје. 
Пасош бр. 1345585 издаден од УВР-Куманово на име Кад-

риу Фикрет, с. Слупчане, Куманово. 
Пасош бр. 1509289/01 издаден од УВР-Тетово на име Аса-

ни Реџеп, с. М. Речица, Тетово.                            (29458) 
Пасош бр. 85152 на име Доновска Виолета бул. "Туристи-

чка" бр. 99-16/4, Охрид.                                             (17638) 
Пасош бр. 1066253 издаден од УВР-Скопје на име Фадиљ 

Имери, с. Љуботен, Скопје. 
Пасош бр. 995505 издаден од УВР-Тетово на име Љутвии 

Рефет, с. Доброште, Тетово. 
Пасош бр. 161246 издаден од УВР-Скопје на име Емин Му-

ча, ул. "167" бр. 56, Скопје. 
Пасош бр. 1081477 издаден од УВР-Скопје на име Љутфу-

ла Бериша, ул. "Џон Кенеди" бр. 9-б-1/3, Скопје. 
Пасош бр. 533753 издаден од УВР-Скопје на име Јарев-ски 

Христаќи, ул. "Демир Трајко" бр. 41, Скопје. 
Пасош бр. 602518 изаден од УВР-Скопје на име Велков 

Панко, ул. Ф. Прешерн" бр. 106, Скопје. 
Пасош бр. 1339692 издаден од УВР-Гостивар на име Неим 

Џемаили, с. Г. Бањица, Гостивар. 
Пасош бр. 1022188 изаден од УВР-Тетово на име Пеев Ва-

сил, с. Јагуновце, Тетово. 
Пасош бр. 1522974 издаден од УВР-Скопје на име Неџат 

Халиловиќ, бул. "Мак. Кос. Бригади" бр. 3/62, Скопје. 
Пасош бр. 1195525 издаден од УВР-Скопје на име Јованов-

ска Јулија, ул. "Ленинова" бр. 15-а, Скопје. 
Пасош бр. 130418 издаден од УВР-Скопје на име Муједин 

Паха, с. Семениште, Скопје. 
Пасош бр. 247013 издаден од УВР-Тетово на име Џеладини 

Таир, с. Нераште, Тетово. 
Пасош бр. 207747 издаден од УВР-Скопје на име Јакуп 

Мустафа, с. Челопек бр. 15, Скопје 
Пасош бр. 436980 издаден од УВР-Скопје на име Нухи 

Ваит, с. Мојанце, Скопје. 
Пасош бр. 1089090 издаден од УВР-Скопје на име Нухи 

Ремзије, с. Мојанце, Скопје. 

Пасош бр.1205018 издаден од УВР-Скопје на име Селмани 
Шабан, ул. "Ордан Чопела" бр. 60, Скопје. 
Пасош бр. 88353/93 издаден од УВР-Тетово на име Рама-

дани Реси, с. Вејице, Тетово.                                    (31952) 
Пасош бр. 1021506/97 издаден од УВР-Скопје на име Иб-

раими Јохан, ул. "Лисец" бр. 34, Скопје. 
Пасош бр. 739977 издаден од УВР-Тетово на име Блажев-

ски Трпе, с. Непроштено, Тетово. 
Пасош бр. 135018 издаден од УВР-Куманово на име Сулеј-

мани Музафер, ул. "Т. Ангеловски" бр. 1, Кумано-во. 
Пасош бр. 1634690 издаден од УВР-Тетово на име Незири 

Нусрет, с. Стримница, Тетово. 
Пасош бр. 1458532 издаден од УВР-Скопје на име Сали 

Фикрет, ул. "20" бр. 30, Скопје. 
Пасош бр. 1452064 издаден од УВР-Скопје на име Арифи 

Бурханедин, ул. "391" бр. 8, Скопје. 
Пасош бр. 548311 издаден од УВР-Куманово на име Реџеп 

Лимани, ул. "Борис Кидрич" бр. 60. Куманово. 
Пасош бр. 1331836 издаден од УВР-Куманово на име Зул-

фији Имер, нас. Ж. Станица ул. "8" бр. 16, Куманово. 
Пасош бр. 1407706 издаден од УВР-Куманово на име Ме-

мети Седат, ул. "Тоде Мендол" бр. 57, Куманово. 
Пасош бр. 1580829 издаден од УВР-Скопје на име Агушев-

ски Минтаз, ул. "Шуто Оризари" бр. 98, Скопје. 
Пасош бр. 1532327 издаден од УВР-Скопје на име Агушев-

ски Сенер, ул. "Шуто Оризари" бр. 98, Скопје. 
Пасош бр. 1340527 на име Узеири Шаип, ул. "Б. Ѓиновски" 

бр. 35, Гостивар.    
Пасош бр. 0863821 издаден од УВР-Дебар на име Абдиов-

ски Аџи, с. Г. Папрадник, Дебар. 
Пасош бр. 1359347 на име Асани Дрита, ул. "Амди Ле-ши" 

бр. 39, Дебар. 
Пасош бр. 1359346 на име Бесим Асани, ул. "Амди Леши" 

бр. 39, Дебар. 
Пасош бр. 1572516 на име Бошкова Родна, с. Ораовица, Ра-

довиш. 
Пасош бр. 1613200 на име Ресуљ Даути, с. Г. Палчиште, 

Тетово.                                                                                  (32666) 
Пасош бр.1412565 на име Сефери Илбер, ул. "Трпе 

Браштички" бр. 3, Дебар. 
Пасош бр. 1545582 на име Аме Бесарт, ул. "8-ми 

Септември" бр. 37, Дебар. 
Пасош бр. 1359262 издаден од УВР-Дебар на име Муладау-

ти Елтон, ул. "Атанас Илиќ" бр. 15. Дебар. 
Пасош бр. 1502905 издаден од УВР-Куманово на име Мус-

љија Бљерим, с. Слупчане, Куманово. 
Пасош бр. 1072211 издаден од УВР-Гостивар на име Зену-

ни Шани, с. Дебреше, Гостивар. 
Пасош бр. 1217792 издаден од УВР-Скопје на име Рахмани 

Џеврие, ул. "363" бр. 29, Скопје. 
Пасош бр. 1440493 издаден од УВР-Куманово на име Зе-

нели Бегзат, с. Опае, Куманово.     
Пасош бр. 1282822 издаден од УВР-Гостивар на име Ве-

лија Билал, с. Неготино, Гостивар. 
Пасош бр. 0988207 на име Екрем Скуилов, Радовиш. 
Пасош бр. 1654444 издаден од УВР-Струмица на име Му-

динова Нада, ул. "Неретва" бр. 21, Струмица. 
Пасош бр. 1654635 издаден од УВР-Струмица на име Му-

динов Аце, ул. "Неретва" бр. 21, Струмица. 
Пасош бр. 0142861 на име Лазаров Миодраг, Валандово. 
Пасош бр. 1082333 на име Асип Кадриов, с. Сливник, Ве-

лес. 
Пасош бр. 1521966 на име Стојков Борис, Гевгелија.   
Пасош бр. 1372422 на име Пижевски Живко, с. Глуво. 
Пасош бр. 764095 на име Бошковски Љупчо, ул. "Јуриј 

Гагарин" бр. 16а, Скопје 
Пасош бр. 1089208 издаден од УВР-Струмица на име Мех-

медов Амет, ул. "5-ти Ноември" бр. 144, Струмица. 
Пасош бр. 1377786/00 издаден од УВР-Скопје на име Муа-

рем Муртезани, ул. "К. Петковиќ" бр. 13, Скопје. (2) 
Пасош бр. 1278214/99 издаден од УВР-Скопје на име Сопи 

Муслија, ул. "К. Асенов" бр. 6/3-23, Скопје.          (4) 
Пасош бр. 1158105/98 издзаден од УВР-Скопје на име Гр-

чев Кристијан, ул. "Н. Охридски" бр. 4, Скопје.        (5) 
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Пасош бр. 1416997 издаден од УВР-Скопје на име Нахат 

Ибиши, ул. "393" бр. 11, Скопје.                                  (6) 
Пасош бр. 1064175/98 издаден од УВР-Куманово на име 

Асипи Абдулкерим, с. Слупчане, Куманово.                 (17) 
Пасош бр. 790345/95 издаден од УВР-Скопје на име Соко-

лова Радмила, ул. "Првомајска" бр. 21/3-7, Скопје. (19)  
Пасош бр. 571478/95 издаден од УВР-Скопје на име Мен-

сур Ризвановиќ, с. Батинци, Скопје.                        (21) 
Пасош бр. 1037718/97 издаден од УВР-Скопје на име Ари-

фи Ридван, ул. "397" бр. 8, Скопје. 
Пасош бр. 1640079/01 издаден од УВР-Скопје на име Ра-

мадан Ергин, ул. "Струмичка" бр. 4/1-4, Скопје. 
Пасош бр. 1064980 издаден од УВР-Скопје на име Африм 

Рамановски, с. Свети Петка, Скопје. 
Пасош бр. 0945428 издаден од УВР-Пробиштип на име 

Петровски Розе, ул. "Миро Барога" бр. 98, Пробиштип. 
Пасош бр. 1023242 издаден од УВР-Куманово на име Ру-

шити Јалдза, ул. "Средорек" бр. 100, Куманово. 
Пасош бр. 0094641 на име Мустафоски Зеќирија, с. Плас-

ница, Мак. Брод. 
Пасош бр. 0474408 на име Каранфили Јусуф, с. Д. Б. Црква, 

Ресен. 
Пасош бр. 410427 издаден од УВР-Струмица на име Ѓор-

ѓиев Андон, ул. "Благој Мучето" бр. 1, Струмица. 
Чековна картичка издадена од Комерцијална банка АД 

Скопје-Филијала Охрид на име Мирчевска Љиљана, Охрид.  
           (32654) 
Чекови од тековна сметка бр. 14548253 од бр. 121178 до 12-

1181 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Јовановски Перко, Скопје.            (32621) 
Чекови од тековна сметка бр. 8528649 од бр. 5447413 до бр. 

5447418 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Јовчевска Славица, Скопје.            (32622) 
Чекови од тековна сметка бр. 10489556 од бр. 512494 до 51-

2505 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Конев Ацо, Скопје.           (32632) 
Чекови од тековна сметка бр. 14391469 со бр. 00030061146-

14 и бр. 0003006114615 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Менкова Лепа, Скопје.   (32633) 
Чекови од тековна сметка бр. 6403583 од бр. 5195441 до бр. 

5195445, бр. 91951, бр. 91952 и бр. 91953 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Димитровска Ана, Скопје. 
          (32634) 
Работна книшка на име Петрушевска Весна, Куманово.  

          (32674) 
Работна книшка на име Хусеиноски Назмија, Кичево. 
                                      (32680) 
Работна книшка на име Кевин Емрула, ул. "М. Путин" бр. 

6, Куманово.            (32700) 
Работна книшка на име Цветковиќ Игор ул. "П То-шев" бр. 

2-2/12, Охрид.            (32588) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ставрев Мак-

сим, Скопје.            (32604) 
Работна книшка на име Магдалена Петровска, Скопје. 
                                      (32626) 
Работна книшка на име Самир Рамадани, с. Опае, Кума-

ново.            (32640) 
Работна книшка на име Ѓоргиевска Снежанка, с. Три Чеш-

ми, Штип.            (32642) 
Работна книшка на име Мифтароски Садетин, с. Деб-риш-

те, Прилеп.            (32643) 
Работна книшка на име Миовски Јованчо, Берово. 
                                                                                             (32655) 
Воена книшка на име Нацев Стефан Јовче, Велес. 
          (32658) 
Воена книшка на име Салиев Јашар, Радовиш.   (32676) 
Воена книшка на име Спасов Слободан, Радовиш. 
                                                        (32678) 
Воена книшка на име Иво Трајковски, с. Табановце, Ку-

маново.                                                        (32684) 
Воена книшка на име Андонов Љупчо, Штип.     (32699) 
Воена книшка на име Николовски Деан, Скопје.(32627) 
Воена книшка на име Идризов Ќенан, Скопје.    (32628) 

Свидетелство на име Неданоска Валентина, Прилеп. 
         (32681) 
Свидетелство на име Гиноска Моника, Мак. Брод. 
                                      (32682) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Емин Ду-

раку" на име Љирим Реџепи, Скопје.                   (32630) 
Свидетелство на име Петанчески Роберт, с. Тополча-ни, 

Прилеп.            (32641) 
Здравствена книшка на име Цуцулоска Дијана, Велес. 
                                                                                         (32661) 
Здравствена книшка на име Љубица Георгиева, ул. "Бегова 

Чешма" бр. 11 Б-ЛА, Битола.                     (32679) 
Здравствена книшка на име Александар Мојановски, Би-

тола.            (32644) 
Здравствена книшка на име Бојана Миковиќ, Битола. 
                                      (32646) 
Даночна картичка бр. 4030993338886 издадена од Управа 

за приходи Скопје на име ОК "Олимпик", Скопје.   
                                                          (32601) 
Даночна картичка бр. 5030999197846 издадена од Управа 

за приходи-Скопје на име "ИЦЕ КОМПАНИ", Скопје. 
          (32625) 
Даночна картичка на име Василев Младен, Струмица. 
                                      (32694) 
Даночна картичка на име "МАКСИ" ДООЕЛ, Штип. 
                                      (32702) 
Девизна штедна книшка бр. 1140731 издадена од Стопан-

ска банка АД Скопје-Филијала Кавадарци на име Цветана 
Мојсова, Кавадарци.           (32656) 
____________________________________________________ 
 

НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА 
ГЛАВНИЦА 

 
Врз основа на член 204 од ЗГД и одлуката на Собирот 

на содружници, Трговското друштво ОХИС ГЕС - АД 
ОХИС ДОО - Гостивар од 2001 година, се намерува да се 
намали основната главница на Трговското друштво за 
производство на безалкални стаклени влакна и финални 
производи ОХИС ГЕС - АД ОХИС ДОО Гостивар, така 
што вкупниот износ на основната главница на друштвото 
изнесува 17.800.260 ДЕМ, што во денарска противредност 
изнесува 590.823.700,00 денари, се намалува за износ 
5.495.521 ДЕМ, што изразено во денарска противвредност 
изнесува 170.361.200,00 денари, заради истапување на 
содружник од друштвото. 

Со тоа се менува висината на износот на основната 
главница на друштвото и истата ќе изнесува 12.304.738,50 
ДЕМ, што изразено во денари изнесува 380.462.500,00 
денари. 

Друштвото е согласно на доверителите да им го исп-
лати побарувањето или да им даде гаранција. 

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", ќе биде поднесено 
побарување, се смета дека доверителите се согласни со 
намеруваното намалување на основната главница.    

___________ 
 

Упис на намерувано намалување на основна главница 
од 17.12.2001 година на Друштвото за развој и менаџмент 
Скопска Развојна и Менаџмент Компанија Кинеска Банка 
за индустриски развој и финансиско друштво Асоцијација 
за меѓународна соработка и развој ДОО Скопје, 
ул."Салвадор Алјенде" бр. 73. 

Се повикуваат евентуалните доверители да ги пријават 
евентуалните побарувања. 

                                                                                 (32365) 
____________ 

 
Со решение на Основниот суд Скопје I - Скопје 

П.Трег.бр. 3433/01 од 05.12.2001 година во регистарска 
влошка бр. 02027298?-8-01-000 запишан е упис на наме-
рувано намалување на основната главница на Друштвото 
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за трговија и инвестиции ИНТЕРИКО Интерико Холдинг 
Лимитид ДООЕЛ Скопје, ул."Дебарца" бр. 68, Скопје. 

Имено, основната главница на друштвото се намалува 
за износ од 4.495.000,00 ДМ или 139.345.000,00 денари 
така да основната главница на друштвото ќе изнесува 
2.500,00 ЕУРО или 155.000,00 денари. Друштвото 
објавува дека е согласно да исплати или даде гаранција за 
побарувања од евентуални доверители. 

                                                                                 (32450) 
____________ 

 
Друштво за производство, трговија и услуги ВОКАП 

Војислав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Васил 
Ѓорѓов" бр. 30/24, има намера да изврши намалување на 
основната главница. Се повикуваат сите доверители во 
рок од 90 дена да ги пријават своите побарувања. 
Друштвото е согласно врз основа на побарувањата на 
доверителите да им ги исплати побарувањата или да им 
даде гаранција. 

                                                                                 (32520) 
__________________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за 

јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за финансии, 
објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерс-

твото за финансии на Република Македонија, со седиште 
на ул."Даме Груев"бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање до-
кументација за претходно утврдување на подобност (прет-
квалификација) на понудувачите како можни носители на 
набавка, односно, за изведба на: 

- термо-технички инсталации на објектот на Минис-
терството за финансии ("Банка за надворешна трговија" 
Југобанка). 

1.3. На Ограничениот повик има право да  достави 
пријава секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста 
која е предмет на набавка. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на пону-
дувачи кои склучиле договор за деловно техничка сора-
ботка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да 
ја достави потребната документација која задолжително 
треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно на-
ведена во Точката 3 од овој оглас. 

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба 

од претходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација врз основа на 
која ќе се оцени способност на понудувачите за извршува-
ње на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се по-
бара понуда за извршување на набавката - изведба на тер-
мо-технички инсталации на објектот на Министерството за 
финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка). 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУ-

ВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават 
документација согласно со член 35 од Законот за јавни на-
бавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот( име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за из-
минатите 3 (три) години; 

3.3. Техничко - технолошки бонитет; 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- расположиви залихи од репроматеријали со кои рас-

полга понудувачот; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набавка-

та; 
3.4. Економско - финансиски бонитет издаден од Цен-

тралниот регистар согласно со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за 
содржината на документот за бонитет "Службен весник на 
РМ" бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и фи-
зичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки; 

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка за 
стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постара од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција - Уверение од надлежен Осно-
вен суд - Оддел за прекршоци) не постар од шест месеци 
од денот на издавањето; 

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е предмет 
на набавката да биде заокружена); 

3.8. Список на изведени работи од ист вид во послед-
ните 3 (три) година со назначување на вкупната вредност 
на работите и инвеститорите (референтна листа); 

3.9. Список на вклучени технички лица ( име, презиме 
и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната струч-
ност за изведување на работите кои се предмет на набав-
ката (дипломи, сертификати и сл.); 

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната пону-
дена опрема е во согласност со стандардите на Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифа-
тени во Република Македонија. 

3.11. Рекламен, проспектен и друг вид на презентаци-
ски материјал, за одреден вид на работа (дололку распола-
га). 

Бараните документи треба да бидат доставени во ори-
гинален примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста 
кој може да се достави како копија. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Рокот за доставување на пријавите (документаци-

јата) изнесува 40 дена сметано од денот на објавувањето 
во огласот на Ограничениот повик бр. 1/02. 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе прис-
тигнат во архивата на Министерството за финансии по ис-
текот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени спо-
ред барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несо-
одветно комплетирани нема да бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да но-
си ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен по-
вик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои 
би можеле да се идентификуваат понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласно 
со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се доста-
ват преку пошта, на адреса ул."Даме Груев" бр. 14, или да 
се предадат во архивата на Министерството за финансии 
на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден). Дополни-
телни информации на 112-158. 

                                             Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за здравство, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 10-2001/ПОВТОРНО 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 10-2001 е 

Министерството за здравство, со седиште на ул."50-та Ди-
визија" бр. 6. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на документаци-
ја за претходно утврдување на подобност на понудувачи-
те, како можни носители на набавка на хипербарна комора 
за потребите на ЈЗО Клинички центар-Скопје. 

1.3. Набавката не е делива. 
1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 

на сите домашни и странски правни и физички лица. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која по-

нудувачот се пријавува за набавка и инсталирање на хи-
пербарна комора. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со подато-
ци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овлас-
тени потписници и сл. 

2.3. Извод од судска регистрација на понудувачот, сог-
ласно Законот за трговски друштва. 

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-
ката и економската способност, согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитетот кој го издала институци-
ја за платен промет согласно член 5 од Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен весник на 
РМ" бр.32/98), а странските понудувачи - согласно членот 
22, став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бо-
нитет треба да биде оригинал или заверена копија, верна 
на оригиналот. 

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека на него 
нема судска забрана за вршење на дејноста. 

2.6. Документ дека за понудувачот не е отворена пос-
тапка за стечај и ликвидација. 

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведени 
работи и евентуално моментално присуство на ваков вид 
на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.9. Доказ на кадровска опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција за обезбедување на аванс во виси-
на од 30% од вредноста на инвестицијата. 

2.11. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција, заради обезбедување на испол-
нување на Договорот во висина од 5% од вредноста на до-
говорениот износ. 

2.12. Други информации за кој понудувач смета дека 
се битни за неговото претставување. 

2.13. Прилозите од странските понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУ-

ВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот. 
3.2. Економско-финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во затво-
рено плико, на кое на предната страна треба да стои "не 
отворај". 

4.2. Ограничениот повик трае заклучно со ден 
28.01.2002 година, кога и пријавите треба да бидат прис-
тигнати/предадени во архивата на Министерството за 
здравство, а отворањето на пријавите ќе се изврши на 
29.01.2002 година во 11,00 часот во просториите на Ми-
нистерството за здравство. 

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават 
на следната адреса: Министерство за здравство ул."50-та 
Дивизија" бр. 6-Скопје, за Комисија за јавни набавки - 
контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценување на пристигна-
тите пријави  ќе го изврши Комисијата за јавни набавки 
при Министерството за здравство, без присуство на пону-
дувачите. Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендерската документа-
ција и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, како и оние што не се изработени според бара-
њата на ограничениот повик нема да се разгледуваат. 

                                             Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерство-
то за здравство - Фондот за здравствено осигурување-
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7700/2 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-

ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката е набавка на медицински пот-

рошен материјал, за потребите на јавните здравствени ор-
ганизации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на матери-
јалите што се предмет на набавката дадени се во тендер-
ската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне во ар-
хивата на Министерството за здравство - Фонд за здравстве-
но осигурување - Скопје, соба бр. 15, ул."50 Дивизија" бр. 6 - 
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро 
сметка 40100-640-37- Фонд за здравствено осигурување - 
Скопје со назнака за тендерска документација. Даночен број 
на Фондот е 4030991261703 - депонент Народна банка на Ма-
кедонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се ре-
гистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за 
лекови, помошни лековити средства и медицински пома-
гала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен по-
вик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот 
на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на на-

бавката ќе се врши сукцесивно според потребите на нара-
чателот. 
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СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со количината и видот на материјали-

те што се нудат; 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-

ник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќање да 

не е помал од 120 дена од денот на испораката). 
 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-

нитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки во 

претходниот период; 
- опис на технички постројки на понудувачот (мага-

цински простор и расположиви средства за транспорт); 
- посочување на вклучени технички (стручни) лица за-

должени за материјалите што се нудат. 
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ дека не се во стечај или во процес на ликви-
дација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на 
дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузив-
ни или овластени дистрибутери од производителот со чиј 
производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат 
да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракување на македон-
ски јазик; 

- најмалку една година рок на употреба од денот на ис-
пораката (исправност и употребливост); 

- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени 

комисија на купувачот при секоја испорака. 
 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена  и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 

за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за 

здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул."50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фон-
дот или со предавање на Комисијата на лице место нај-
доцна до 21.01.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како битен 

предуслов за понатамошно разгледување и одлучување на 
финансискиот дел од понудата ќе ги цени комисија на ку-
пувачот именувана исклучиво за оваа намена. 

 
ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и га-

ранција во вид на депозит или банкарска гаранција во ви-
сина од 5% од вредноста на понудата. 

 
 
 
 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уп-
лаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје со назнака "за учество на повик бр. 
02-7700/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-
цијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отвора-
њето на понудите. 

 
РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 21.01.2002 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 21.01.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Министерството 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул."50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои са-

каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на ро-
кот, како и тие што не се изработени според пропозициите 
и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер доку-
ментацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите пону-
дувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на овој повик да ги внесат во тендерската доку-
ментација (преглед) што е подигнат од купувачот. 

                                             Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7701/2 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката е набавка и монтирање на ме-

дицинска опрема, (опрема за интрамедуларна фиксација) 
за потребите на ЈЗО Медицински центар - Борка Талески 
според приложената спецификација. 

3. Детална тендерска документација може да се подиг-
не во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул."50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, 
секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уп-
латат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро смет-
ка 40100-640-37- Фонд за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, со назнака за тендерска документација. Даночен 
број на Фондот е 4030991261703 - депонент Народна бан-
ка на Македонија. 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се ре-
гистрирани за вршење на соодветната дејност.  

5. Понудата е делива по лотови. 
6. Постапката на повикот се спроведува во согласност 

со одредбите на Законот за јавни набавки. 
7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на 

отворањето на понудите. 
 
СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со вид и количина на опремата што се 

нуди; 
- производител; 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-

ник; и 
- начин, услови и рок на плаќање. 
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ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бони-

тет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки во 

претходниот период; 
- посочување на вклучени технички (стручни) лица за-

должени за опремата што се нуди. 
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ дека не се во стечај или во процес на ликви-
дација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на 
соодветната  дејност.  

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузив-
ни или овластени дистрибутери од производителот со чии 
производи учествуваат. 

6. Понудувачите се должни за материјалите што ги ну-
дат да обезбедат: 

- сертификат за квалитет  на опремата што се нуди и 
-  сертификат за продажба. 
Бараните документи треба да се достават во оригина-

лен примерок или во заверена копија од нотар. 
 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален при-

мерок, заверена  и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 

за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул."50 Дивизија" бр. 6, 
преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на 
Комисијата на лице место најдоцна до 22.01.2002 година 
до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Комисијата ќе ја цени придружната документација ка-

ко  битен предуслов за понатамошно разгледување и оце-
нување на финансискиот дел од понудата. 

 
ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и га-

ранција во вид на депозит или банкарска гаранција во ви-
сина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уп-
лаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено 
осигурување на Македонија, со назнака "за учество на по-
вик бр. 02-7701/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-
цијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отвора-
њето на понудите. 

 
РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 22.01.2002 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 22.01.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул."50 Дивизија" 
бр. 6, голема сала на III кат. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои са-

каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

 
 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на ро-
кот, како и тие што не се изработени според пропозициите 
и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер доку-
ментацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите понуду-
вачи се должни податоците за материјалите што се предмет 
на овој повик да ги внесат во тендерската документација 
(преглед) што е подигнат од купувачот. 

 
                                             Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните набавки 

("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-6/2 

 
1. Нарачател: Фонд за здравствено осигурување на 

Македонија - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6. 
2. Предмет на нарачката е изработка на изведбено про-

ектна документација (идеен и главен проект)  за изведува-
ње на градежно занаетчиски работи (реконструкција) на 
деловен простор со изведување на градежно занаетчиски 
работи на деловниот простор. 

3. Содржина на понудата. 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- цена на проектната документација за изработка на 

идеен и главен проект во сите фази на архитектонски и 
инженерско проектирање (архитектура, конструкции, тер-
мотехнички инсталации (греење, ветреење и климатизаци-
ја), електрична инсталација (јака и слаба струја), водовод 
и канализација, ППЗ и ХТЗ елаборати, елаборат за зашти-
та на човековата околина, предмери и спецификација по 
сите фази); 

- цена на градежно занаетчиски работи според предме-
ри и пресметки од главниот проект; 

- вкупна цена на проектната документација и изведување 
на градежно занаетчиски работи по системот клуч на рака со 
пресметан данок на додадена вредност; 

- рок на изведување; 
- начин, услови и рок на плаќање. 
4. Право на учество имаат сите правни лица што се ре-

гистрирани за вршење на соодветната дејност. 
5. Понудата не е делива. 
6. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот 

на поднесувањето. 
7. Постапката на повикот се спроведува со отворен по-

вик согласно одредбите на Законот за јавните набавки. 
 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-

нитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични изведени ра-

боти во претходниот период; 
- опис на технички постројки на понудувачот; 
- посочување на вклучени технички (стручни) лица за-

должени за изведување на работите. 
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ дека не се во стечај или во процес на ликви-
дација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во оригина-

лен примерок или во заверена копија од нотар. 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален при-

мерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 

за јавни набавки. 
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3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија - Скопје, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
30.01.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следниот критериум: 
- цена со сите давачки (по систем клуч на рака) - 40%; 
- рок на изведување - 30%; 
- начин и услови на плаќање - 25%; 
- референтна листа - 5%. 
 
ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и га-

ранција во вид на депозит или банкарска гаранција во ви-
сина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уп-
лаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје со назнака "за учество на повик бр. 
02-1125/1". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-
цијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отвора-
њето на понудите. 

 
РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 30.01.2002 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 30.01.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Министерството 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои са-

каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на ро-
кот, како и тие што не се изработени според пропозициите 
и критериумите утврдени  во Јавниот повик и тендер до-
кументацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Проектната програма, локација и условите за градба 
може да се подигнат од архивата на Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија. 

4. Информации можат да се добијат на тел. 147-528 и 
147-660. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-29/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА 
НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ 

 
1.1.Набавувач на Отворениот повик бр. 01-29/2002 е 

А.Д. "Електростопанство на Македонија" за потребите на 
Подружница РЕК Битола и РЕК Осломеј. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на повеќе типови на Гумени кабли според тендер 
документација. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја 
подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА 

2.1. Обемот на набавката е даден во: Тендер докумен-
тацијата за предметот на набавката. 

2.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на на-
бавката. 

2.3. Комплетната техничка документација заинтереси-
раните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, 
Скопје, кат 9, соба 7, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба 
да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, уплатени на 
жиро сметка 200000002447884, корисник А.Д. ЕСМ - 
Скопје, ЕДБ 4030989128346, депонент на Стопанска бан-
ка, со назнака за Отворен повик бр. 01-29/2001. 

2.4. Контакт телефон за комерцијален дел 149-178. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

дителот на стоката. 
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупна цена за секоја позиција од обемот на понудата ка-
ко и вкупната вредност на сите позиции кои ќе се попол-
нат во спецификациите на паритет ДДП РЕК Битола и 
РЕК Осломеј, изразена во МКД со посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во стран-
ска валута. При одлучувањето, договарањето и реализаци-
јата на услугата ќе се применува продажен курс на Народ-
на банка на Македонија. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - 
само еден начин недвосмислено дефиниран. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Карактеристиките за техничките спецификации 

што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во сог-
ласност со стандардите во Р. Македонија и меѓународните 
стандарди прифатени во Р. Македонија. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (документа-
цијата која се бара и комерцијалната понуда) треба да би-
дат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат документ 
за бонитет кој го издава централниот регистар, а странски-
те понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни 
набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави референтна листа 
за ваков вид на испораки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат пис-
мено овластување за учество на Отворениот повик, согласно 
член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Понудувачот треба да достави решение за регис-
трација на ДДВ. 

4.6. Понудувачот треба да достави банкарска гаранци-
ја во висина од 5% од вкупната вредност на понудата. 

4.7. Целокупната документација која се бара треба да е 
оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки) 

5.1. Цена на чинење   40 бодови, 
5.2. Квалитет    30 бодови, 
5.3. Начин и услови на плаќање  20 бодови, 
5.4. Рок на испорака   10 бодови. 
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6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

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

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса А.Д. "Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" 
бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
08.02.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци во 
подрумот на Административната зграда на А.Д. "Електрос-
топанство на Македонија" на ул. "11 Октомври" бр. 9 во 
присуство на овластените претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во Отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

       Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во АД  "Електростопанство на Македонија"-
Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01-35/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Ограничениот повик бр. 01-

35/2002 е АД  "Електростопанство на Македонија" ул. "11 
Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на повикот е прибирање документација 
за претходно утврдување на подобност на понудувачите 
како можни носители на набавката за: 

1.2.1. Изведба (проектирање, набавка на материјали, 
монтажа и пуштање во работа) на нов цевовод за дотур на 
сирова вода од зафатот на хидросистемот "Стрежево" до 
РЕК Битола. 

1.2.2. Санација и ревитализација на постоечкиот цево-
вод (НО 600; НО 700) за дотур на сирова вода од зафатот на 
хидросистемот "Стрежево" до РЕК Битола. 

1.3. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 
на сите домашни и странски правни и физички лица кои 
вршат ваква дејност. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/98), а отворањето на документацијата ќе се изврши без 
присуство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која по-

нудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на на-
бавката или само на дел од набавката (точка 1.2.1. или 
точка 1.2.2.). 

2.2. Генерална информација за понудувачот со подато-
ци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овлас-
тени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудувачот, 
согласно Законот за трговски друштва и извод од Заводот 
за статистика за претежна дејност. 

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-
ката и економската способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки. 

2.6. Копија од решението за регистрацијата за данокот 
на додадена вредност. 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведени 
работи, во последниве десет години, со износи, датуми и 
нарачатели, како и евентуално моментално присуство на 
ваков вид работи. 

2.8. Техничко-технолошки бонитет: доказ за располо-
жива опрема и други физички капацитети потребни за ре-
ализација на набавката. 

2.8.1. Соодветен сертификат за квалитет. 
2.9. Доказ за кадровска опременост (проектанти и из-

ведувачи) кои учествувале во вакви работи во последниве 
5 години. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета де-
ка се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

2.12. Целокупната документација која се бара треба да 
е оригинална или заверени копии верни на оригиналот. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУ-

ВАЧИ 
3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот; 
3.2. Економско финансиски бонитет; 
3.3. Техничка опременост; 
3.4. Кадровска опременост. 
 
4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Целокупната документација се доставува во затворен 

коверт, на кој на предната страна треба да стои: не отворај 
пријава за Ограничен повик бр. 01-35/2002. 

4.2. Крајниот рок за доставување на пријавите е зак-
лучно со 28.02.2002 година. 

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават 
на следната адреса: АД "Електростопанство на Македони-
ја", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 
9, 1000 Скопје. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристиг-
натите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки 
без присуство на понудувачите. Понудувачите кои ќе би-
дат претквалификувани ќе бидат поканети да подигнат 
тендер документација и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, како и оние кои не се изработени според бара-
њата на Ограничениот повик, нема да се разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се добијат 
на телефоните: за технички дел 047/206-431; 02/149-240 и 
02/149-155 за останато. 

     Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
 
Отворањето  на понудите по Отворениот повик број 

02-7667/2 објавен во "Службен весник на Република 
Македонија"бр. 104 од 29.12.2001 година наместо на 
16.01.2002 година ќе се одржи на 12.02.2002 година, на 
исто место и во исто време. 

Крајниот рок за поднесување на понудите се 
продолжува до 12.02.2002 година до 11,00 часот. 

 
                                             Комисија за јавни набавки 

_
 
_________________________________________________ 

О Б Ј А В И 
 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатија со општествен капитал НИРО "ПРОС-
ВЕТЕНА ЖЕНА"-Скопје 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Дека  Комисијата на Владата на Република Македонија 

за приватизација, на седницата одржана на 31.10.2001 годи-
на, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во 
согласност со Законот за трансформација на претпријатија-
та со општествен капитал. 
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Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со 
продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани до-
машни и  странски правни лица ќе можат да се запознаат 
преку непосреден увид, во деловните простории на НИРО 
"ПРОСВЕТЕНА ЖЕНА" - Скопје на бул."Климент Охрид-
ски" бб,  секој работен ден од 08 до 14 часот. 

___________ 
 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал Претпријатието 
за производство на јаболка и поледелство "ПОЛОГ" ДОО 
-Тетово 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија 

за приватизација, на седницата одржана на 24.12.2001 годи-
на, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во 
согласност со Законот за трансформација на претпријатија-
та со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со 
продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани до-
машни и  странски правни лица ќе можат да се запознаат 
преку непосреден увид, во деловните простории на Прет-
пријатието за производство на јаболка и поледелство "ПО-
ЛОГ" ДОО - Тетово на ул."Маршал Тито" бр. 122, секој 
работен ден од 08 до 14 часот. 

___________ 
 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на плати-

те во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и со-
цијална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

1. Остварената стапка на трошоците на живот за месец 
декември 2001 година во однос на месец ноември 2001 го-
дина е повисока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец декември 
2001 година во однос на месец ноември 2001 година за ра-
ботодавците од членот 3 став 1 изнесува до 0,1%. 

 
                                                               Министер, 
                                                   Бедредин Ибраими,с.р. 

____________ 
 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите 
во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и со-
цијална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник за месец 

декември 2001 година неможе да изнесува помалку од ут-
врдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 

активности 
6386 

02 Одгледување на шуми, користење на шу-
ми и соодветни услужни активности 

6150 

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта-
та и рибарските фарми, услужни актив-
ности во рибарството 

4902 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ваде-
ње на трест 

8133 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас 
и услужни активности во производство-
то на нафта и гас, освен истражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 5020 

15 Производство на прехранбени произво-
ди и пијалаци 

8902 

16 Производство на тутунски производи 7455 
17 Производство на текстилни ткаенини 4362 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3554 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, седла, 
сарачки производи и обувки 

2376 

20 Преработка на дрво, производи од дрво 
и плута, освен мебел, производство на 
предмети од слама и плетарски матери-
јал 

3656 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7345 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

8054 

23 Производство на кокс, деривати на наф-
та и нуклеарно гориво 

10873 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 

7002 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

5112 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

10769 

27 Производство на основни метали 8107 
28 Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 

5673 

29 Производство на машини и уреди, нес-
помнати на друго место 

6241 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

6845 

31 Производство на електрични машини и 
апарати, неспомнати на друго место 

6547 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

4828 

33 Производство на прецизни медицински и 
оптички инструменти и часовници 

11245 

34 Производство на моторни возила, при-
колки и полуприколки 

4613 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7688 

36 Производство на мебел и други разно-
видни производи, неспомнати на друго 
место 

3834 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10475 

41 Собирање, пречистување и дистрибуци-
ја на вода 

7458 

45 Градежништво 5546 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продажба 
на мало на моторни горива 

7657 

51 Трговија на големо и посредничка трго-
вија, освен трговија со моторни возила 
и мотоцикли 

9463 

52 Трговија на мало, освен трговија со мо-
торни возила и мотоцикли; поправка на 
предмети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

5018 

55 Хотели и ресторани 5537 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6240 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 0 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патничките 
агенции 

11467 

64 Поштенски активности и телекомуника-
ции 

11075 

65 Финансиско посредување, освен осигу-
рување и пензиски фондови 

13430 
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66 Осигурување, реосигурување и пензи-
ски фондови, освен задолжителна соци-
јална заштита 

16481 

67 Помошни активности во финансиското 
посредување 

21955 

70 Активности во врска со недвижен имот 11267 
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата 

4562 

72 Компјутерски и сродни активности 6304 
73 Истражување и развој 8565 
74 Други деловни активности 8382 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
6931 

80 Образование 6282 
85 Здравство и социјална работа 6481 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 
7207 

91 Дејност на организации врз база на зач-
ленување 

10236 

92 Рекреативни, спортски, културни и за-
бавни активности 

6653 

93 Други услужни дејности 8168 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 

С О Д Р Ж И Н А 
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       Министер, 
            Бедредин Ибраими, с.р. 

___________ 
 

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 
добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го утвр-
дува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ДЕКЕМВРИ 2001 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари - декември 2001 година во однос 
на просечните цени на мало во 2000 година изнесува 
5,2%. 

            Заменик на директор,  
Агим Фазлиу, с.р. 

___________ 
 

Во согласност со член 10 од Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97 и 24/2000), 
Државниот завод за статистика го објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ДЕКЕМВРИ 2001 ГОДИНА 
 

Движењето на трошоците на животот во Република 
Македонија во второто полугодие од 2001 година 
(периодот: јули-декември 2001 година) во однос на првото 
полугодие од 2001 година (периодот: јануари-јуни 2001 
година) изнесува 0,5%. 

 
                                                      Заменик на директор,                                                              Агим Фазлиу,с.р. 
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