
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 17 септември 2002 
Скопје 

Број 72                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1179. 

У К А З   БР. 54  
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за 

одбрана (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001) и член 82 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� број 62/2002)  

Се упатува на работа во Генералштабот на армијата на 
Република Македонија 

г енерал-мајорот Ѓорѓи Лазар Каракутовски 
ФЧ: генерал-мајор,  
лична ВЕС: 31240, ЕМБГ: 2104947440001 
До сега: Командант на командата на КОВ во ГШ на АРМ. 
О вој указ да се изврши веднаш. 
    Бр. 07-1019                     Претседател 

2 септември 2002 година             на Република Македонија, 
             Скопје            Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1180. 

У К А З  БР. 55  
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за 

одбрана (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001) и член 83 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� број 62/2002)  

З астапува по мирновремена и воена формација 
Командант на командата на КОВ во Генералштабот на 

армијата на Република Македонија 
б ригадниот генерал Атанас Чедомир Јовчевски 
ФЧ: бригаден-генерал, по формација: генерал-мајор, 
л ична ВЕС: 31340, ЕМБГ: 0305952440026 
До сега: Заменик на командантот на КОВ во команда-

та на КОВ во ГШ на АРМ. 
Застапувањето ќе трае до одредување на командант на 

командата за КОВ.  
О вој указ да се изврши веднаш. 
    Бр. 07-1045                    Претседател 

6 септември 2002 година             на Република Македонија, 
             Скопје            Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1181. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и 
член 35 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 17 септември 2002 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 16,849 
- МБ - 98                                                         до 17,685 
- БМБ - 95                                                       до 17,866 

б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 16,560 
- Д - 2                                                              до 15,725 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,770 
 
г) Мазут                                            до 13,095 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 53,50 
- МБ - 98                                                           до 54,50 
- БМБ - 95                                                         до 51,50 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 38,50 
- Д - 2                                                                до 37,50 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 28,00 
 
г) Масло за горење (мазут)           до 14,275 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
МБ - 86                                                                24,509 
МБ - 98                                                                24,513 
БМБ - 95                                                              21,811 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
Д - 1                                                                     12,193 
Д - 2                                                                     12,188 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,159 
 
г) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- БМБ - 95                                                           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
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в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
 
г) Масло за горење (мазут)               до 0,4 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 00,01 часот на 18.09.2002 година. 

 
          Бр. 23-4859/1                  Претседател на Владата 
17 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1832/2002, од 10.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017249?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето - престанокот на ТП 
на Авто такси ТП МИГО Миле Ѓорѓи Димитровски с. 
Сопиште, Сопиште. 
Се запишува бришење - престанок на Авто такси 

ТП МИГО Миле Ѓорѓи Димитровски, с. Сопиште, Со-
пиште. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1832/2002.                                   (13576) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1730/2002, од 07.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02028945?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето - престанокот на ТП 
ДОЛОРЕС - бутик Јагода Милое Реџеповски, ул. �11 
Октомври� бр. 69, Крива Паланка. 
Се запишува бришење - престанок на ТП. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1730/2002.                                   (13579) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 98/2002, од 03.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-68791-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на ТП на Љупчо Стеван Стојанов-
ски �Мендо� ТП Сендвичара ул. �Моша Пијаде� бр. 
11/26, Крива Паланка. 
Бришење на Љупчо Стеван Стојановски �Мендо� 

ТП Сендвичара, ул. �Моша Пијаде� бр. 11/26, Крива 
Паланка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

98/2002.                                   (13580) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2596/2002, од 16.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015474?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на Друштво на Тргов-
ското, производно, монтажно и услужно друштво КЕ-
РАМЕТАЛ Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Дрезденска� бр. 19. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2596/2002.                                   (13581) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2226/2002, од 03.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009692?-6-01-000, го запиша во 

трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот 
поединец бутик БЕЛА ДОНА Билјана Славко Цветков-
ска Тасевска ТП ул. �Херој Карпош� бр. 78, Крива Па-
ланка. 
Бришење на Трговец поединец бутик БЕЛА ДОНА 

Билјана Славко Цветковска Тасевска ТП ул. �Херој 
Карпош� бр. 78, Крива Паланка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2226/2002.                                   (13586) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3704/01, од 16.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02021537?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги АЛКО-ТРЕЈД Панта 
ДООЕЛ увоз-извоз Бул. Кочо Рацин бр. 14/3-12, Скопје. 
Бришење на Друштво за производство, трговија и 

услуги АЛКО-ТРЕЈД Панта ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3704/01.                                   (13588) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2334/2002, од 05.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02021320?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговија на 
мало со цвеќе ГАРДЕНИЈА Даниела Бојан Мицева ТП 
Скопје, ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бб. 
Бришење на Трговија на мало со цвеќе ГАРДЕНИ-

ЈА Даниела Бојан Мицева ТП Скопје, ул. �Мито Хаџи-
василев Јасмин� бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2334/2002.                                   (13590) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1028/2002, од 29.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006487?-6-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП на Кафе-бар 
Фатмире Скендер Лека ВИЕНА ТП Дебар ул. �Б. Един-
ство� бр. 47. 
Бришење на Кафе-бар Фатмире Скендер Лека ВИЕ-

НА ТП Дебар, ул. �Б. Единство� бр. 47. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1028/2002.                                   (13591) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2811/2002, од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02003546?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП ОКИ Орхан 
Џамшит Зеадини такси превозник ул. �Боро Менков� 
бр. 1/4-13, Скопје. 
Бришење на ТП ОКИ Орхан Џемшит Зеадини такси 

превозник, ул. �Боро Менков� бр. 1/4-13, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2811/2002.                                   (13594) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3095/2001, од 27.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004460?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на Превозник М_А ТП 
Куртановиќ Дациќ Рифат Мазеса ул. �Џон Кенеди� бр. 
31-2/19, Скопје. 
Се брише од судскиот регистар Превозник М_А ТП 

Куртановиќ Дациќ Рифат Мазеса ул. �Џон Кенеди� бр. 
31-2/19, Скопје. 
Со дејност: 60.24 - превоз на стоки во друмскиот 

сообраќај. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3095/2001.                                   (13595) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1325/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025245?-8-11-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот на работа на Друш-
твото за продукција, градежништво, трговија и услуги 
БИРАРИЈА Михајло ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул. 
�Никола Вапцаров� бр. 5/1-12, Скопје. 
Скратена фирма на друштвото БИРАРИЈА, Михај-

ло ДООЕЛ. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштво за продукција, градежништво, трговија и 
услуги БИРАРИЈА Михајло ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, 
ул. �Никола Вапцаров� бр. 5/1-12, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1325/2002.                                   (13596) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 61/2002, од 16.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-68809-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачи и директор на ПЗО на 
Приватна здравствена организација - Ординација по 
општа медицина �ФИЛИНГ� ДОО на Лила и др. Скоп-
је, ул. �Михаил Чаков� бр. 7-а, локал број 2. 
Основачите на Приватна здравствена организација - 

Ординација по општа медицина �ФИЛИНГ� ДОО на 
Лила и др. Скопје, ул. �Михаил Чаков� бр. 7-а, локал 2, 
Скопје, на ден 11.02.2002 година донесоа Одлука за ис-
тапување и пристапување на основачи и за промена на 
овластено лице за застапување - директор на ПЗО и 
тоа: истапува основачот Менка Темелковска од Скопје 
на ден 11.02.2002 година и го преотстапува основачки-
от влог во вредност од 5.556,00 денари (во предмети) 
во целост на основачот кој пристапува Билјана Ѓорѓи-
овска од Скопје, ул. �Локов� бр. 28/2-25. 
Основачкиот влог на основачот Билјана Ѓорѓиовска 

во иднина ќе биде 5.556,00 денари. 
Се брише Менка Темелковска - директор без огра-

ничувања. Се запишува Билјана Ѓорѓиовска - директор 
без ограничувања. 
Пречистен текст: Билјана Ѓорѓиовска - директор без 

ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

61/2002.                                   (13597) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1612/2002, од 07.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020344304?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за земјоделско-сточарско производство 
преработка и промет на големо и мало, увоз-извоз 
СКОВИН АД, Скопје, ул. �15-ти Корпус� бр. 3. 
Дејноста се проширува со: 01.11/4, 15.32, 15.98/2, 

51.17, 63.12 и 74.82. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1612/2002.                                   (13598) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2621/2002, од 07.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02030000?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друштво-
то за производство и промет СОЛУН СУПЕРМАРКЕТ 
ДООЕЛ Гевгелија ул. �Маршал Тито� бр. 110, Гевгели-
ја. 
Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за произ-

водство и промет СОЛУН-СУПЕРМАРКЕТ ДООЕЛ 
Гевгелија ул. �Маршал Тито� бр. 110, Гевгелија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2621/2002.                                   (13601) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2745/2002, од 22.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02038778?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото 
за промет и услуги ФЕР КОМПАНИ 95 Нуредини ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Серава� бр. 65, Скопје. 
Се врши проширување на дејноста во внатрешен 

трговски промет и тоа: 65.12/3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2745/2002.                                   (13602) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2867/2002, од 09.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029249?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник на Друш-
твото за производство, трговија, транспорт и услуги 
КОЛОРАДО-ЕКСПОРТ Соња и др. ДОО ул. �Шакали-
ца� бр. 18, Кавадарци. 
На ден 16.04.2002 година, пристапил Андов Алек-

сандар, а на истиот ден истапило Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги КОЛОРАДО 2000 Алексан-
дар и други ДОО ул. �Шакалица� бр. 18, Кавадарци. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2867/2002.                                   (13603) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2164/2002, од 16.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005996?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за услуги во сточарството, ветеринарството и тр-
говија ВЕТПРОМЕТ Зденко и Ловрен ДОО увоз-извоз 
ул. �Јане Сандански� бр. 43/4/3, Скопје. 
Да се брише Маркиќ Ловрен - управител без огра-

ничување. Да се запише Маркиќ Петар - управител без 
ограничување. 
Пречистен текст: Маркиќ Петар - управител без ог-

раничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Маркиќ Петар - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2164/2002.                                   (13605) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 226/2002, од 14.01.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004541?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште и конверзи-
ја на Трговското друштво за производство, трговија и 
инженеринг КОМЕЛИНТ Николче ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, бул. �Партизански одреди� згр. 149, л. 
7, Скопје. 
Седиштето се менува и во иднина ќе гласи: Тргов-

ско друштво за производство, трговија и инженеринг 
КОМЕЛИНТ Николче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. �Ѓорче Петров� бр. 71/10, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

226/2002.                                   (13606) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2989/2002, од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009746?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за производство, промет и услуги ОМЕГА-
ИМПЕКС Томислав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
бул. �Јане Сандански� Б4/4, бр. 11, локал бр. 10. 
Дејноста се проширува со: 74.83. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2989/2002.                                   (13607) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2779/2002, од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02030915?-3-11-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, седиште и 
проширувањето на дејност на Друштвото за новинско 
издавачка и пропагандна дејност СТЕЛА-ПРЕС Кате-
рина и Јовица ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Н. 
Фронт� бр. 4/7. 
Се менува називот и седиштето на друштвото и ќе 

гласи: Друштво за новинско издавачка, пропагандна и 
продукциска дејност СТЕЛА-ПРЕС ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 29/3. 
Дејноста се проширува со: 22.25, 22.31, 22.32, 

22.33, 92.11, 92.12. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2779/2002.                                   (13608) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2845/2002, од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013386?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ВИНЕР Драган ДООЕЛ Скопје, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 67, лок. 9, Скопје. 
Се брише Сандев Драган - управител со неограни-

чени овластувања. Се запишува Мојсовски Роберт - уп-
равител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2845/2002.                                   (13609) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2655/2002, од 24.04.2002 година, ја запиша 
во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, 
истапувањето и пристапувањето на содружник и про-
мената на управител на Друштвото за производство, 
промет и услуги ГЕНРЕП ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�Мито Хаџивасилев Јасмин� бр. 26/42. 
Друштвото за производство, промет и услуги ГЕН-

РЕП Златко и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Огњан 
Прица� зграда Б-3, локал 15, врз основа на Одлука од 
02.04.2002 година, изврши: 

1. Промена на називот на фирмата, во иднина фир-
мата ќе настапува под називот: Друштвото за произ-
водство, промет и услуги ГЕНРЕП ДОО увоз-извоз 
Скопје. 

2. Друштвото го смени и досегашното седиште од 
ул. �Огњан Прица� зграда Б-3, локал 15, на ул. �Мито 
Хаџивасилев Јасмин� бр. 26/42. 

3. Од друштвото истапува содружникот Златко Че-
репналковски, а во друштвото пристапува лицето Кли-
мент Симончев. 

4. Во друштвото се промени лицето овластено за 
застапување и претставување на друштвото, односно 
се брише Славчо Ангеловски - управител со неограни-
чени овластувања. Се запишува Илијанчо Гаговски - 
управител со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Илијанчо Гаговски - управител со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2655/2002.                                   (13610) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2675/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024818?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител и конвер-
зија на Друштвото за производство, трговија и услуги 
СКРИНЕКС Ивица и Душко ДОО Скопје, ул. �11 Ок-
томври� бр. 23 б. 

Се брише Ивица Шкрињариќ, како управител со не-
ограничени овластувања, а се запишува Душко Шкри-
њариќ, како управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2675/2002.                                   (13611) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2374/2002, од 22.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017057?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Друштвото 
за одгледување на кози и производство на млеко и 
млечни производи КОЗАРСКА ФАРМА КОЖЛЕ Дим-
че ДООЕЛ ул. �Востаничка� бр. 1, Скопје. 
Се брише Анета Георгиевска, а се запишува Димче 

Георгиевски, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2374/2002.                                   (13612) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2451/2002, од 11.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 0207222?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејности на 
Друштвото за производство и промет ДУКИ Душко 
ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул. �Христо Ботев� бр. 
15. 
Се прошируваат дејностите во внатрешен трговски 

промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2451/2002.                                   (13613) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3661/2001, од 22.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014177?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на дејност на Друштво-
то за трговија, производство и услуги РЕПРОПРОМЕТ 
Бранка ДОО Скопје, ул. �Роман Толан� бр. 31. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-

рува со: 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.33, 
45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5. 
Основната главница на друштвото се зголемува за 

399.000,00 денари или 6.470 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3661/2002.                                   (13614) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2526/2002, од 19.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043184?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за производство, промет и услуги АБА-ЕК-
СПОРТ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Ристо Татар-
чев� бр. 69, Скопје. 
Новото седиште на друштвото е: ул. �Сава Коваче-

виќ� бр. 69, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2526/2002.                                   (13616) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2076/2002, од 14.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019662?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност и про-
мената на управител на Друштвото за производство, 
промет и услуги СВЕ-СО Спасо ДООЕЛ Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 107-1/2. 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 

21.11, 21.12, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23. 
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Се брише досегашниот управител Силвија Спасов-

ска, а се запишува Николовска Јулијана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2076/2002.                                   (13617) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2279/2002, од 10.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029479?-8-06-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, истапување-
то на содружник, преносот на удел и конверзијата на 
Трговското друштво за превоз на патници во домашни-
от и меѓународниот сообраќај АС ТРАНС КОМЕРЦ 
Хако и др. ДОО Скопје, ул. �Железничка� бр. 31-а во 
Трговско друштво за превоз на патници во домашниот 
и меѓународниот сообраќај АС ТРАНС КОМЕРЦ Хако 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Железничка� бр. 31-а. 
Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво 

за превоз на патници во домашниот и меѓународниот 
сообраќај АС ТРАНС КОМЕРЦ Хако ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Железничка� бр. 31-а. 
Истапува содружникот Нако Аговиќ и врши пренос 

на уделот. 
Извршена е конверзија од ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2279/2002.                                   (13618) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2953/2002, од 10.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042013?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, промет и услуги АДЦЕХ ДОО 
Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 81/2-15. 
Се брише Слободанка Пулејковска - управител без 

ограничување. 
Се запишува Стефан Пулејковски - управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2953/2002.                                   (13619) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1328/2002, од 08.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02026817?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ско друштво за промет и услуги ЛИБИ КОМПАНИ Пе-
тар ДООЕЛ увоз-извоз с. Кучково, Скопје. 
Се брише Трпковски Петар, управител без ограни-

чување, а се запишува Трпковска Ружа, управител без 
ограничување. 
Пречистен текст: Трпковска Ружа, управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1328/2002.                                   (13620) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2693/2002, од 16.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02027895?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за производство, промет и услуги ФИНА 
Милче ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Крсто Раковски� 
бр. 32-а, Скопје. 
Се проширува дејноста: 25.12. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2693/2002.                                   (13621) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2828/2002, од 23.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004292?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-

ското друштво за трговија на големо и мало и услуги 
МВ-КОМЕРЦ Михајло Пандиловски и партнер ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �Шидска� бр. 24. 
Се врши промена на управител: Се брише Михајло 

Пандиловски - управител без ограничување, а се запи-
шува Васил Пандиловски - управител без ограничува-
ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2828/2002.                                   (13622) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1141/2002, од 12.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041967?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за промет, услуги и увоз-извоз ЛИНК СИСТЕМИ 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Васил Главинов� бр. 16, кат 6. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Го-

ран Паздријан - управител, а се запишува Игор Бимби-
лоски - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1141/2002.                                   (13623) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2595/2002, од 29.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023646?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и застапување МИДРИВ Драги ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. �Благоја Паровиќ� бр. 40-б. 
Се брише досегашниот управител Сузана Дамчев-

ска, а се запишува новиот управител Лујза Данчевска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2595/2002.                                   (13624) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2468/2002, од 17.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010311?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив и истапување-
то на основач, проширувањето на дејности во внатреш-
но и надворешнотрговскиот промет на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги МАР-ИВА 
Зоран и Борис ДОО Скопје, ул. �Антон Попов� бр. 101-
б. 
Промена на назив на Трговското друштво за произ-

водство, промет и услуги МАР-ИВА ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Антон Попов� бр. 101-б во Трговско друштво за 
вработување на инвалидни лица, производство, промет 
и услуги МАР-ИВА ДООЕЛ Скопје, ул. �Антон По-
пов� бр. 101-б. 
Лицето Борис Карбев, истапува од својството на ос-

новач. 
Дејноста во внатрешнотрговскиот промет се про-

ширува со: 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/2, 
74.84. Дејноста во надворешнотрговскиот промет се 
проширува со: малограничен промет со соседните зем-
ји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сооб-
раќај, реекспорт, услуги во меѓународниот друмски со-
обраќај, меѓународна шпедиција, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2468/2002.                                   (13625) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2875/2001, од 21.12.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02036191?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Трговско-
то друштво МАНТИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. �16 Македонска бригада� бр. 8-1/3. 
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Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Трговско 

друштво МАНТИ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �16 
Македонска бригада� бр. 9-1/3. 
На ден 05.10.2001 година пристапиле Цветелин Ни-

колов Мантовски и Томе Петков, а на истиот ден иста-
пил Манти КО ООД. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2875/2001.                                   (13626) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2849/2002, од 26.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02044670?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејности на 
Друштвото за трговија, угостителство и услуги КВИ-
НИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Васил Ѓоргов� бр. 
20, Скопје. 
Друштво за трговија, угостителство и услуги КВИ-

НИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Управител Мишевски 
Славе од Скопје, ул. �Народни Херои� бр. 5/2-9 - упра-
вител без ограничување. 
Дејности: 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.4, 55.40, 

55.5, 55.51, 55.52, 52.72/1, 72.10, 72.2, 72.20, 72.3, 72.30, 
72.4, 72.40, 92.34, 52.11, 52.21, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.46, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 71.33, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2849/2002.                                   (13628) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2195/2002, од 26.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040783?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник на Друш-
твото за производство, трговија и услуги З.П.Т.-СИС-
ТЕМИ експорт-импорт ДОО Скопје, ул. �Вамбел� бр. 
6-2-6. 
На ден 18.02.2002 година, пристапила Милица Ла-

заревска, а на истиот ден истапил Петар Лазаревски од 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2195/2002.                                   (13629) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2749/2002, од 22.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020010848?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Друштвото 
за градежништво ГРАДБА Оливер ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, с. Стајковци, ул. �6� бр. 33. 
Се брише Оливер Додевски, а се запишува Миле 

Додевски - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2749/2002.                                   (13631) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4117/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02027427?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и содружник 
на Друштвото за производство, трговија и застапување 
на странски фирми Техноклима Јаков и др. ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. �Нобеловска� бр. 19-а. 
Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гла-

си: Друштво за производство, трговија и застапување 
на странски фирми Техноклима ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. �Нобеловска� бр. 19-а. 
Од 14.12.2001 година од друштвото истапуваат Ја-

ков Ѓурковиќ од Лазаревац и Екатерини Траганиду од 
Драма, а пристапува Бојан Јанковски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4117/2002.                                   (13633) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 105/2002, од 26.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-60404-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице на Приватната здравствена 
организација - ординација по општа стоматологија 
ДЕНТ-АРТ П.О. Скопје, бул. �Кочо Рацин� бр. 40/3. 
Приватна здравствена организација - ординација по 

општа стоматологија ДЕНТ-АРТ П.О. Скопје, бул. Ко-
чо Рацин� бр. 40/3. Се брише Стојановиќ Товка, а се за-
пишува Стојановиќ Маја, директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

105/2002.                                   (13634) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2413/2002, од 12.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014677?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив на Друштвото 
за услуги, маркетинг и трговија КАЛОНИС Борис ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. �Томе Арсовски� бр. 47, Скопје. 
Називот се менува и ќе гласи: Друштво за производ-

ство, услуги, маркетинг и трговија КАЛОНИС Борис ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. �Томе Арсовски� бр. 47, Скопје. 
Во внатрешен промет се прошируваат дејностите. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2413/2002.                                   (13635) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4450/2001, од 04.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02016795?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, промената на 
управител на Друштво за производство, трговија и ус-
луги Д И С  ИНТЕРНАЦИОНАЛ Синиша ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, бул. �Гоце Делчев� ДТЦ Мавровка, 
ламела А-I/14. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за произ-

водство, трговија и услуги ДИС Интернационал ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. �Гоце Делчев� ДТЦ Мав-
ровка, ламела А-1-1. 
Се бришат овластувањата на управителот Крлиу Оли-

вера и тоа: да го задолжува друштвото по било кој основ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4450/2001.                                   (13637) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 118/2002, од 21.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02021827?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето на содружници на 
Друштвото за производство, трговија и услуги АГРО-
ОПРЕМА Мите и други ДОО експорт-импорт, Скопје, 
ул. �Јани Лукровски� бр. 5/5. 
На ден 20.12.2001 година истапиле Љубиша Шипо-

виќ и Јован Накевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

118/2002.                                   (13642) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 117/2002, од 12.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02003319?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник на Тр-
говското друштво за производство, трговија и услуги 
АВТОГРАНА експорт-импорт Јован Скопје, ул. �Јани 
Лукровски� бр. 5/5. 
На ден 20.12.2001 година истапиле Јакимовски Ран-

ко, Накевски Јован, Велковски Станимир, Шиповиќ 
Љубиша. 
Се брише Јован Накиевски, а се запишува Иван Ља-

мов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

117/2002.                                   (13643) 



17 септември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 72 - Стр. 7 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3008/2002, од 29.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042714?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ВЕГА ВЕТ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, бул. �Партизански одреди� 131/21. 
Се врши промена на управителот. Се брише Галена 

Божиновска - Андреева - управител без ограничување, 
а се запишува Ленче Чурукоска - управител без ограни-
чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3008/2002.                                   (13644) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2799/2002, од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02035042?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги ТЕР-
МОДУР-СЕВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. 
�Моша Пијаде� бр. 154. 
Се брише досегашниот управител Ѓока Стојковиќ, а 

се запишува новиот управител Светлана Јовановиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2799/2002.                                   (13645) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2795/2002, од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025987?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, седиште, 
содружник, проширувањето на дејност и промена на 
управител на Друштвото за промет и услуги САТУРИ 
Иса ДООЕЛ Куманово, ул. �Др.Рибар� бр. 103. 
Се врши промена на фирмата и седиштето па во ид-

нина ќе гласи: Друштво за производство, трговија, гра-
дежништво и транспорт ЕНИ-2002 ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово, ул. �Јоско Илиевски� бр. 19. 
Од 11.04.2002 година од друштвото истапува Саити 

Иса од Куманово, а пристапува Асани Исмет од Кума-
ново. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-

рува со: 15.11, 15.12, 15.13, 45.21/1, 45.31, 45.33, 45.41, 
45.42 и 45.45. 
Се брише Саити Иса - управител со неограничени 

овластување, а се запишува Џемаили Сејди - управител 
со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2795/2002.                                   (13646) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2645/2002, од 24.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042516?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиште на Друштвото за 
производство, трговија и услуги АЛ ИМПЕКС 2001 ДОО 
извоз-увоз Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 70б. 
Седиштето се менува и во иднина ќе гласи: Друш-

тво за производство, трговија и услуги АЛ ИМПЕКС 
2001 ДОО извоз-увоз Скопје. 
Се брише Зоран Молчанов, а се запишува Татјана 

Перовиќ-Митрова - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2645/2002.                                   (13647) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1697/2002, од 25.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02030619?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност во 
внатрешен трговски промет на Друштво за производ-
ство, промет и услуги експорт-импорт Т-РЕКС Славка 
и други ДОО ул. �Лондонска� бр. 19, Скопје. 

Проширување на дејноста во внатрешниот трговски 
промет со: 92.61, 92.62. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1697/2002.                                   (13649) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2772/2002, од 25.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02037126?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
тво за инженеринг, производство и трговија ХИДРОП-
ЛАН Рајко и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Козле 
2� бр. 17. 
Се брише Велковска Славица, управител без огра-

ничување. Се запишува Рајко Николовски - управител 
без ограничување. 
Пречистен текст: Николовски Рајко - управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2772/2002.                                   (13650) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2485/2002, од 24.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02039672?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
тво за производство, трговија и услуги МАК-СТЕПС 
ДОО експорт-импорт Скопје ТЦ Васил Главинов лок. 
21, Скопје. 
Се брише Здраве Митревски - управител без огра-

ничување. Се запишува Драган Тргачевски - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2485/2002.                                   (13652) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2486/2002, од 04.04.2002 година, во ре-
гистарската влошка бр. 02006840?-3-03-000, ја за-
пиша во трговскиот регистар промената на управи-
тел на Трговското друштво за производство, проек-
тирање и инженеринг К Г В  Зоран и Димитар увоз-
извоз ДОО Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 
97/18. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Зо-

ран Милев - управител. Се запишува Сретен Мирковиќ 
- управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2486/2002.                                   (13653) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2377/2002, од 12.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02002074?-8-06-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник на Друш-
твото за внатрешен и надворешен транспорт ЛЕГЕН-
ДА Неџат ДООЕЛ Дебар, ул. �Атанас Илиќ� бр. 101, 
Дебар. 
На ден 06.03.2002 година, пристапил Бесим Поцес-

та, а на истиот ден истапил Неџат Поцеста од Дебар. 
Промена на дејности. Се брише Неџат Поцеста, а се 

запишува Бесим Поцеста. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2377/2002.                                   (13654) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 144/2002, од 26.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-42230-0-0-0, ја запиша во трговски-
от регистар промената на лице овластено за застапува-
ње на Здравствена организација - ординација по општа 
медицина �БИМЕДИЈА� ц.о. Скопје, ул. �Џон Кенеди� 
бр. 18. 
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Се брише Станоевска Анкица, се запишува новиот 

директор Бибан Јадранка - директор со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

144/2002.                                   (13656) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1360/2000, од 21.05.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022213?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејности на 
Друштвото за угостителство и туризам ВИЛА ВОДНО 
Љупчо ДООЕЛ Скопје, ул. �Партение Зографски� бр. 
79-а. 
Дејноста се проширува со: 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 

55.22, 55.23, 55.51, 55.52, 70.20. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1360/2002.                                   (13657) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2426/2002, од 01.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027768?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште, конверзијата 
на Трговското друштво за внатрешен и надворешен про-
мет и услуги АС КОМПАНИ Александар КОП ДООЕЛ 
експорт-импорт, Скопје, ул. �Антон Панов� бб. 
Промена на седиште од ул. �Кузман Јосифовски 

Питу� бр. 24 на �Антон Панов� бб. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2426/2002.                                   (13658) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2425/2002, од 11.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013949?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, друштво, уп-
равител и конверзијата на влог на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АМОР-ТРАДЕ Шаби ДОО-
ЕЛ увоз-извоз ул. �Рифат Бурѓевиќ� бр. 72, Скопје. 
Нов назив: Друштво за производство, трговија и ус-

луги АМОР-ТРАДЕ ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Рифат 
Бурѓевиќ� бр. 72, Скопје. 
Промена на управител за застапување во внатрешен 

и надворешен трговски промет. Се брише Нухију Ша-
би, се именува Еминовски Фета. Конверзија на 10.100 
ДЕМ во 5.129,50 евра или 312.900,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2425/2002.                                   (13659) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2384/2002, од 29.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02028495?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на основач, управител, 
промената на име со следните податоци на основач во 
фирма и седиште на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БИОШАРМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. �Славчо Стоименов� бр. 6. 
Се менува име на основач во фирма и ќе гласи: 

Друштво за производство, трговија и услуги БИО-
ШАРМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Се менува седиште-
то на ул. �Славчо Стоименов� бр. 6. Од друштвото ис-
тапува Спировска Мимоза од 15.03.2001 година. Во 
друштвото пристапува Јанчески Синадин од 15.03.2001 
година. Се брише лице овластено за застапување Спи-
ровска Мимоза, управител без ограничување. Се запи-
шува лице овластено за застапување Јанчески Сина-
дин, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2384/2002.                                   (13660) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2808/2002, од 29.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043306?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност во 
внатрешен трговски промет и промената на управител 
на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕ-
МОФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје, ул. �Вељко Влахо-
виќ� бр. 18 - мезанин, Скопје. 
Се именува втор управител на друштвото, лицето 

Васил Партинов од Скопје, ул. �Козле� бр. 88/1-1, со 
неограничени овластувања. 
Се прошируваат дејностите на друштвото со след-

ната дејност: 51.46 - трговија на големо со фармацевт-
ски производи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2808/2002.                                   (13661) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3060/2002, од 29.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025171?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, истапување-
то на содружници и отстапувањето на удел на Л.Ј.М. 
Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ Скопје, ул. �Ан-
тон Попов� бр. 149 б. 
Промена на назив; промена на управител; конверзи-

ја на основната главница; истапување на содружник. 
Новиот назив на друштвото е: Л.Ј.М. друштво за 

трговија и услуги ДООЕЛ Скопје, ул. �Антон Попов� 
бр. 149 б. 
Од друштвото истапува содружникот Јанева Иван-

ка. Се брише досегашниот управител Иванка Јанева, а 
се запишува новиот управител Катерина Огњановска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3060/2002.                                   (13662) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 529/2002, од 22.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02011877?-3-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар преносот на удел и конверзија на 
Друштвото за транспорт, шпедиција и трговија МЕС-
МОМЕ Момир и други ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. �Антон Попов� бр. 40, Скопје. 
Пренос на удел и конверзија на Друштво за тран-

спорт, шпедиција и трговија МЕС-МОМЕ Момир и 
други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Антон Попов� 
бр. 40, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

529/2002.                                   (13663) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2491/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019573?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив на Друштвото 
за производство, промет, услуги и транспорт ЏЕВО-
КОМЕРЦ Џевдет и Феим ДОО експорт-импорт с. Џеп-
чиште - Џепчиште. 
Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за производство, промет, услуги и транспорт ХЕР-
СИГ ДОО експорт-импорт с. Џепчиште - Џепчиште. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2491/2002.                                   (13664) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2215/2002, од 29.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02011286?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за производство, трговија и услуги МАК-
МОТОР Иљчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 119. 



17 септември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 72 - Стр. 9 
 
Дејноста се проширува со: 50.30/1, 50.30/2, 51.30. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2215/2002.                                   (13665) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2839/2002, од 26.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02034528?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар префрлањето на фирма на ТП ми-
ни маркет ЦЕКО Убавка Љубе Цековска ул. �Фуштан-
ска� бр. 10-б, Скопје. 
Префрлање на ТП мини маркет ЦЕКО Убавка Љубе 

Цековска, ул. �Фуштанска� бр. 10-б, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2839/2002.                                   (13666) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2679/2002, од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004781?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друштво-
то за трговија, услуги и издавачка дејност ЏЕМИНИ II 
Иво ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Ленинова� бр. 
29/3-6. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за издавач-

ка и уметничка дејност, трговија и услуги ТРЕТО УВО 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Ленинова� бр. 
29/3-6, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2679/2002.                                   (13667) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2556/2002, од 16.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013121?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, седиште на 
Друштвото за производство, промет и услуги ГОС Со-
фија и Симон ДОО Скопје, ул. �Атинска� бр. 12. 
Фирмата и седиштето се менуваат и во иднина ќе 

гласи: Друштво за производство, промет и услуги ГОС 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Наум Наумовски 
Борче� бр. 87. 
Се прошируваат дејностите во внатрешен промет: 

36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.50, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.51. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2556/2002.                                   (13668) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2592/2002, од 18.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043462?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар проширувањето на дејности на Угостител-
ското, услужно, производно, трговско друштво ТИМ НЕТ 
ДОО увоз-извоз ул. �Крагуевачка� бр. 3, Скопје. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-

рува со 72.60. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2592/2002.                                   (13669) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2957/02, од 24.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013435?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиштето на Друш-
твото за трговија и услуги ПОДРАВКА, Подравка 
прехранбена индустрија ДООЕЛ експорт-импорт Скоп-
је, ул. �Благоја Стефковски� бб. 
Со одлука за промена на седиштето на друштвото 

од 15.02.2002 година седиштето на друштвото ќе биде 
во Скопје на ул. �Благоја Стефковски� бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2957/02.                                   (13670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2058/2002, од 10.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02027870?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште, управител 
и конверзијата на основната главница на Друштво за 
производство, промет и услуги МАК МИКРОН Лилја-
на ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Јани Лукровски� бр. 
5/2-48, Скопје. 
Новото седиште на друштвото е на ул. �Јани Лук-

ровски� бр. 3, Скопје. 
Се брише досегашниот управител Лилјана Јовиќ, а 

се запишува новиот управител Драган Јовиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2058/2002.                                   (13671) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2699/2002, од 17.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023882?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, надворешна и внатрешна трго-
вија и услуги ЈУКА Ѓурѓица ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �Алекса Дундиќ� бр. 177 б. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Пет-

ровска Ѓурѓица - управител, а се запишува Петровска 
Катерина - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2699/2002.                                   (13672) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3934/2001, од 16.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013273?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето 
на содружник на Друштво за производство, трговија и 
услуги КИММ Игор и др. ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
�АСНОМ� бр. 22/3-7. 
Од друштвото за производство, трговија и услуги 

КИММ Игор и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште 
во Скопје, на бул. �АСНОМ� бр. 22/3-7, истапува сод-
ружникот Христијан Напка, а на негово место приста-
пува содружникот Бориз Конески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3934/2001.                                   (13673) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2673/2002, од 19.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007196?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
тво за промет и услуги ИКО КОМЕРЦ Илија ДООЕЛ 
извоз-увоз Скопје, ул. �Пресека� бр. 17-б. 
Се брише Илија Димоски, а се запишува Јулијана 

Симјаноска - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2673/2002.                                   (13674) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2666/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02016062?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
КОМПАКТ М ДООЕЛ Друштво за инженеринг, произ-
водство, трговија и финансиски консалтинг експорт-
импорт Скопје, ул. �Востаничка� бр. 73. 
Се запишува проширувањето на дејноста во внат-

решниот трговски промет со: 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 
35.12, 35.20, 35.30. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2666/2002.                                   (13675) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2493/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043298?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, промет и услуги ЕУРО ЕСТИ 
ДОО експорт-импорт Скопје, ГТЦ секц. 3, кат 2, лок. 
265. 
Се брише Тримческа Наде, управител без ограничу-

вање. Се запишува Магдалена Симоновска, управител 
без ограничување. 
Пречистен текст: Магдалена Симоновска, управи-

тел без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2493/2002.                                   (13676) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2296/2002, од 17.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02036398?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЛЕФСКИ 
Благој ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 27, Гевгелија. 
Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 

72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60. 
Се брише Благој Ристов, а се запишува Борис Рис-

тов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2296/2002.                                   (13677) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2446/2002, од 11.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02025072?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице овластено за застапува-
ње во внатрешниот и НТП и конверзија на основната 
главница на Друштвото за производство и трговија на го-
лемо и мало КОЛАМА ДООЕЛ Владимир увоз-извоз 
Скопје, улица �Ѓорче Петров� број 12, Скопје. 
Се брише досегашното лице Владимир Коцевски од 

Скопје, управител на друштвото без ограничување, а се 
запишува новото лице Малинка Коцева од Скопје, уп-
равител на друштвото без ограничувања, и двајцата со 
место на живеење на улица �Ѓорче Петров� број 12, во 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2446/2002.                                   (13678) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2484/2002, од 12.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042053?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет на Друштвото за производство, трговија на го-
лемо и мало и услуги БОЛЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ извоз-
увоз Скопје, улица �Тодор Чангов� број 41/21, Скопје. 
Се брише досегашното лице Блашко Змејкоски од 

Скопје, управител на друштвото без ограничувања, а се 
запишува новото лице Блашка Змејкоска од Скопје, уп-
равител на друштвото без ограничувања, и двајцата со 
место на живеење на улица �Тодор Чангов� број 41/21, 
во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2484/2002.                                   (13679) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2269/2002, од 17.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02014582?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејностите на 
Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО-М Јо-
вица ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Лесковачка� 15. 

Се прошируваат дејностите: 24.16, 37.10, 45.22, 
50.40/1, 50.40/2, 51.22, 51.47, 51.56, 51.64, 52.23, 52.25, 
52.27, 52.33, 52.42, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 63.12, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.82, 74.83. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2269/2002.                                   (13680) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2610/2002, од 16.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02016002?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и услуги БИЏО-ПРОМ Слободанка 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Раде Кончар� 3. 
Се брише Слободанка Додевска, а се запишува 

Марјана Додевска, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2610/2002.                                   (13681) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2744/2002, од 17.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029129?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и услуги БИС Александар ДООЕЛ из-
воз-увоз Скопје, ул. �Воденска� бр. 6-3/11. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Ле-

љохин Александар - управител. Се запишува Лилјана 
Андоновска - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2744/2002.                                   (13682) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 472/2002, од 11.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02035536?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и седиште на 
Друштвото за промет и производство НСГ ФАРМ Зо-
ран и Зоран ДОО Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 64-а. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за промет и 

производство НСГ ФАРМ Скопје, бул. �Гоце Делчев� 
бр. 5. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

472/2002.                                   (13683) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2535/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040498?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето на содружник и от-
стапувањето на удел на Друштвото за продукција и 
маркетинг ИМИКА ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Црве-
на Вода� бр. 28. 
Од друштвото истапува содружникот Сања Андре-

евска од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2535/2002.                                   (13684) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1527/2002, од 20.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023289?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на структура на Произ-
водно трговско услужно друштво АГРОПРОМЕТ ДОО 
Малик и други ул. �ЈНА� 237, Гостивар. 
Промена на структура на основачки влог на друш-

твото на Производно трговско услужно друштво АГ-
РОПРОМЕТ ДОО Малик и други ул. �ЈНА� 237, Гос-
тивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1527/2002.                                   (13685) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 137/2002, од 23.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-66190-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Приватна здравс-
твена организација - Ординација по општа стоматоло-
гија со заботехничка лабораторија МИБО-ДЕНТ ц.о. 
Скопје, ул. �Бутелска� бр. 47. 
Се брише Анка Пауновска - директор без ограничу-

вања. Се запишува Мирјана Пауновска - директор без 
ограничувања. 
Пречистен текст гласи: Мирјана Пауновска - дирек-

тор без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

137/2002.                                   (13686) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2572/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041718?-4-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Акционерско друштво за проектирање, 
градежништво, инженеринг, производство и трговија 
МАКХИДРО ПРОЕКТ КО АД Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9. 
Се разрешува извршен член на одбор на директори 

Давид Габаи, а се именува извршен член на одборот на 
директори Ивица Шкрињариќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2572/2002.                                   (13687) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1609/2002, од 15.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017519?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник на Тр-
говското друштво за надворешна и внатрешна тргови-
ја, производство и услуги ЕЛУКСПРОМ Пецо и други 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Владимир Каваев� бр. 17 
а. 
Од друштвото истапува основачот Стојановиќ Вла-

дица, а пристапува лицето Стојановиќ Бранко од Скоп-
је, со стан на ул. �АВНОЈ� бр. 88/2/3 и го прифаќа ос-
новачкиот влог. 
Се врши конверзија на основачкиот влог и тоа ос-

новачки влог на Стојановиќ Владица 254.500,00 денари 
или 4.200 евра и основачки влог на Стојановиќ Бранко 
254.500,00 денари или 4.200 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1609/2002.                                   (13688) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2326/2002, од 16.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015348?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на ЈСД-
ДАРИС ИНВЕНТ Данило ДОО центар за иновации и 
технологија увоз-извоз Скопје, бул. �Јане Сандански� 
бр. 84/2-17, Скопје. 
Промена на управител и конверзија на основачки 

влог во друштвото. 
Се запишува за директор: Мукаетов Зоран од Скоп-

је. 
Основачкиот влог на друштвото е 5.439 ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2326/2002.                                   (13689) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2659/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005873?-6-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на име, седиште и деј-
ности на Кафетерија АМИ-КАФЕ ТП Павловски Миле 
Славе бул. �Партизански одреди� бр. 66-а, Скопје. 

Се менува називот и седиштето на ТП и ќе гласи: 
Кафетерија АМИ-КАФЕ ТП Павловски Миле Славе, 
бул. �Партизански одреди� бр. 66-а, Скопје. 
Се запишуваат дејностите: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 

55.52, 15.52. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2659/2002.                                   (13690) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2466/2002, од 19.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006914?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и конверзија 
на Друштвото за истражување и развој во техничките и 
технолошките науки УЛТРА Зоран и други ДОО Скоп-
је, ул. �Аврам Писевски� бр. 63. 
Фирмата се менува и ќе гласи: Друштво за истражу-

вање и развој во техничките и технолошките науки 
УЛТРА ДОО Скопје, ул. �Аврам Писевски� број 63. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2466/2002.                                   (13691) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2880/2002, од 23.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02045595?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената - истапувањето на сод-
ружник и промената на фирма на Друштвото за произ-
водство на текстил, трговија и услуги АКАС ДООЕЛ 
експорт-импорт Нов Дојран, ул. �Маршал Тито� бр. 64, 
Стар Дојран. 
Од друштвото истапува содружникот Георгиос 

Хрисантидис од Науса - Иматиас, ул. �Вурира� бр. 6, 
Република Грција. 
Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за произ-

водство на текстил, трговија и услуги АКАС ДООЕЛ 
експорт-импорт Нов Дојран, ул. �Маршал Тито� бр. 64, 
Стар Дојран. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2880/2002.                                   (13692) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2857/2002, од 25.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020042020?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на МАГ-
МЕТАЛ-2001 Друштво за инженеринг, консалтинг, 
производство и промет ДООЕЛ Скопје, ул. �Железнич-
ка� бр. 37. 
Се брише Додевски Зоран - управител. 
Се запишува Ацева Јулијана - управител со неогра-

ничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2857/2002.                                   (13693) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3375/2001, од 18.01.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02020387?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, основач, пре-
носот на удел и конверзијата од ДЕМ во ЕУР на Друш-
твото за производство, услуги и трговија КАЈНАК 
Адем ДООЕЛ увоз-извоз с. Елово, општина Студени-
чани. 
Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гла-

си: Друштво за производство, услуги и трговија КАЈ-
НАК ДООЕЛ увоз-извоз, с. Елово, општина Студени-
чани. 
Од 12.11.2001 година од друштвото како основач 

истапува Адем Адем Арифовски од Скопје, а приста-
пува Сали Арифовски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3375/2001.                                   (13694) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2841/2002, од 25.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02028560?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето 
на содружник на Друштвото за трговија на големо и 
мало МАЈАЕКСПОРТ Стефан и Ристо ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Методија Митевски� бр. 13/1-12, Скопје. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за трговија 

на големо и мало МАЈАЕКСПОРТ ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Методија Митевски� бр. 13/1-12. 
Од друштвото истапува содружникот Стефан Спа-

севски, а пристапува Луција Спасевска од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2841/2002.                                   (13695) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2221/2002, од 26.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 3-02000416?-000-01, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив и седиште на 
Трговското друштво за поправка и промет на моторни 
возила, промет и производство на делови (Ивановска 
Софка и др.) �МЕХАНИКА-РЕМОНТ� ДОО Скопје, 
ул. �516� бр. 6. 
Се менува називот и седиштето на друштвото и ќе 

гласи: Трговско друштво за поправка и промет на мо-
торни возила, промет и производство на делови МЕ-
ХАНИКА-РЕМОНТ ДОО Неготино, ул. �Пекарев� бр. 
1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2221/2002.                                   (13696) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2939/2002, од 25.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009662?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за производство, трговија и услуги ОГ-
НОМАК БОТОНИ КОМПАНИ Пано и други ДОО 
Скопје, бул. �Гоце Делчев� ДТЦ Мавровка, лок. 33, 
Скопје. 
Се брише досегашниот застапник на друштвото 

Блашевски Трајан - управител без ограничување. За 
нов управител се именува лицето Милковски Моме - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2939/2002.                                   (13697) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1636/2002, од 22.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02027934?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за производство и трговија на големо и ма-
ло ФАМОД Милан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�503� бр. 36, Скопје. 
Дејноста се проширува со: 20.40, 20.51, 22.22, 25.24, 

31.10, 31.50, 31.62, 32.10, 28.52, 28.73, 28.74, 33.20, 34.50, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 51.14, 51.47, 51.53, 51.66, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 71.32, 74.12, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.30, 74.83, 93.05. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1636/2002.                                   (13698) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2805/2002, од 22.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010660?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за градежништво и трговија на големо и 
мало АЛКАЈ Александар ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
�Анкарска� бр. 9, Скопје. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-
рува со: 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2805/2002.                                   (13699) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2502/2002, од 26.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043164?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на матичен назив и истапување 
и пристапување на содружници и промената на управител 
на Друштвото за трговија СТОУН ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, 
бул. �Кузман Јосифовски Питу� блок Б7, ламела 2. 
Кон друштвото пристапува Фалерко Традинг Лими-

тед, а истапува Кире Наумов. 
Се брише Кире Наумов, а се запишува новиот упра-

вител Соња Крстиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2502/2002.                                   (13700) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1863/2002, од 21.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02016021?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за трговија, производство и услуги ИНТЕРЕЛЕК-
ТРО Борис и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
�Багдадска� бр. 10. 
Новото седиште на друштвото е на ул. �Багдадска� 

бр. 10. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1863/2002.                                   (13701) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4636/2001, од 25.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02001461?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма на Друштвото за 
транспорт, туризам, услуги и промет на големо и мало 
�АТА-КОМЕРЦ-ПЕТРОЛ� Бесник ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово, ул. �Илинденска� бр. 107 - Тетово. 
Фирмата се менува и ќе гласи: Друштво за тран-

спорт, туризам, услуги и промет на големо и мало 
АТА-КОМЕРЦ ПЕТРОЛ ДОО експорт-импорт Тетово, 
ул. �Илинденска� бр. 107. 
На ден 21.12.2001 година пристапило Друштво за тр-

говија , производство и услуги АТА Јетмир ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово, ул. �Р. Цониќ� 28 БДС 5436320. 
Се зголемува главнината со 1.220.400,00 денари, 

19.934 евра, усогласување на дејностите со НКД. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4636/2001.                                   (13702) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2930/2002, од 25.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02012251?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на називот, основачот и 
лицето овластено за застапување на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ХИЛДЕБРАНДС ДООЕЛ 
ГТЦ приземје секција 2, локал 190, Скопје. 
Се менува досегашниот назив на друштвото, во ид-

нина друштвото ќе настапува во правниот промет под 
називот: Друштво за производство, трговија и услуги 
ХИЛДЕБРАНДС ДООЕЛ. Скратениот назив на друш-
твото гласи: ХИЛДЕБРАНДС ДООЕЛ СКОПЈЕ. 
Од друштвото истапува основачот ОРКА ХОЛДИ-

ГАД СКОПЈЕ, а пристапува новиот основач Јовановиќ 
Петар од Скопје. Се менува досегашниот управител на 
друштвото Камчев Јордан, а за нов управител на друш-
твото се именува Јовановиќ Петар од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2930/2002.                                   (13703) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2756/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02011027?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштво за производство, градежништво, промет и ус-
луги ПРОТАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Михаил Чаков� бр. 4. 
Дејноста во внатрешниот трговски промет се про-

ширува со: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2756/2002.                                   (13704) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2755/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020012073?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за производство, градежништво, промет и 
услуги ПРОТОТИП Драгољуб ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Михаил Чаков� бр. 4. 
Дејноста се проширува со: 50.10, 50.20, 50.30, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2755/2002.                                   (13705) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1237/2002, од 25.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02003434?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ ул. 
�Илинденска� бб, Куманово. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Сла-

ве Трајковски - управител без ограничувања. Се запи-
шува Јагода Прокиќ - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1237/2002.                                   (13706) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2806/2002, од 25.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014900?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за производство, градежништво, трговија и 
услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
�Пиринска� бр. 23, Скопје. 
Дејноста се проширува со 65.21. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2806/2002.                                   (13707) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2634/2002, од 24.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040557?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, седиште, 
промена на содружник и управител на Друштвото за 
производство, трговија и услуги БВГ ТРЕЈД ДОО увоз-
извоз Куманово, ул. �Тоде Думба� бр. 90/16. 
Новиот назив на друштвото е Друштво за производ-

ство, трговија и услуги БВГ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, ул. �Октомвриска Револуција� бр. 13-3/3, 
Куманово. 
Од друштвото истапува содружникот Митевски Бо-

рислав од Куманово. 
Се брише досегашниот управител Борислав митевски, 

а се запишува новиот управител Веселка Митевска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2634/2002.                                   (13708) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2503/2002, од 18.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022113?-3-03-000, ја запиша во 

трговскиот регистар промената на управител на Друш-
тво за производство на големо и мало БИРОГРАФИКА 
Лазар и др. извоз-увоз ДОО Скопје, ул. �АСНОМ� бр. 
24, Скопје. 
Се брише: Лазар Глигоровски - управител без огра-

ничување. Се запишува: Марина Глигоровска - управи-
тел без ограничување. 
Пречистен текст: Марина Глигоровска - управител 

без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2503/2002.                                   (13709) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2802/2002, од 24.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032843?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за внатрешна и надворешна трговија ГОРЕЊЕ 
Горење господињски апарати ДООЕЛ Скопје бул. 
�Партизански одреди� кула 3, Скопје. 
Се брише досегашниот управител Јовановиќ Небој-

ша, а се запишува новиот управител Јовановиќ Ненад. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2802/2002.                                   (13710) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2524/2002, од 16.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02027478?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за трговија на големо и мало и услуги ИЛИНО 
ПРОМЕТ Марија и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�Козле� кула 13. 
Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа на 

ул. �Миле Поп Јорданов� бр. 70. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2524/2002.                                   (13711) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2525/2002, од 08.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032762?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар пристапувањето на содружник на 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги ПРИЗМА ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Миле 
Поп Јорданов� бр. 70. 
На ден 05.04.2001 година пристапиле Драган Го-

ренчев, Ангеловски Борис и Ангеловска Марија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2525/2002.                                   (13712) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3922/2002, од 04.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004310?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, основач, уп-
равител на Друштвото за производство, промет и услу-
ги на големо и мало МОДУЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. �Јани Лукровски� бр. 8/29. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за производство, промет и услуги на големо и мало 
МОДУЛ ДООЕЛ увоз-извоз. 
Во друштвото пристапува основачот Есма Калис од 

Скопје, а истапува основачот Елмаз Калис од Скопје со 
одлука од 20.11.2001 година. 
Се брише Елмаз Калис - управител без ограничува-

ње. 
Се запишува Есма Калис - управител без ограничу-

вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3922/2002.                                   (13713) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2848/2002, од 23.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022135?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за производство, трговија и услуги АНИ-
КОМЕРЦ Аншеле ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Анас-
тас Митрев� бр. 29/8, Скопје. 
Дејноста се проширува со: 01.12/1, 15.81/1, 15.81/2, 

15.89, 17.40/2, 17.35, 17.54, 17.71, 17.72, 21.23, 21.21, 
21.22, 21.25, 36.63, 51.15, 61.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.35, 51.36, 51.42/2, 51.70, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.61, 52.63, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2848/2002.                                   (13714) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2545/2002, од 22.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02034697?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за производство, трговија и услуги МАК-
КОС КОМПАНИ - Зелќиф ДООЕЛ Скопје, ул. �Лазо 
Москов� бр. 4/1-3, Скопје. 
Нови дејности: 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5.  
Пречистен текст: 
Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 17.40, 

17.54, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.16, 51.17, 
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, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05; откуп на земјо-
делски производи, откуп на сточарски производи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2545/2002.                                   (13715) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2582/2002, од 09.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02002963?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и управител 
на Трговското радиодифузно друштво ТВ БС Печатни-
ца БС ДООЕЛ Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 1 во Тргов-
ско радиодифузно друштво ТВ БС ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Даме Груев� бр. 1. 
Новиот назив на фирмата гласи: Трговско радиоди-

фузно друштво ТВ БС ДООЕЛ Скопје, ул. �Даме Гру-
ев� бр. 1. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Ла-

зар Темелков - управител. Се запишува Анита Калин-
кова - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2582/2002.                                   (13716) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4135/2001, од 12.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02034844?-8-11-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Тргов-
ското друштво за вработување на инвалидни лица за 
печатење книги и списанија ПЕЧАТНИЦА БС ДООЕЛ 
ул. �Пушкинова� бб, Скопје во Трговско друштво за 
вработување на инвалидни лица за печатење на книги и 
списанија ПЕЧАТНИЦА БС ДООЕЛ ул. �Скупи� бб, 
Скопје. 
Се врши конверзија на основната главница од ДЕМ 

во евра и промена на седиште. 

Основната главница изнесува 2.500,00 евра, а ново-
то седиште е на ул. �Скупи� бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4135/2002.                                   (13717) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 916/2002, од 04.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042193?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друштво 
за производство, трговија и услуги Т.М.С. Црвен крст 
Карпош ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Руѓер Бошко-
виќ� бр. 3. 
Називот на друштвото се менува - дополнува и гла-

си: Друштво за производство, трговија, услуги и орга-
низирање курсеви за странски јазици Т.М.С. Црвен 
крст Карпош ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Руѓер 
Бошковиќ� бр. 3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

916/2002.                                   (13718) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2710/2002, од 22.04.2002 година, ја запиша 
во трговскиот регистар промената на фирма на Друш-
твото за производство, трговија и сточарство МАЈА 
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Кадино, оп-
штина Илинден. 
Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво 

за производство, трговија и сточарство МАЈА КОМ-
ПАНИ ДОО експорт-импорт с. Кадино, опш. Илинден. 
На ден 08.04.2002 година пристапил Ѓорѓевиќ - 

Фалкони Ронит. Основната главница се зголемува за 
7.520 ЕУР или 458.500,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2710/2002.                                   (13719) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3718/2002, од 10.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019781?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за економски услуги и промет на големо и мало 
ИЦО КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Зелен пазар локал 
бр. 364, Скопје. 
Новото седиште на друштвото е на Зелен пазар број 

локал 364. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3718/2002.                                   (13720) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2598/2002, од 16.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024268?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар конверзијата и промената на упра-
вител во внатрешен и надворешен трговски промет на 
Трговското друштво за производство, градежништво, 
трговија и услуги ЉОКИ Зибер и Емрула ДОО Радиов-
це, Брвеница. 
Се врши конверзија на ДЕМ во ЕУР па основната 

главница на друштвото изнесува 2.760,70 изразени во 
денарска противвредност во износ од 167.400,00 дена-
ри. 
Се брише Зибери Зибер - управител без ограничува-

ње. Се запишува Зибери Емрула - управител без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2598/2002.                                   (13721) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2869/2002, од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 8-02000039-000-01, ја запиша во 
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трговскиот регистар промената на назив и усогласува-
њето на дејностите на Трговското друштво за промет 
на големо и мало и услуги �АЛДИ КОМПАНИ� ДОО-
ЕЛ Имер Ферати експорт-импорт Скопје, ул. �Славеј 
Планина� бр. 83. 
Се врши промена на назив на друштвото и тоа: Тр-

говско друштво за промет на големо и мало и услуги 
АЛДИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт, усогласу-
вање на основна главница со конверзија на ДЕМ во 
ЕУР и усогласување на дејности во внатрешен и надво-
решен промет со НКД и тоа:  
Дејности: 02.01, 02.02, 01.41/3, 15.11, 15.13, 15.31, 

15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.89, 36.63, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.74, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 
65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување на странски лица, 
продажба на странска стока од консигнационен склад, 
вршење сервисни услуги за одржување на увезената 
опрема, посредување во надворешен трговски промет, 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообра-
ќај, малограничен промет со Југославија, Бугарија, Гр-
ција и Албанија. 
Управител и единствен содружник Имер Ферати од 

Скопје. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2869/2002.                                   (13725) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 138/2002, од 22.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-138-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на својство на лице во Основното 
училиште �Јохан Хајнрих Песталоци� ц.о. - Скопје, ул. 
�Апостол Гусларот� бр. 3. 
Да се брише Јакимовска Струмка в.д. директор со 

неограничено овластување, а да се запише Јакимовска 
Струмка - директор со неограничено овластување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

138/2002.                                   (13729) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 119/2002, од 15.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-192-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Јавна установа за де-
ца - Детска градинка ФЕМО КУЛАКОВ Неготино, ул. 
�Киро Крстев� бб, Неготино. 
Се брише Зорица Јовановска - ВД директор со неог-

раничени овластувања. Се запишува Зорица Јовановска 
- директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

119/2002.                                   (13730) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 134/2002, од 24.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-164-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на својство на овластено лице на Јав-
ната установа за деца - детска градинка �25 Мај� - 
Скопје, ул. �Среќко Пужалка� бб. 
Се брише Саревска Весна - вршител на должност 

директор без ограничување. Се запишува Саревска 
Весна - директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

134/2002.                                   (13731) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2732/2002, од 25.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02031979?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и услуги БОЈАН ТРЕЈД Бојан ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. �Лука Геров� бр. 5, Скопје. 
На ден 25.12. се брише Бојан Крстиќ, а се запишува 

Иван Крстиќ, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2732/2002.                                   (13733) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 83/02, од 25.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-69167-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар бришењето на трговецот поединец, согласно ЗТД 
на �ТП� �СЛАВЧО� - Превозник на патници со авто-
бус Славчо Стојан Пешовски, с. Кадино, Илинден. 
Основачот Славчо Пешовски од Скопје со стан во с. 

Кадино, на ден 31.01.2002 година донесе одлука за прес-
танок на ТП �СЛАВЧО� ПРЕВОЗНИК НА ПАТНИЦИ 
СО АВТОБУС Славчо Стојан Пешовски, с. Кадино, оп-
штина Илинден, кое е запишано во судскиот трговски 
регистар на ден 21.03.1997 година под Трег. бр. 1784/97 
и под број на регистарска влошка 1-69167-0-0-0. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

83/02.                                   (13734) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2775/2002, од 25.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 6-02000248?-000-06, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП на Авто такси 
ВЕЉИ ВЕЉИ ХАЈДА ЉАМАЛАРИ ТП ул. �Дижон-
ска� бр. 23/4, Скопје. 
Бришење на Авто такси ВЕЉИ Вељи Хајда Љама-

лари ТП ул. �Дижонска� бр. 23/4, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2775/2002.                                   (13735) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2481/2002, од 25.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02010099?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Авто-такси 
САМЧЕ ТП Агим Шаип Битиќи ул. �171� бр. 17, Скопје. 
Бришење на Авто такси САМЧЕ ТП Агим Шаип 

Битиќи ул. �171� бр. 17, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2481/2002.                                   (13736) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2967/2002 од 17.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024248?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за производство, трговија, угостител-
ство и услуги КОНТИНЕНТАЛ Дени ДООЕЛ увоз-из-
воз Тетово, ул. �145� бр. 8, Тетово. 
Се брише Петроски Дени, а се запишува Бојчева 

Маја-управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2967/2002.                                                                 (16350) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2576/2001 од 16.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015476?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето на содружник и 
конверзијата на Друштвото за сервисирање и промет 
КАРПОШ Методија и други ДОО Скопје, ул. �Васил 
Ѓоргов� бр. 20. 
Од друштвото од 19.04.2001 година истапуваат: 

Петковски Оливер од Скопје, Сарафиновски Душко од 
Скопје, Стефановиќ Божидар од Скопје и Николовски 
Мирослав од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2576/2001.                                                                 (16351) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2994/2002 од 17.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007743?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друштво-
то за трговија на големо и мало ЧИП-ШОП Љупчо ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Ратко Митровиќ� бр. 23а. 
Се брише Цветанка Божиновска, а се запишува На-

таша Цветковска-управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2994/2002.                                                                 (16352) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 131/2002 од 22.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-1744-22-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување 
на Основното училиште �Аврам Писевски� ул. �10� бр. 
2, с. Бардовци-Скопје. 
Се врши промена на лицето овластено за застапување. 

Да се брише досегашниот застапник Милан Момировски-
директор без ограничување, а да се запише како нов зас-
тапник Рајна Милисавова-директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

131/2002.                                                                 (16353) 
___________ 

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

бр. 3093/2002 од 29.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02015133?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар истапувањето на основач, пристапувањето на ос-
новач, конверзијата и промената на лице за застапување на 
Друштвото за трговија и услуги ПЕЛБИТ ДООЕЛ Петар 
увоз-извоз Неготино, ул. �Ацо Аџи Илов� бр. 62. 
Истапува основачот Петар Ристов од Неготино, а 

пристапува основачот Диме Ристов од Неготино. 
Се врши конверзија на основачкиот влог од 11.301 

ДЕМ во 5.650 ЕУР. 
Се разрешува управителот Ристенка Ташева, а за 

нов управител се именува Цвета Тодорчева. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3093/2002.                                                                 (16354) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3039/2002 од 28.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043392?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на основач на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ТТ-ДБ КО-
МЕРЦ ДОО увоз-извоз с. Јосифово-Валандово. 
Друштвото за производство, трговија и услуги ТТ-

ДБ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Јосифово-Валандо-
во се менува и гласи: Друштво за производство, трго-
вија и услуги ТТ-ДБ КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз с. Јоси-
фово-Валандово. 
Кон друштвото пристапува содружникот Сјадас 

Константинос од Пела-Грција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3039/2002.                                                                 (16355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2830/2002 од 16.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013626?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за промет на големо и мало ТРГОТЕК-
СТИЛ 3 Петар и други ДОО ул. �Мито Хаџивасилев 
Јасмин� бр. 50, Скопје. 
Се бришат: Мирко Велковски-управител без огра-

ничување, Љубица Неделковска-управител без ограни-
чување и Илија Костиќ-управител без ограничување. 
Се запишуваат: Емин Фазли-управител без ограни-

чување, Снежана Наумовска-управител без ограничу-
вање и Горица Прошиќ-управител без ограничување. 
Пречистен текст: Емин Фазли-управител без огра-

ничување, Снежана Наумовска-управител без ограни-
чување и Горица Прошиќ-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2830/2002.                                                                 (16356) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3179/2002 од 28.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02045863?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за промет и услуги БЛУ-АРТ ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Сава Ковачевиќ� бр. 14 б. 
Да се брише Стојковска Александра-управител без 

ограничување. 
Да се запише Стојановска Радмила од Скопје, ул. �Са-

ва Ковачевиќ� бр. 14 б, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3179/2002.                                                                 (16357) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3099/2002 од 21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040255?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на втор управител на 
Друштвото за градежништво и трговија ПЕ-КО ИНЖЕ-
НЕРИНГ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. �Венијамин Ман-
чуковски� бр. 26, Скопје. 
Се запишува втор управител на друштвото Петре 

Жежовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3099/2002.                                                                 (16358) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 214/2002 од 18.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006781?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, седиште, иста-
пувањето на содружник, преносот на удел и конверзи-
јата на Друштвото за производство, трговија и услуги 
СУМА ЕКСИМ АС Абдула ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. �7 Јули� бр. 67 во Друштво за производ-
ство, трговија и услуги СУМА ЕКСИМ АС ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. �Кримска� бр. 40 а. 
Новиот назив и седиште на друштвото е: Друштво за 

производство, трговија и услуги СУМА ЕКСИМ АС 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Кримска� бр. 40 а. 
Од друштвото истапува како основач лицето Абду-

ла Сума. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

214/2002.                                                                 (16359) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3024/2002 од 21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02003875?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште и конверзи-
јата на Трговското друштво за градежништво, инжене-
ринг и услуги ЗАМ-ИНЖЕНЕРИНГ Зоран и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 23. 
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Се менува седиштето на друштвото, кое сега се на-

оѓа на ул. �Петар Поп Арсов� бр. 23. 
Основниот влог на Трговското друштво за градеж-

ништво, инженеринг и услуги ЗАМ-ИНЖЕНЕРИНГ 
Зоран и др. ДОО експорт-импорт Скопје, кој изнесува 
вкупно 378.800,00 денари или 12.220 ДЕМ, по изврше-
ната конверзија на ДЕМ во ЕУР изнесува 6.248 ЕУР. 
Содружникот Ана Пеловска Мирковиќ вложува 

189.400,00 денари или 3.124 евра. 
Содружникот Зоран Мирковиќ вложува 189.400,00 

денари или 3.124 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3024/2002.                                                                 (16360) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2585/2002 од 19.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040051?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив на содружни-
кот и конверзијата на Друштвото за шпедиција, превоз 
на стока и складирање ШЕНКЕР ДООЕЛ ул. �Никола 
Вапцаров� бр. 18-1/1, Скопје. 
Новиот назив на содружникот гласи: ШЕНКЊР/КО 

АГ ул. �Хохер Маркт� бр. 12, А-1011 Виена, Австрија. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2585/2002.                                                                 (16361) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2297/2002 од 20.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02033712?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар конверзијата и промената на упра-
вител на Друштвото за производство и трговија СТЕ-
ФАНА Зоран ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Југослави-
ја� бр. 5, Гевгелија. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Се врши промена на управител. 
Се брише Бошко Марков-управител.  
Се запишува Зоран Николов-управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2297/2002.                                                                 (16362) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3340/2002 од 29.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042704?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив и седиште на 
Друштвото за чистење на објекти, трговија, увоз-извоз 
ГОСТ ДОО Скопје, кеј �Димитар Влахов� бб, објект 
МНТ-нов објект. 
Се менува називот и седиштето на друштвото и ќе 

гласи: Друштво за дизајн, производство на мебел, врати и 
прозорци, увоз-извоз ГОСТ Скопје, ул. �Шидска� бр. 2а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3340/2002.                                                                 (16363) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2955/2002 од 14.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043148?-6-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на ТП ЈА-
ЦЕ-ПРОМ промет на мало Јасминка Јован Стефанов-
ска ЈП Комуналец-Зелен пазар, Крива Паланка. 
Седиштето се менува и ќе гласи: ТП ЈАЦЕ-ПРОМ 

промет на мало Јасминка Јован Стефановска ул. �Мар-
шал Тито� бр. 16, Крива Паланка. 
Се брише дејноста 52.62, а се запишуваат 52.33, 

52.42 и 52.48. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2955/2002.                                                                 (16364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2840/2002 од 21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02044681?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија на мало и големо ЕНА ДОМ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. �Чедомир Кантарџиев� бр. 
5, Скопје. 
Се врши промена на управител. 
Се брише Анита Димовска-управител. Се запишува 

Биљана Гигивски-управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2840/2002.                                                                 (16365) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1827/2002 од 21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02008334?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друштво-
то за промет на големо, мало и увоз-извоз МВ-8.8 Ване 
и Мирко ДОО Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 114. 
Фирмата се менува и ќе гласи: Друштво за промет 

на големо, мало и увоз-извоз МВ-8.8 ДОО Скопје, бул. 
�АВНОЈ� бр. 114. 
На ден 12.07.2001 година пристапиле Влатко Јанчев 

и Зоран Јанчев, а на истиот ден истапил Мирко Кнежиќ 
од Скопје. 
Се намалува главницата за 1.213.000,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1827/2002.                                                                 (16366) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2393/2002 од 01.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02026128?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност и кон-
верзијата на основната главница на Друштвото за трго-
вија и услуги ЕЛЕКТРО ТРЕЈД Младен и Абдула ДОО 
ул. �Козле 2-а� бр. 56, Скопје. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Се врши проширување на дејноста во внатрешнотр-

говскиот промет со: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 52.32, 52.63, 52.74.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2393/2002.                                                                 (16367) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3132/2002 од 21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024314?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител, проши-
рувањето на дејност и конверзијата на Друштвото за 
производство и промет ФАКЕЛ Младен увоз-извоз 
ДООЕЛ Неготино, ул. �Даме Груев� бр. 100, Неготино. 
Се врши проширување на дејноста во внатрешнотр-

говскиот промет со: 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 52.48. 
Се брише досегашниот управител Веселинов 

Младен, а се запишува новиот управител Веселинова 
Вера. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3132/2002.                                                                 (16376) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2684/2002 од 20.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 8-02001964-000-09, ја запиша во 
трговскиот регистар конверзијата, бришењето на еден 
управител промената на лични податоци на содружни-
кот и управителот на Друштвото за транспорт, шпеди-
ција и трговија Јасева Ан-Да ДООЕЛ увоз-извоз, Скоп-
је, бул. �Војводина� бб. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
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Се запишува бришењето на Јосева Анжелика-упра-

вител со неограничени овластувања. 
Се врши промена на лични податоци на содружни-

кот и управителот. 
Се брише Јосева Даниела, а се запишува Стоилков-

ска Даниела. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2684/2002.                                                                 (16377) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 117/2002 од 17.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-69866-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Приватната здравс-
твена организација-Аптека БИОФАРМ Скопје, ул. �Ва-
сил Ѓоргов� бр. 18, лок. 16. 
Приватната здравствена организација-Аптека БИО-

ФАРМ Скопје, врши промена на директорот Елизабета 
Николоска, а за нов директор се именува лицето Златка 
Станковиќ. 
Пречистениот текст гласи: Златка Станковиќ-ди-

ректор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

117/2002.                                                                 (16378) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3084/2002 од 21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02028048?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги КОБ-
РАН Бранко ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Народна Револу-
ција� бр. 66, Куманово. 
Се брише досегашниот управител Ивановски Бран-

ко, а се запишува новиот управител Димитриевски Пе-
рица. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3084/2002.                                                                 (16379) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3152/2002 од 13.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02034773?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и услуги ИНДУС ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Босна и Херцеговина� бр. 55. 
Се брише Марков Мишел-управител без ограничу-

вање. 
Се запишува Маринковска Добрица-управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3152/2002.                                                                 (16380) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. 

број 119 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација ПРОНИ - Институт 
за социјално образование, од Кралството Шведска. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација ПРОНИ, во Република Македонија е во Скопје, 
на ул. �Даутица� број 15 општина Ѓорче Петров. 
Лицa овластени да ја застапуваат подружницата на 

странската организација ПРОНИ се: г-дин Фадил Ос-
манковиќ - шведски државјанин и г-дин Алберт Ван 
Дер Линде - холандски државјанин. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација ПРОНИ - Институт за социјално 
образование во Република Македонија ќе се однесуваат 
на социјална интеграција и помирување во пост конф-

ликтните средини со употреба на методите и развој на 
заедниците, социјалната едукација и посебно работата 
со млади. 
Подружницата на странската организација ПРОНИ 

- Институт за социјално образование, стекнува својство 
на правно лице и може да започне со работа од 
16.08.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр.  

119/02.                                                         (24348) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ. бр. 15/2002, Здружение на 
граѓани со име Здружение на просветни работници 
�Видое Подгорец� - Струмица кое е основано заради 
обединување на општественото и професионалното 
живеење и делување на просветните работници. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Моша Пијаде� бр. 2 - Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 15/2002. 
            (24352) 

___________  
Се брише и престанува да постои Здружение на 

граѓани со име Планинарски - Алпинистички - Спелео-
лошки Ориентационен Клуб �Еделвајс� Струмица, кое 
беше регистрирано под ЗГФ. бр. 7/99. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 7/2002. 
            (24353) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 22/2002, Здружение на 
граѓани со име Риболовно друштво - �Струмешница� - 
Струмица кое е основано заради унапредување и за-
штита на риболовниот спорт. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Цар Самоил� бр. 28 - Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 22/2002. 
            (24354) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 28/2002, Здружение на 
граѓани со име Фудбалски клуб �Беласица� - с. Драже-
во кое е основано заради развивање на фудбалскиот 
спорт. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Дражево. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 28/2002. 
            (24355) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани 

и фондации под ЗГФ. бр. 29/2002, Здружението на граѓа-
ни со име Фудбалски клуб �Сачево� - с. Сачево кое е ос-
новано заради развивање на фудбалскиот спорт. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Муртино и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Сачево. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 29/2002. 
            (24356) 

___________  
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 26/2002, Здружение на 
граѓани со име Фудбалски клуб �Полет� - с. Робово кое 
е основано заради развивање на фудбалскиот спорт. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Босилово и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Робово - општина Босилово. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 26/2002. 
            (24357) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 20/2002, Здружение на 
граѓани со име Регионален центар на сојузот на земјо-
делците на Македонија - Струмица кое е основано за-
ради унапредување и развој на животните и работните 
односи на земјоделците во регионот. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Ново Село, Босилово, Василево, Муртино, Кук-
лиш, Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица, ул. �Ленинова� б.б. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 20/2002. 
            (24358) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 25/2002, Здружението на 
граѓани со име Здружение на спортски навивачи �Ајду-
ци� - Струмица кое е основано заради развој и унапре-
дување на спортот. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица, ул. �Ванчо Прќе� бр. 6. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 25/2002. 
            (24361) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 24/2002, Здружението на 
граѓани со име �Аквила Ауреа Македоника� - Струми-
ца кое е основано заради развивање на литературните и 
историските вредности. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Братство Единство� бр. 40/8 - Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 24/2002. 
            (24362) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани 

и фондации под ЗГФ. бр. 23/2002, Здружението на граѓа-
ни со име Здружение на граѓани �Средби под јаворите - 
Видое Подгорец� - Струмица кое е основано заради раз-
вивање на литературното и културното творештво. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Ленинова� бр. 15 - Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 23/2002. 
            (24363) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под ЗГФ. бр. 27/2002, Здружението на 
граѓани со име Сестрите Лизелоте Крамер - Струмица 
кое е основано заради остварување на права на меди-
цински сестри и помош на заболени и немоќни лица. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 9. 
Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 27/2002. 
            (24364) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ. бр. 

11/2002 од 06.08.2002 година, во регистарот на здружение  
на граѓани и фондации се запишува основањето на здру-
жението на земјоделски производители �Зора� во Кичево. 

Здружението ќе се залага за стручно оспособување 
и образование на своето членство, организирање и по-
мош на своите производители, организирање на преда-
вања на семинари и курсеви, учествување на натпрева-
ри, саеми и изложби, помагање и организирање на ин-
дивидуалните производители, изнаоѓање на решенија 
за пласман на производите, обезбедување и нужна со-
работка,со земјоделскиот и ветеринарниот факултет, 
унапредување на меѓуетнички односи, инфраструктур-
ни објекти, екологија и други. 
Седиштето на здружението е на ул. �Димитар Вла-

хов� бр. 13 или П.Ф. 63 Кичево. 
Здружението ќе дејствува на територијата во Киче-

во. 
Здружението ќе го преставува лицето Драган Куз-

маноски од Кичево. 
Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ. бр. 11/2002. 
            (24365) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд  II. Ст. бр. 366/2002 од 06.09.2002 
година отворена е стечајна постапка над должникот 
Трговско друштво за промет и услуги �МЕЗОН� Билја-
на и Иван ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. 
ДТЦ Мавровска, ламела Ц кат 2, лок. 10 и жиро сметка 
40100-601-388230,  истата не се спроведува и се заклу-
чува, отворената стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за промет и услуги �МЕЗОН� Билјана 
и Иван ДОО увоз-извоз Скопје.  
По правосилноста на решението, должникот да се 

избрише од  регистарот на претпријатија при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (24140) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд  I. Ст. бр. 215/2002 од 05.06.2002 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија и услуги �МИМИХ� Слободан и 
други ДОО експорт-импорт  Скопје со седиште на ул. 
�Иво Лола Рибар� бр. 132-А и жиро сметка 40100-601-
113356,  истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги �МИМИХ� Слободан и 
други ДОО експорт-импорт  Скопје со седиште на ул. 
�Иво Лола Рибар� бр. 132-А и жиро сметка 40100-601-
113356, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла  во судот. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

избрише од  судскиот регистар кој го води  овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (24160) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 159/02 

од 03.09.2002 година, над ПП �Мони Крис� с. Крстоар,  
со жиро сметка 40300-601-71437 при Агенцијата за 
блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24208) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 200/02 

од 03.09.2002 година, над ПП �МАЈДИБО� со дејност 
услуги и жиро сметка 40300-601-61486 при Агенцијата 
за блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24209) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 171/02 

од Битола над Трговското друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало �Мич Алекс� Ми-
тре Дамчевски од Битола со дејност трговија и  жиро 
сметка 200000016072019 при ЗПП - Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24210) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 

42/2002 од 27.06.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот ТД �ИНТЕРДИСКОНТ 95� - Кичево и 
истата не се спроведува поради немање средства за сте-
чајна маса и се заклучува стечајната постапка над наве-
дениот должник согласно член 64 ст.1 од Законот за 
стечај.   
Од Основниот суд во Кичево.                          (24212) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 219/02 

од 05.09.2002 година, ТД за производство и трговија 
АД-ГО Снежана и Владимир ДОО Ресен, со жиро 
сметка 200000025863975 отворена при Стопанска бан-
ка филијала Ресен, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24213) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 289/01 

од 03.09.2002 година над ДООЕЛ �СНЕБО-КОМЕРЦ� 
со дејност трговија и  жиро сметка 40300-601-76839 
при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24214) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 180/02 

од 03.09.2002 година над ПТ �Живко Јосиф Ѓошевски� 
со дејност превоз и  жиро сметка 40300-601-110739 при 
Агенцијата за блокирани сметки, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24215) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 196/02 

од 04.09.2002 година над ДООЕЛ �Трети Март� со деј-
ност производство и  жиро сметка 40300-601-95705 при 
Агенцијата за блокирани сметки, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24216) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 224/02 

од Битола над ТП за Трговија на мало Љубица Борис 
Звездаковска од Битола, ул. �В.Назор� бр. 25-А, со деј-
ност трговија и  жиро сметка 500-0000002065-40 при 
Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24217) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 204/02 

од Битола над Друштвото за превоз, шпедиција и про-
мет на големо и мало Никола Трајковски �ЕКСПРЕС 
ТРАНС� Битола, со дејност услужна и  жиро сметка 
500-000000-1878-19, при Стопанска банка АД Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24218) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 226/02 
од Битола над ПП �НИК-ТА� с. Канино, со дејност тр-
говија и  жиро сметка 4300-601-80032 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24219) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 199/02 

од Битола над  Трговецот поединец за трговија на мало 
Пеце Симон Гулабовски �ПЕЦИ� Битола, со дејност 
трговија и  жиро сметка 500-0000001984-89 при Сто-
панска банка  Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24220) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 10/2001 

од 25.04.2002 година отвори стечајна постапка над 
должникот ДОО Краварска фарма с. Таринци.  
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ� и на огласната табла 
на судот да ги пријават своите побарувања кај стечај-
ниот управник во согласност со одредбите од Законот 
за стечај. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права во рок од 15 дена од истекот на 8 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ� да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 
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. 
Дополнително испитно рочиште за испитување и 

утврдување на пријавените побарувања на доверители-
те се закажува на ден 03.10.2002 година во 10 часот во 
соба бр. 6 во зградата на овој суд. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови спрема стечајните должници без одлагање. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24221) 

___________  
Основниот суд во Охрид, донесе  решение Ст. бр. 

35/99 од 21.06.2002 година со кое се одлучи да се зак-
лучи стечајната постапка отворена над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги �Ме-
че Компани� с. Велгошти, п.о. со жиро сметка 41000-
601-56-185, што се води во Агенцијата за блокирани 
сметки на РМ-Скопје - ПЕ - Охрид, отворена со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 35/99 од 26.03.2002 година, 
должникот да се брише од трговскиот регистар кој го 
води Основниот суд во Битола.   
Од Основниот суд во Охрид.                           (24222) 

___________  
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 173/2002 од 04.09.2002 година е отворена сте-
чајна постапка над Производното, трговско претпријатие 
�Драп Комерц� ЦО Куманово увоз-извоз ул. �Драгојло 
Диндиќ� бр. 62, со жиро сметка 40900-601-36285, при 
Агенцијата  за блокирани сметки на РМ и број на рег. вло-
шка 1-54459-0-0-0 и С.рег. бр. 13017/94 од 24.10.1994 го-
дина на  Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Со истото решение е заклучена отворената стечајна 

постапка над горе наведениот стечаен должник соглас-
но член 64 од ЗС поради немање на имот. 
По правосилноста на решението стечајниот дол-

жник  да се брише од  регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I- Скопје, а Агенцијата за блоки-
рани сметки да изврши гаснење на жиро сметката на 
должникот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (24274) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд  I. Ст. бр. 183/2002 од 10.09.2002 
година се поведува претходна постапка за утврдување 
на причините за отворање на стечајна постапка над 
должникот АДГ �ПЕЛАГОНИЈА� - Скопје, со седиште 
на ул. �Димитрије Чуповски� бр. 2. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка за ден 
23.10.2002 година во 12,00 часот во соба бр. 70, I спрат 
во просториите на судска палата. 
За привремен стечаен управник се определува Зоран 

Стојанќиќ, ул. �Владимир Комаров� бр. 1/1-13, Скопје. 
За стечаен судија се определува судијата Дејан Ко-

стовски судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлуката за отворање на стечајна постапка 
и да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории, за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (24257) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 87/2001 од 13.09.2002 година отвори сте-
чајна постапка над должникот Друштво за угостителс-
тво, туризам и трговија �УНИОН МАК� АД Кавадар-
ци, со седиште на улица �Едвард Кардељ�  бб,  со жиро 
сметка бр.  220471100140425, при Македонска банка 
АД Скопје, на ден 06.09.2002 година во 15 часот. 
За стечаен управник е именуван Васил Стојанов, 

дипломиран економист од Неготино, ул. �Вардарска� 
бр. 26, тел. 043-362-715. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�  кај стечајниот управник да ги пријават 
своите разлачни права: 

- на подвижните предмети и права на должникот; 
- на недвижностите на должникот кои не запишани 

во јавните книги во ДЗГР - Одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци; 

- на недвижностите на должникот кои се запишани 
во јавните книги, ако тие разлачни права не се запиша-
ни во јавните книги. 
Во пријавите мора да се означат предметите над 

кои постои разлачно право, начинот и основот на зас-
новање на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник на стечајниот должник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и Собрание на доверители (изве-
штајно рочиште), на ден 21.10.2002 година со почеток 
во 10 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Кава-
дарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (24371) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 30/2001 од 02.09.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот АД �Прогрес� с. Че-
шиново (правен следбеник на АД ЗИК �Кочанско По-
ле� Кочани). 
За стечаен судија е одреден судијата Здравков Си-

мијон од Основен суд Кочани. 
За стечаен управник е одреден Крстев Јане од Коча-

ни, дипломиран инженер агроном. 
Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена од 

објавувањето на огласот да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски да ги намират без одлагање, на стечајниот управ-
ник за стечајниот должник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 
Во пријавата да се означи предметот на кои постои 

разлачно право, начинот и основот на засновање на 
правото како и обезбеденото побарување. 
Се закажува рочиште на собирот на доверителите 

(испитно рочиште) за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања за 07.10.2002 година во 11,00 
часот, во судница бр. 1 и рочиште на собранието на до-
верителите на кое врз основа на извештајот на стечај-
ниот управник, доверителите ќе одлучуваат за поната-
мошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 
14.10.2002 година во 11,00 часот судница 1 во овој суд. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 

04.09.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (24372) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 198/02 од 12.09.2002 година  се от-
вора  стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за промет и услуги �КИКО� Анета ДОО Скопје 
увоз-извоз, со седиште на ул. �Нас. Гоце Делчев� бр. 3-
а, со жиро сметка 40110-601-410741,  и регистарска 
влошка 02002752?-3-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и  истата не се спроведува.   
Отворената стечајна постапка на должникот Тргов-

ско друштво за промет и услуги �КИКО� Анета ДОО 
Скопје увоз-извоз, се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се -

брише од  регистарот  кој го води Основниот суд Скоп-
је I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (24285) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л.бр. 194/2002 од 27.06.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие во приватна сопственост за трговија �ГЕ-
РПОРТ� ДОО Скопје, ул. �Никола Малешевски� бр. 
39/1-1 со жиро сметка 40100-601-373278. 
За ликвидатор се определува лицето Китановски 

Тихомир од Скопје, ул. �Симче Настевски� бр. 35 б.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (24071) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Л.бр. 193/2002 од 02.07.2002 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги �ДОНАМАК� 
експорт-импорт ЦО - Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 6/I-6 и 
жиро сметка 40100-601-318826. 
За ликвидатор се определува лицето Билјана Јан-

дриовска од Скопје, ул. �Пајко Мало� бб.  
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања во рок кој неможе да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (24094) 
___________ 

 
Ликвидаторот  Ничевски Миле од Скопје, ул. 

�Коце Металец� бр. 2Б/7, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд во Штип, со решение П. 
трег. бр. 666/02 од 09.07.2002 објавува дека  Друштво-
то за производство и преработка на млеко Млекара Ов-
че Поле ДОО Св. Николе, ул. �Маршал Тито� бр. 75 и 
со број на жиро сметка 41420-601-7662 отворена при 
ЗПП филијала Св. Николе е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (24079) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 179/2002 од 02.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало �НМИ� ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �Тоне Томишиќ� бр. 25/2-
16 и со жиро сметка 40100-601-211618. 
За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-

ревски од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 109/3-34.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (24119) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л.бр. 158/2002 од 20.05.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие  за професионално оспособување и вра-
ботување на инвалиди �ГАРИКОМ� п.о. Скопје, ул. 
�Видое Смилевски Бато� бр. 77/1-33, со жиро сметка 
40100-603-18561. 
За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-

ревски од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 109-3/34.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (24120) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 597/2000 од 14.02.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие �СТОЈ ТРЕЈД� 

ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� 
бр. 130, нас. Кисела Вода со жиро сметка 40100-601-
218783. 
За ликвидатор се определува лицето Дивјакоска 

Транка  од Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 130, нас. 
Кисела Вода.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (24132) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 155/02 од 04.09.2002 година отвори ликвидацио-
на постапка над Друштвото за производство, трговија 
на големо и мало увоз-извоз ВД-Транс ДООЕЛ Стру-
мица и истата поради немање на имот  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24205) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 164/02 од 04.09.2002 година се отвора ликвида-
циона постапка  поднесена од Претпријатието во при-
ватна сопственост за трговија на големо и мало увоз-
извоз �Тути� п.о. Штип, истата не се спроведува бидеј-
ќи должникот не располага со имот за покривање на 
трошоците во постапката.  
Ликвидационата постапка над Претпријатието во 

приватна сопственост за трговија на големо и мало 
увоз-извоз �Тути� п.о. Штип   се заклучува.  
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар  при овој 
суд.  
Од Основниот суд во Штип.                            (24206) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 154/2002 од 28.08.2002 година се отвора ликви-
дациона постапка  поднесена од Претпријатието во 
приватна сопственост за трговија на големо и мало из-
воз-увоз �Софи� ц.о. Кочани, истата не се спроведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката.  
Ликвидационата постапка над Претпријатието во 

приватна сопственост за трговија на големо и мало из-
воз-увоз �Софи� ц.о. Кочани, се заклучува.  
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар  при овој 
суд.  
Од Основниот суд во Штип.                            (24207) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 165/02 

од 30.08.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за трговија и услуги  ТОФИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица и истата поради немање на имот  се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24223) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд П. Трег. бр. 956/2002 од 
08.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 
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02032288?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на субјектот од трговскиот регистар поради 
ликвидација на Друштвото за градежништво и трговија 
ЉУБОШ-БАУ Хакија и др. ДОО експорт-импорт, с. 
Љубош. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24537) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива построена 

на КП. бр. 290-1-2 на м.в. �Орвиште� нива од 5 класа 
со површина од 460 м2   КП. бр. 291-1-2 на м.в. �Орвиш-
те� нива од 5 класа со површина од 510 м2 и двете заве-
дени во ПЛ. бр. 162 за КО - Мало Турчане сопственост 
на Ваити Рустем Максут и Зурап двајцата од с. Мало 
Турчане, за цена од 760.670, 00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи  со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73, Гостивар.                                                      (23903) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот, нива 5 класа, со повр-

шина од 729 м2, што се наоѓа на КП. бр. 2041/1, м.в. 
�Село�, во КО Морани сопственост на Васо Соколов-
ски од с. Драчево, Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на Р. Македонија�, доколку се заинтересирани да ја ку-
пат 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 предметна-
та недвижност.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до Васо Соколовски, ул. �Речиште 2� бр. 15, с. Драче-
во, Скопје.                                                                (24086) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот 1/2 идеален дел од па-

сиште, 6-та класа со вкупна површина од 1.908 м2, што 
се наоѓа на КП 234, м.в. �Под Брег�, КО Долно Соње, 
сопственост на Весна Спасовска од Скопје. 
Се повикуваат сосопствениците на горенаведената 

парцела, како и сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
Република Македонија�, доколку се заинтересирани да 
ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24 лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                                       (24116) 

___________ 
 
Сопственикот Јакуб Јакуб од Скопје, ул. �Коста Аб-

рашевиќ� бр. 1,  од својата недвижност - нива 5 класа 
во површина 21.011 м2 во место викано �Крст� на КП 
11583 КО Бутел 17/44 идеални делови (8.111 м2), го 
продава за 80,00 денари 1 м2. 

Се повикуваат  сопствениците на граничните пар-
цели  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 из-
јаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонска Бригада� бр. 54.                      (24134) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива построена 

на КП. бр. 201-1/3 на м.в. �Карагач� нива од 4-та класа 
со површина од 2136 м2   заведена во ПЛ. бр. 563 за КО 
- Балиндол сопственост на Богданоска Глигорије Ани-
та, Богданоски Јосиф Стахиња и Спасоје и Савеска 
Глигорије Даниела од с. Балиндол-Гостивар, за цена од 
500.000, 00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи  со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73, Гостивар.                                                      (24198) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина, Парцела број 1814/1 во место викано �Смол-
никот� нива со површина од 7409 м2 во Катастарска 
општина Тимјаник. Сопственост на Јанев Јордан од 
Неготино, ул. �29 Ноември� бр. 21, цена на продажба  
67.200,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (24200) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот во КО. Драгарино и КО. 

Кукуречани, сопственост на лицето Џон Китевски, зас-
тапуван од полномошникот Томислава Секуловска, кој 
се состои од следното:  

- нива со површина од 7.280 м2 МВ. �Стари Лозја� 
за КО. Драгарино со ПЛ. бр. 67, КП бр. 360, 

- нива со површина од 2.021 м2 КП. бр. 1502/2 МВ. 
�Турска Ливада� за КО. Кукуречани  ПЛ. бр. 232,  

- нива  МВ. �Село�, КП. бр. 2224 површина 39 м2 
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- двор МВ. �Село�, КП. бр. 2224 површина 500 м2 
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- куќа МВ. �Село�, КП. бр. 2224 површина 82 м2 
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- пасиште МВ. �Село�, КП. бр. 2225 површина 2572 
м2 КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- нива  МВ. �Средни Ливади�, КП. бр. 2427 површи-
на 887 м2 КО Кукуречани  ПЛ. 232, 

- нива  МВ. �Село�, КП. бр. 2581 површина 125 м2 
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- помошен објект МВ. �Село�, КП. бр. 2581 КО. Ку-
куречани  површина 20 м2  ПЛ. 232, 

- помошен објект МВ. �Село�, КП. бр. 2581 КО. Ку-
куречани  површина 44 м2  ПЛ. 232, 
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- помошен објект МВ. �Село�, КП. бр. 2581 КО. Ку-
куречани  површина 30 м2  ПЛ. 232, 

- нива МВ. �Село�, КП. бр. 2582 КО. Кукуречани  
површина 279 м2  ПЛ. 232, 

- помошен објект КП. бр. 2582 КО. Кукуречани МВ. 
�Село�  површина 61 м2  ПЛ. 232, 

- нива МВ. �Село�, КП. бр. 2588 површина 4320 м2   
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- пасиште МВ. �Село�, КП. бр. 2589 површина 382 
м2   КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- нива МВ. �Село�, КП. бр. 2590 површина 621 м2   
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- пасиште МВ. �Село�, КП. бр. 2595 површина 686 
м2   КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- лозје МВ. �Село�, КП. бр. 2596 површина 1358 м2   
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- под објект МВ. �Кукуречани�, површина 71 м2                      

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 831, 
план 2, в.м. �Лака�, култура овошна градина, класа 4, 
со површина од 2198 м

КП. 2224, КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 
- под објект МВ. �Кукуречани�, површина 19 м2                      

             
             

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 предимство. 

КП. 2224, КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 
- под објект МВ. �Кукуречани�, површина 12 м2         

КП. 2581, КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 
- под објект МВ. �Кукуречани�, површина 36 м2         

КП. 2581, КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 
- под објект МВ. �Кукуречани�, површина 25 м2                      

           

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.               (23984) КП. 2581, КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- под објект МВ. �Кукуречани�, површина 43 м2           
КП. 2582, КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- нива МВ. �Вранга�, површина 3193 м2 КП. 2823, 
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- нива МВ. �Слатина�, површина 8055 м2 КП. 3152, 
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- нива МВ. �Гавран�, површина 1632 м2 КП. 4113, 
КО. Кукуречани  ПЛ. 232, 

- ливада МВ. �Крклински Ливади�, површина 5520 
м2 КП. 4407, КО. Кукуречани  ПЛ. 232. 
Огласениот имот за продажба се продава заедно �во 

пакет� за цена во износ од 15.000,00 евра или против-
вредност 937.000,00 денари. 
Се повикуваат заинтересираните лица, заедничките 

сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште 
граничи со наведените парцели, доколку се заинтереси-
рани, со право  на првенствено купување, своите пону-
ди да ги достават во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до лицето: Томислава Секуловска од Битола, 
ул. �Анести Пановски� бр. 31/6, ако ја прифатат оваа 
понуда. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување, а сопственикот може да го продаде на друго 
правно или физичко лице.           (24224) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 830, 

в.м. �Лака�, култура овошна градина, класа 4, со повр-
шина од 369 м2, запишана во поседовен лист бр. 368 за 
К.О. Крушопек сопственост на Нуредини Исен за цена 
од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.               (23987) 

__________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 829/1 

план 2, скица 4,  в.м. �Лака�, култура нива, класа 4, со 
површина од 357 м2, запишана во поседовен лист бр. 
340 за К.О. Крушопек сопственост на Нуредини 
Абдула, Мемети Реџеп и Нуредини Исен  за цена од 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.               (23988) 

__________ 
 

2, запишана во поседовен лист 
бр. 368 за К.О. Крушопек, сопственост на Сали Адем, 
Шерифи Ѓулсими, Сали Нури, Сали Ајрула, Демири 
Михане за цена од 373.000,00 денари. 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 253, 

план 2, скица 3,  в.м. �Фуша�, култура нива, класа 4, со 
површина од 402 м2, запишана во поседовен лист бр. 
33 за К.О. Чајлане, К.П. 254, план 2, скица 3, в.м. 
�РОПШЕЦ�; култура ливада, класа 3, со површина од 
558 м2, запишана во поседовен лист бр. 33 за К.О. Чај-
лане, сопственост на Пајазит Селиман, Мехмети Муха-
рем и Мехмети Шазивар двете парцели за вкупна  цена 
од 130.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.               (23990) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 105, 

план 2, скица 1,  в.м. �Ливади�, култура ливада, класа 
4, со површина од 1300 м2, запишана во поседовен лист 
бр. 426 за К.О. Шишево сопственост на Стратиева Да-
ница, за цена од 310.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.               (23991) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 

3656/2, план 5, скица 25, МВ. �Караорман�, класа 2 со 
површина од 1896 м2   во КО Гевгелија, сопственост на 
Капсаров Лазар од Гевгелија, за цена од 10.000,00 де-
нари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште граничи  со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-



17 септември 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 72 - Стр. 25 
 
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Нада Прочкова, ул. �Скопска� бр. 6, Гевге-
лија.                                                                          (24271) 

___________ 
 
Се продава идеален дел од 4/9 од земјоделско зем-

јиште заведено во Имотен лист број 6754 за КО Прилеп  
парцела 123 место викано �Поводеници� ливада класа 
2 со површина 1071 метри квадратни, парцела број 124 
дел 1 место викано �Поводеници� нива класа 2 со по-
вршина 8585 метри квадратни и парцела број 124 дел 2 
место викано �Поводеници� пасиште класа 2 со повр-
шина 603 метри квадратни, сопственост по идеален дел 
од 1/3 на Крстески Живко од Скопје, ул. �Н.Тесла� бр. 
18-2/23, Трајческа Иринка од Скопје, ул. �АВНОЈ� бр. 
58/16 и Петреска Павлина од Скопје, бул. �Илинден� 
бр. 5/36, купупродажната цена изнесува 95.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците, сопствениците чие земјиште граничи  со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Р. Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставаат 

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                (24272) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина, Криволак, парцела број 329/1 во место вика-
но �Ливадиште� нива со површина од 10150 м2 во Ка-
тастарска општина Криволак, сопственост на Стоилко-
виќ Александар од с. Криволак, Неготино. Цена на 
продажба  81.810,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, 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 Ти-
то� бр. 138.                                                               (24273) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. 18 и 

19, план 3, викано место �Чапарци�, култура нива, кла-
са 6, двете со површина од 1130 м2, запишана во Посе-
довен лист бр. 420 за КО. Шишево, сопственост на 
Аџиев Тодор за вкупна цена од 1.000.000,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то 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 Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.         (24226) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. број 

335/1, план 3, скица 5 во КО. Визбегово, место викано 
�Јурија�, нива 5 класа со површина од 7110 м2, сопс-
твеност на Владимир Тапарчевиќ, според Поседовен 
лист број 198 на КО. Визбегово за цена од 300,00 дена-
ри за метар квадратен.  
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседи 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 изјас-
нат 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.                                                       (24340) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1453712/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Зекирија Рамадан, ул."Р. Бурџевиќ" бр. 7-а, Скопје.                                

          (24276) 
Пасош бр. 1183086 издаден од СВР-Скопје на име 
Камуран Бекир, ул. "Злетовска" бр.36,Скопје.    (24277) 
Пасош бр. 1708976/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Лазар Данаилов, ул."Женевска" бр. 6/10, Скопје.                                

       (24278) 
Пасош бр. 1516961/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Тодоровски Дејан, ул. "Т. Чангов" бр. 29/15, Скопје.                                

         (24281) 
Пасош бр. 897495/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Тодоровска Загорка, ул. "Т. Чангов" бр. 29/15, Скопје.
                                                                    (24282) 
Пасош бр. 897821/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Тодоровски Киро, ул. "Т. Чангов" бр. 29/15, Скопје.                                

       (24283) 
Пасош бр. 1631560/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Дамњановски Зоран, с. Карпош, ул. "41" бр. 11, 
Куманово.                                                     (24284) 
Пасош бр. 159720/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Халими Зија, с. Арнакија, Скопје.               (24286) 
Пасош бр. 1066040/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Ајет Рамани, с. Дворец, Скопје.               (24287) 
Пасош бр. 1377861 издаден од СВР-Скопје на име 
Исмаил Орхан, ул. "Ј. Крчоски" бр. 38-а, Скопје. 

                                                                    (24293) 
Пасош бр. 548337/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Максимовска Савка, ул."С.Ковачевиќ" бр.11-а, Ку-
маново.                                                             (24300) 
Пасош бр. 1568057/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Мемеди Басри, с. Добарце, Тетово.               (24301) 
Пасош бр. 006203/92 издаден од СВР-Скопје на име 
Илир Несими, ул. "Струма" бр. 3/3-3, Скопје.     (24302) 
Пасош бр. 0569750/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Темелковски Трајче, ул. "Н. Г. Дуња" бр. 9, Велес.                                

       (24317) 
Пасош бр. 995943/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Ставровски Сион, ул. "С Пужелка" бр. 83-б, Скопје.                                

       (24320) 
Пасош бр. 936324 на име Топалова Ванѓа, с. Петра-
линци бр. 21, Струмица.                              (24342) 
Пасош бр. 1647729 на име Ристо Стоилковски, с. Ер-
џилија, Св. Николе.                                      (24344) 
Пасош бр. 0119672 на име Ангелов Николчо, с. Иње-
во, Радовиш.                                             (24345) 
Пасош бр. 1403956 на име Јованова Камелија, ул. 

"Караорман" бр. 6, Гевгелија.                       (24346) 
Пасош бр. 1245841 на име Ташовски Љупчо, с. 
Штрбово, Ресен.                                                      (23972) 
Пасош бр. 1279230/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Суља Туркијан, ул."Македонско Косовска бригада" бр. 
3/81, Скопје.                                             (24359) 
Пасош бр. 1261575 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојановски Живко, бул. "АВНОЈ" бр. 22/26, Скопје.                                

       (24370) 
Пасош бр. 978005/96 издаден од СВР-Куманово на 
име Нуредини Исмет, с. Оризаре, Куманово.      (24378) 
Пасош бр. 1148159 на име Ѓорѓиевски Стојче, с. Па-
ралово бр. 6, Битола.                                      (24463) 
Пасош бр. 1480986 издаден од СВР-Скопје на име 
Веселинов Игорчо, с. Градец, Виница.        (24466) 
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Пасош бр. 1759443 на име Ајдиноски Каплан, Струга.

                                                                    (24469) 
Пасош бр. 1729995/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Траевски Атанас, с. Ратае, Тетово.               (24493) 
Пасош бр. 1274778/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Бајри Касами, с. Арачиново ул. "М. Тито" бр. 17-а, 
Скопје.                                                            (24517) 
Пасош бр. 1138516 издаден од СВР-Куманово на име 
Далиповски Сенад, с. Средорек  41, Куманово.  (24549) 
Пасош бр.785957/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Метихе Идризи, ул."Алпи" бр.20-а,Скопје.        (24564) 
Пасош бр. 1115676/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Енвер Идризи, ул. "Алпи" бр.20-а,Скопје.         (24565) 
Пасош бр. 1674577 на име Мирева Наташа, ул. 

"Скопска" бр. 56, Пробиштип.                               (24685)  
Пасош бр. 1532908/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Дуракоски Шенол, ул. "Ц. Димов" бр. 29-1/31, Скопје.
                                                                    (24716) 
Пасош бр. 941962/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Марија Усеин, ул. "Вашинтонска" бр. 64, Скопје.                                                                     Работна книшка на име Костадиноски Атанас, Те-

тово.                                                                    (24430)        (24744) 
Пасош бр. 1597838/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Вера Митревска, ул. "В. Карангеклевски" бр. 27/36, 
Скопје.                                                             (24746) 
Пасош бр. 1071563/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Фејзуљи Џеваир, с. Гермо, Тетово.               (24748) 
Пасош бр. 1058757 на име Демуршав Мемедали, ул. 

"Косовска" бр. 95, Куманово.                       (24755) 
Пасош бр. 0452643 на име Зоран Димитров, ул. "Кап. 
Кирчо Димитров", Виница.               (24756) 
Пасош бр. 586020 на име Михајловски Лазо, ул. 

"Лески" бр. 86, Штип.                                      (24757) 
Пасош бр. 0802729 на име Петровска Јованка, ул. "Д. 
Лахцин" бр. 41/33, Битола.                       (24758) 
Пасош бр. 1337161 на име Исоски Исмет, с. Мисло-
дежда, Струга.                                             (24762) 
Пасош бр. 0186662 на име Мено Сулејман, ул. "Бис-
трица" бр. 94, Охрид.                              (24766) 
Пасош бр. 584251 на име Хаким Асани, с. Градец, 
Гостивар.                                                     (24768) 
Пасош бр. 2527580 на име Мазламе Садикоска, ул. 

"Б. Гиноски" бр. 64/2, Гостивар.                       (24772) 
Пасош бр. 531221 на име Аголи Шкелким, ул. "22- ти 
Декември", Дебар.                                      (24773) 
Пасош бр. 301669 на име Сулејмани Арлинда, ул. 

"Беличица" бр. 42, Гостивар. 
Чекови од тековна сметка бр. 6163963 со бр. 5744582, 
бр. 5744583 и бр. 5744584 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Тодороски Миле, Скопје.                                                                    

Свидетелство на име Димитриевски Никола, Про-
биштип.                                                            (24328) 

         (24298) 
Чекови од тековна сметка бр. 04965760 од бр. 0005-

006153714 до бр. 0005006153722 и чек бр. 000500615-
3724 издадени од Комерцијална банка на име Велков-
ска Фрона, Скопје.                                      (24535) 
Работна книшка на име Младеновски Браниша, с. 
Мршевци, Скопје.                                      (24275) 
Работна книшка на име Илија Огненовски, Скопје.                                                                    

Свидетелство од 8 одделение на име Раическа Анива, 
с. Дебреше, Прилеп.                              (24336) 

       (24279) 
Работна книшка на име Тримчески Кирил, ул. "Петар 
Чауле" бр. 48, Охрид.                              (24280) 
Работна книшка на име Ангеловска Жана, Скопје.                                                                     

Свидетелство од 5 одделение на име Рушаноски Му-
хамедали, с. Црнилиште, Прилеп.               (24338) 

       (24288) 
Работна книшка на име Костовски Јовица, с. Раштак, 
Скопје.                                                            (24296) 
Работна книшка на име Ружа Филипчева, Скопје. 
                                                                    (24299) 
Работна книшка на име Србиноски Младен, ул. "Абас 
Емин" бр. 431, Охрид.                              (24305) 
Работна книшка на име Колевски Орце, ул. "А. Зд-
равковиќ" бр. 12, Куманово.                       (24307) 
Работна книшка на име Стојковски Дејан, Демир Хи-
сар.                                                                    (24309) 

Работна книшка на име Таири Ќамил,Струга.  (24310) 
Работна книшка на име Трајкоски Благоја, ул.  "П. 
Гули" бр. 27, Кичево.                              (24312) 
Работна книшка на име Тодоровска Клара, ул. "Ди-
митар Божиновски" бр. 49, Ресен.               (24315) 
Работна книшка на име Горан Митровски, ул. "Н. 
Тесла" бр. 51, Куманово.                              (24318) 
Работна книшка на име Аземин Неџипи, с. Оризаре, 
Куманово.                                                     (24319) 
Работна книшка на име Јованова Билјана, с. Мирав-
ци, Гевгелија.                                             (24332) 
Работна книшка на име Благоја Јанаќиевски, Гости-
вар.                                                                    (24347) 
Работна книшка на име Мојсевски Роберт, Скопје.                                

       (24380) 
Работна книшка на име Ибушоски Фадил, Струга. 
                                                                    (24409) 
Работна книшка на име Стојкоски Љупче, ул. "Д. 
Влахов" бр. 47, Кичево.                                      (24411) 

Работна книшка на име Траевски Атанас, с. Ратае, 
Тетово.                                                             (24495) 
Работна книшка на име Селајдин Реџеп, Скопје. 
                                                                    (24536) 
Воена книшка на име Имери Ејупи, с. Жеровјане, Те-
тово.                                                                    (24314) 
Чековна картичка бр. 1680 на име Михајлова Ма-
рушка, Штип.                                                          (24326) 
Свидетелство на име Пандовска Трајанка, Прилеп.                                

       (24303) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шаипе Идризи, 
с. Табановце, Куманово.                              (24304) 
Свидетелство на име Арким Бејазатоски, с. Преглово, 
Мак. Брод.                                             (24311) 
Свидетелство од 8 одделение на име Адиле Бафти-
јари, Тетово.                                                     (24313) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Дрита Саити, 
с. Романовце, Куманово.                              (24316) 
Свидетелство од 4 година и диплома на име Габриела 
Ценевска, ул. "33" бр. 4, с. Карпош, Куманово.   (24321) 
Свидетелство на име Зорица Дивчова, Берово.(24322) 
Свидетелство од 1 година економско училиште на 
име Миленовиќ Јованка, с. Росоман, Прилеп.     (24324) 
Свидетелство на име Ангелески Орде, Прилеп.   (24325) 
Свидетелство од 8 одделение на име Заов Златко, с. 
Чифлик, Кочани.                                             (24327) 

Свидетелство на име Дестанов Хапин, с. Конче, Ра-
довиш.                                                            (24329) 
Свидетелство од 4 одделение на име Иванов Ване, 
Радовиш.                                                     (24330) 
Свидетелство на име Јованов Златко, Радовиш. 
                                                                    (24331) 

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Асаноски 
Саид, с. Дебреште, Прилеп.                       (24337) 

Свидетелства од 3 и 4 година гимназија издадени од 
ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Мемедовски Челик, 
Ресен.                                                            (24339) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од гимназијата "Ј. Б. Тито"-Скопје на име Ирина 
Пејковска, Скопје.                              (24388) 
Свидетелство на име Гајур Арифи, Тетово.      (24395) 
Свидетелство за основно образование на име Сал-
коска Мерсиха, Струга.                              (24402) 
Свидетелство на име Јакимовска Реза, Кратово. 
                                                                    (24405) 
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Свидетелство на име Зубери Елизабета, Струга. 
                                                                    (24408) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Сервет 
Исмаили, с. Џепчиште, Тетово.               (24414) 
Свидетелство на име Даут Даути, Тетово.        (24432) 
Свидетелство од 4 одделение на име Ќаконова Цена, 
Прилеп.                                                             (24438) 
Свидетелство од 8 одделение на име Илиоска Мир-
јана, ул. "Савска" бр. 8, Прилеп.               (24441) 
Свидетелство од 6 и 7 одделение на име Бобан Ди-
митровски, Крива Паланка.                       (24443) 
Свидетелство од 1 година гимназија-земјоделска на-
сока издаденоа од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име 
Благојче Митревски, Ресен.                       (24445) 
Свидетелство од 8 одделение на име Кушева Снежа-
на, Велес.                                                     (24553) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Никола Вапцаров"-Скопје на име Исени Дурак, 
Скопје.                                                             (24566) 
Индекс бр. 9871 издаден од Земјоделски Факултет -
Скопје на име Атанасовски Апостол, Скопје.     (24490) 
Здравствена книшка на име Хамидовиќ Фериз, с. Жи-
тоше, Крушево.                                             (24308) 
Здравствена книшка на име Колевски Владимир, 
Битола.                                                                    (24323) 
Здравствена книшка на име Колева Фроса, ул. "Б. 
Миладинови" бр. 39, Велес.                       (24333) 
Здравствена книшка на име Демир Белуровски, с. 
Мелница, Велес.                                             (24334) 
Здравствена книшка на име Анамша Белуровска, с. 
Мелница, Велес.                                             (24335) 
Здравствена книшка на име Митревски Тони, Битола.

                                                                    (24406) 
Штедна книшка бр. 9309154 издадена од Тутунска 
банка АД Скопје на име Стојановски Михајло, Скопје.
                                                                    (24306) 
Девизна штедна книшка бр.72710-2225 издадена од 
Радо банка АД Скопје на име Дудески Љубен, Скопје.
                                                                    (24376) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Филип Христов, ул. "Панче Пешев" бр. 29, Ст-
румица.                                                             (24476) 
Решение на име Рушити Зулќуфли, с. Палчиште, Те-
тово.                                                                    (24554) 
Огласот објавен во Службен Весник на Р.М бр. 71/02 
пасошот бр. 92199 на име Вејсели Ќатип, с. Добридол, 
Гостивар, се сторнира.                (24480) 
_______________________________________________ 

 
О Б Ј  В А А

 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал и решението 
на Основниот суд во Кочани, Ст. бр. 73/96 од 
04.09.2002 година за запирање на стечајната постапка, 
а согласно Одлуката за трансформација на претприја-
тието бр. 02-168 и мислењето на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација бр. 08-618/2 од 
19.08.2002 година, АД "Хартија" Кочани 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Дека Основниот суд во Кочани, даде согласност да се 
отпочне со постапката за трасформација на АД "Хар-
тија" Кочани во акционерско друштво.  
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со 
претварање на побарувањата на доверителите во траен 
влог. 
Со содржината на Одлуката за трансформација на 
претпријатието, сите заинтересирани домашни и ст-
рански правни лица можат да се запознаат со непосре-
ден увид во деловните простории на претпријатието 
АД "Хартија"-Кочани, секој работен ден од 07. до 14 
часот. 
ОД  АД "ХАРТИЈА"-КОЧАНИ                          (24341) 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, ул. �Орце Николов� б.б. - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН   ПОВИК  БР. 16/3-63/82 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО ТРЕТ ПАТ 

 
1. Предмет на јавното барање е набавка на: 
1.1. Мазут   4900 тони 
1.2. Масло за ложење ЕЛ 1260 тони 
 
2. Содржина на понудата. 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- цена  без пресметана царина и акциза  со посебно 

искажан ДДВ,  
- начин и услови на плаќање, 
- квалитетот на понуденото средство да е во соглас-

ност со важечки стандарди, 
- гарантен рок, 
- рок на важност на понудата, 
- рок на испорака. 
 
3. Придружна документација. 
Кон понудата,  понудувачот е должен да достави  

придружна документација согласно Законот за јавни 
набавки - (пречистен текст)  во оригинални примероци 
или заверени  кај нотар:  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва,  

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или  
ликвидација, 

- доказ од надлежниот орган дека со  пресуда не  му 
е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на 
дејност, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- бараната документација не смее да биде постара 
од 6 (шест) месеци  оригинал или заверена од нотар. 

- гаранција за учество на набавката во висина од 5% 
од вкупната вредност на понудата.  

 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се 

следните и тоа: цена (80 поени), квалитет (10 поени), 
рок на испорака ( 5 поени) и начин на плаќање (5 пое-
ни). 

 
5. Начин и рок за доставување на понудата. 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-

нот на објавувањето на барањето во дневниот печат и  
�Службен весник на РМ�, а јавното отворање на пону-
дите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на 
3.10.2002 година во 10,00 часот во просториите на Ми-
нистерството за одбрана.  
Понудите се доставуваат на адреса: Министерство 

за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта 
или преку архивата на Министерството. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на овој повик. Ковертот не 
смее да содржи никаква ознака со која би можело да се 
идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака �понуда� и бројот на 
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списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен ко-
верт ја содржи документацијата и носи ознака �доку-
ментација� и точната адреса на понудувачот. 

6. Понудите кои нема да бидат  доставени во наведе-
ниот рок, кои не се изработени според наводите во ова 
барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната 
документација која се бара, нема да се разгледуваат.   

 Дополнителни информации можат да добијат на 
телефон:  02/282 341. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� број 
21/2002), Комисијата за јавни набавки при Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, ул. �Орце 
Николов� бб, Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16/3-68/590 
 
1. Предмет на јавното барање: 
Интендантска опрема по Список број 1 
Количината и квалитетот на бараните интендантски 

средства ќе бидат дадени во Списокот бр. 1, кој може 
да се подигне во Министерството за одбрана секој ра-
ботен ден во време од 11,00 до 13,00 часот во соба 702. 
Набавката е делива. 
Испораката на бараните производи е 20 дена по 

случувањето на Договорот - франко купувач ВП 2990 
Скопје. 
Со понудата да се достават мостри-примероци од 

понудениот производ. 
2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност, 
- рок на испорака,  
- рок и начин на плаќање, 
- квалитет, 
- производител. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- квалитет    30 поени, 
- висина на цената   60 поени, 
- рок и начин на плаќање    5 поени, 
- рок на испорака     5 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен орган; 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност - 

забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригинал 

примерок или заверена копија од нотар. Документот - 
извод од регистрација на дејноста мора да биде усогла-
сена според Законот за трговските друштва. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Претставниците на понудувачите на денот на јавно-

то отворање на понудите треба на комисијата да и пре-
дадат писмено овластување за учество на јавното отво-
рање. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во 
�Службен весник на Република Македонија�. Во случај 
да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, не-
дела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се 
изврши наредниот работен ден. 
Понудата да се достави на адреса: Министерство за 

одбрана на Република Македонија, ул. �Орце Николов� 
бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе 
на лице место на денот на јавното отворање на понуди-
те. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да име уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот вна-
трешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 
по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 21 67. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за здравство 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 29/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Отворениот повик бр. 29/2002 е 

Министерство за здравство, со седиште на ул. �50-та 
Дивизија� бр. 6. 

 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
- Изградба на нова амбуланта во с. Нерези - Меди-

цински центар - Струга; 
- Реконструкција-санација на амбуланта во с. Луко-

во - Медицински центар - Струга; 
- Реконструкција-санација на амбуланта во с. Иван-

ковци - Медицински центар - Велес; 
- Реконструкција-санација на амбуланта во с. Не-

мањци - Здравствен дом - Свети Николе. 
2. Набавката е делива. 
 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
4. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
4.2. Цени на секоја позиција за набавка според про-

ектот од тендерска документација како и вкупната цена 
со сите давачки. 

4.3. Рок на извршување на работите. 
4.4. Начин на плаќање. 
4.5. Фактор за непредвидени работи. 
 
5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
5.1. Извод од судска регистрација на понудувачот 

согласно Законот за трговски друштва. 
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5.2. Понудувачот треба да приложи документ за фи-
нансиска и економска способност согласно Законот за 
јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитет од Централниот реги-
стар, во оригинал или копие заверено кај нотар, како и 
потврда од Управата за јавни приходи за платени дано-
ци, придонеси и други јавни давачки. Странските пону-
дувачи согласно со Законот за јавни набавки и измените 
на Законот за јавни набавки треба да достават ревизор-
ски извештај од странска реномирана ревизорска инсти-
туција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорски-
от извештај треба да содржи податоци за економското 
работење во последните три години. 

5.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. Документот не 
треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

5.4. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. Документот да не 
биде постар од шест месеци и во оригинал или копие 
заверено кај нотар. 

5.5. Список на главни испораки и изведување на 
градежни работи во областа на здравството. 

5.6. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

5.7. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

5.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбе-
ди банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста 
на понудата доколку понуди услов за авансно плаќање. 

5.9. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од 
вредноста на понудата заради обезбедување на испол-
нување на договор. 

5.10. Сите документи да бидат доставени во ориги-
нал или копија заверени од нотар. 

 
6. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Министерството за здравство секој работен ден, во 
време на траењето на повикот. 

6.2. Пред подигање на тендерската документација 
понудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповра-
тен надомест на: 

- Трезорска сметка - 100000000063095, 
- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119, 
- Приходна шифра - 723819-12, 
- ЕДБ - 4030990253804, 
- Депонент на: Народна банка на РМ. 
Покрај доказот за уплатените парични средства, по-

нудувачот за да ја подигне документацијата потребно е 
да достави и писмено барање составено на меморандум 
за подигање на истата. 

 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена, 
- квалитет, 
- рок на изведба, 
- гаранција, 
- начин на плаќање. 
 
8. НАЧИН И РОКОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
8.1. Целокупната документација се доставува на на-

чин согласно член 52 од Законот за јавни набавки. 
8.2. Повикот трае заклучно до ден 9.10.2002 година, 

кога и понудите треба да бидат пристигнати/предадени 
во архивата на Министерството за здравство до 10,00 
часот, а отворањето на понудите ќе се одржи на ден 

9.10.2002 година во 12,00 часот во просториите на Ми-
нистерството за здравство во присуство на понудува-
чите. 

8.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Министерство за здравство, ул. 
�50-та Дивизија� бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни 
набавки - контакт телефон: +389-02-128-052. 

8.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

8.5. Понудите што нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, како и оние што не се изработени според ба-
рањата на отворениот повик нема да се разгледуваат. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-

конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 
50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки во 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија, 
Скопје, повторно објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5804/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката се услуги на осигурување 
за деловната 2002/2003 година на имотот на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија со Подрачни-
те служби и имотот на Јавните здравствени организа-
ции во Република Македонија и тоа: 
А) Осигурување од основни ризици: 
1. осигурување на градежните објекти и целокупна-

та медицинска и друга опрема во објектите од опасно-
сти од пожар и некои други опасности; 

2. осигурување на опремата од кршење и некои 
други опасности; 

3. осигурување на залихите на флотантна основа од 
опасности од пожар и некои други опасности; 

4. осигурување од опасности од провална кражба и 
разбојништво; 

5. каско осигурување на моторни возила со вклучен 
дополнителен ризик од кражба; 

6. осигурување на електронски сметачи, процесори 
и персонални компјутери. 

 
Б) Факултативно осигурување од дополнителни ри-

зици: 
1. поплава, порој и високи води. 
 
3. Постапката за набавка се спроведува во соглас-

ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 
4. Право на учество имаат сите правни лица што се 

регистрирани за вршење на соодветната дејност, про-
пишана со прописите за осигурување. 

5. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

6. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот; 
- обемот на покритие на осигурувањето со наброе-

ни ризици, одделно за објектите и опремата, а за вози-
лата да се наведе која територија ја покрива осигурува-
њето и висината на доплатата за територии кои не се 
покриени и процентот на сопствено учество во случај 
на кражба; 
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- висината на стапките за осигурување на предме-
тот на осигурување изразени во проценти како и бони-
фикациите - попусти по разни основи по предметот на 
осигурување; 

- начин, услови и рок на плаќање на премијата; 
- рок на исплата на штети. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документација за регистрација на друштвото за 

осигурување и тоа: 
- акт за основање; 
- дозвола за вршење на работи на осигурување; 
- решение за упис во трговскиот регистар. 
2. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
3. Потврда од Управата за јавни приходи дека се 

платени даноците, придонесите и другите јавни давач-
ки. 

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-
одветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во Архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
30.09.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- висина на премиска стапка 35 бода; 
- бонификација - попусти по разни основи 25 бода; 
- обем на покритие на осигурување 20 бода; 
- рок и начин на плаќање на премијата 15 бода; 
- рок и начин на исплата на штетите 5 бода. 
 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

30.09.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

30.09.2002 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. 
�Маршал Тито� бб, Скопје, сала за состаноци. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 
2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија-Скопје, пов-
торно, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5810/2 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија - Скопје со седиште на ул. 
�Маршал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката е изведување на градежно 
занаетчиски работи за реконструкција на Одделението 
за интензивна нега и полуинтензивна нега при ЈЗО За-
вод за превенција, лекување и рехабилитација на кар-
диоваскуларни заболувања - Охрид. 

3. Спецификацијата  на градежно-занаетчиските ра-
боти со предмер пресметка  е дадена во тендерска до-
кументација. 
Тендерската документација може да се подигне од 

ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на 
кардиоваскуларни заболувања - Охрид, секој работен ден. 
Телефони за контакт 046 277-700 и 046 277-200. 
4. Постапката за набавка се спроведува во соглас-

ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 
5. Право на учество имаат сите правни лица што се 

регистрирани за вршење на соодветната дејност. 
6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 

на  нејзиното поднесување. 
7. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот,  
- опис на понудените работи со предмер пресметка, 
- цена со сите давачки, по системот клуч на рака, 
- начин, услови и рок на плаќање, 
- рок на изведување. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот  и 

тоа: 
- список (референца) на слични испораки  изврше-

ни во претходниот период, 
- кадровска и техничка опременост. 
4. Извод од регистрацијата на дејноста. 
5. Доказ, извод од судската евиденција или друг соод-

ветен документ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација и дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста. 

6. Гаранција за квалитет на извршените работи. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија-Скопје, ул. �Мар-
шал Тито� бб, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
01.10.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
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V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки,  
по системот клуч на рака                 60 бода, 
- референтна листа   40 бода. 
 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

01.10.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 01.10.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија - Скопје, ул. 
�Маршал Тито� бб-Скопје, сала за состаноци. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки на Општина Велес - Фонд за комуна-
лен развој, локални патишта и улици-Велес, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ПЕШАЧКИ МОСТ �МАЛО МОВЧЕ� НА РЕКАТА 
ВАРДАР ВО ВЕЛЕС (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Општина Велес-Фонд за комунален 

развој, локални патишта и улици, ул. �Панко Брашнар� 
бр. 1, Велес. 

1.2. Предмет на набавката: Избор на најповолен по-
нудувач за изградба на пешачки мост �Мало мовче� на 
река Вардар во Велес. 

- Набавката ќе се спроведе согласно Законот за јав-
ни набавки - јавно отворање. 

1.3. Набавката е деллива по позиции. 
1.4. Право на учество има секој заинтересиран по-

нудувач. Понуда може да биде доставена и од група на 
понудувачи. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид на дејност. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- поединечна цена и вкупна цена искажана во дена-

ри и ДДВ, 
- рок и начин на плаќање, 
- техничка способност на понудувачот (согласно 

член 25 од Законот за јавни набавки), 
- техничка опременост. 
Придружна документација: 
- извод од регистрацијата за дејноста, 
- документ за бонитет од Централниот регистар, 

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација,  

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки,  

- документите од алинеја 3, 4 и 5 кои треба да се 
приложат со понудата, не треба да бидат постари од 
шест месеци. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена на набавката, изразена во денари       45 бода, 
- начин на плаќање        10 бода, 
- рок на извршување на работите      15 бода, 
- техничка и кадровска опременост      10 бода, 
- референци         10 бода, 
- гаранција за квалитет          5 бода, 
- опис на методологијата         5 бода. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од страна на одговорно-
то лице на понудувачот. 

4.2. Понудата и другата документација да се доста-
ват, на начин согласно член 55 и 56 од Законот за јавни 
набавки. 

4.3. Рок на доставување на понудите е до 09.10.2002 
година (среда) до 12,00 часот. 

4.4. Понудите се доставуваат по пошта, препорача-
но или со предавање во архивата на Општина Велес на 
ул. �Панко Брашнар� бр. 1 - Велес. 

 
5. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Тендерската документација односно техничката 

спецификација на работите кои треба да се извршуваат 
може да се подигне во Општина Велес со седиште на 
ул. �Панко Брашнар� бр. 1, секој работен ден од 10,00 
часот до 13,00 часот. 

5.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен износ од 1.000,00 денари, уплатен на ж-ска 300-
270000004242, даночен број 4004992107600 Комерци-
јална банка - Филијала Велес. 

5.3. Само купувачите што ќе ја купат тендерската 
документација ќе имаат право да поднесат понуди. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

09.10.2002 година во просториите на Општина Велес ул. 
�Панко Брашнар� бр. 1 со почеток во 12,00 часот во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

6.2. Претставниците на понудувачите на Комисија-
та за јавни набавки треба да и дадат писмено овласту-
вање за учество на јавното отворање, во оригинал. 

6.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и кои не ги содржат бараните податоци од барање-
то за прибирање на понуди, нема да бидат разгледани. 

6.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Потребните информации понудувачите можат да ги 

добијат во просториите на Општина Велес или на тел. 
043 232-406, 234-148. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Единицата за раководење со проектот - Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПО УДУВАЧ Н  5.1. Цена    40 поени, 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38/32/2002 5.2. Ефикасност   20 поени, 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  5.3. Рок за изведување на работите 15 поени, 
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 

 5.5. Начин на плаќање     5 поени, 
1 . ОПШТИ ОДРЕДБИ 5.6. Референц листа     5 поени, 

5.7. Опис на методологијата    5 поени. 1.1. Набавувач: Единица за раководење со проектот 
- Програма Социјална инфраструктура во Македонија, 
Скопје. 

 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 1.2. Предмет на набавката: Изведба на проект �Ре-
конструкција на водоводната мрежа во Пехчево�. 

 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

Овој проект предвидува комплетна замена на стара-
та мрежа. Дистрибутивната мрежа ќе се состои од 8650 
метри РЕ 100 цевки, PN 10 бари. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот - Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

 
2 . ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600 
денари неповратни средства во готово. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 03.10.2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе при-
стигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали 

со проверен квалитет и со соодветен сертификат за 
истите. 

 
7 . ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

 
3 . СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни ме-
ста за пополнување. 

7.2. Јавното отворање на Понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 03.10 2002 година, во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, 
на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. 
Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за 
јавни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои еди-
нечни цени за секоја позиција од приложениот Пред-
мер и вкупна вредност на работите (во денари) - без 
ДДВ. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот за нивно учество на јавно 
отворање.  7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА)  

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
 4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

Комисија за јавни набавки 
 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 

С О Д Р Ж И Н А 
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4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месе-
ци). 

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ри од 6 месеци.             

 
 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
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Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
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