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33. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
З А РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за работните односи, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 28 декември 2000 годи-
на. 

Бр. 07-5272/1 
28 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за работните односи ("Службен вес-

ник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 
53/97, 59/97, 21/98, 25/2000 и 34/2000) во членот 1 став 1 
точката на крајот од реченицата се брише и се додава-
ат зборовите: "и засновањето и престанокот на работ-
ниот однос, доколку со закон поинаку не е утврдено". 

Член 2 
Во членот 3 ставот 2 се брише. 

Член 3 
Во членот 105 став 1 точка 4 сврзникот "и" се за-

менува со запирка, во точка 5 по зборовите: "или 
слични промени" точката на крајот се заменува со 
сврзникот "и", а по точка 5 се додава нова точка 6, ко-
ја гласи: 

"6) со отказ по потреби на службата". 

Член 4 
Во Главата VII Престанок на работниот однос по 

членот 133 се додава нов наслов и три нови члена 133-
а, 133-б и 133-в, кои гласат: 

"6. Престанок на работниот однос со отказ по пот-
реби на службата. 

Член 133-а 
Работниот однос престанува со отказ по потребите 

на службата кога државните органи, органите на еди-
ниците на локалната самоуправа и градот Скопје, јав-
ните претпријатија, јавните установи, фондовите и 
други организации и институции основани од Републи-

ка Македонија и во сопственост на Република Маке-
донија или во државна сопственост, како и фондовите, 
организациите и институциите основани со закон, ќе 
престанат со работа, односно ќе бидат укинати или во 
нив ќе настане промена во внатрешната организација, 
намалување на надлежностите и обемот на работата и 
други организациони промени коишто предизвикуваат 
укинување на работното место. 

Член 133-б 
На работникот му престанува работниот однос 

согласно со член 133-а од овој закон врз основа на 
претходно донесено решение од работодавецот. 

Кај работодавецот кај кој со закон е основан стру-
чен орган, решението од став 1 на овој член се донесу-
ва врз основа на претходно добиено мислење од тој 
орган. 

Член 133-в 
На работникот на кој ќе му престане работниот 

однос согласно со член 133-а од овој закон има право 
на: 

- старосна пензија ако му недостасуваат најмногу 
до пет години за исполнување услови за стекнување 
право на старосна пензија и отпремнина заради одење 
во пензија согласно со колективен договор или 

- еднократен надомест во вид на испратнина во из-
нос од 12 негови исплатени месечни нето плати оства-
рени во последниот месец пред престанокот на работ-
ниот однос. 

Правото од став 1 на овој член за кое се определил 
работникот ќе го оствари по донесување на решение-
то за престанок на работниот однос". 

Член 5 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за работните односи. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

34. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10.01.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО З А ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
На општина Тетово се пренесува правото за трајно 

користење на недвижен имот објект - зграда во повр-
шина од 146 м2 што се наоѓа во Тетово на К П бр. 
2023/13 по ПЛ. бр. 3550 на К О Тетово, сопственост на 
Република Македонија. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија." 

Бр. 23-4834/1 Претседател на Владата 
10 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

35. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10.01.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО З А ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
На општина Желино се пренесува правото за трај-

но користење на недвижен имот објект КП. бр.1192 на 
м.в. "Судерек", под објект 48 м2, нива во површина од 
507 м2 по ПЛ. бр. 459 на К О Желино, сопственост на 
Република Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија." 

Бр. 23-5461/1 Претседател на Владата 
10 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

36. 
Врз основа на член 16 од Законот за шумите 

("Службен весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.01.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ШУМА З А ПОСЕБНА 

НАМЕНА 

1. За шума со посебна намена-парк шума се опре-
делува шумата во месноста "Метеоролошка станица"-
Виница, со која стопанисува ЈП за стопанисување со 
шуми "Македонски шуми"-Подружница ШС "Плачко-
вица"-Виница. 

2. Површината на парк-шумата од точка 1 на оваа 
одлука изнесува 126,82 ха. 

3. Граници на парк-шумата се: крајот на шумата на 
месноста Винички лозја-од северна страна; патот од 
левата страна на потокот Воден-од источна страна; 
крајот на шумата-од јужна страна и патот од десната 
страна на Виничка река-од западна страна. 

4. Одгледување на парк-шумата ќе се реализира 
преку следните мерки: одржување, нега, обнова, се-
лективна прореда, фитосанитарни сечи, збогатување 
со декоративни видови на дрвја и грмушки и други 
мерки, согласно стручно-техничката документација. 

5. Режимот на заштитата на парк-шумата ќе се 
обезбеди преку заштита од пожари, растителни болес-
ти и штетници, бесправни сечи, напасување на доби-
ток и противправно собирање на други шумски произ-
води и други оштетувања. 

6. Одгледувањето и заштитата на парк-шумата ќе 
ги врши општина Виница. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за определување на шу-
ма за посебна намена бр. 23-3834/1 од 07. 07. 1999 годи-
на ("Сл. весник на РМ" бр. 49/99). 

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

Бр. 23-6188/1 Претседател на Владата 
10 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

37. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и член 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 70/92), на седница-
та одржана на 15 ноември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништува Програмата за уредување на гра-
дежното земјиште на подрачјето на Општина Кочани 
за 2000 година и тоа во делот под "е" што гласи: "Ин-
веститорот кој ќе реконструира постоечки објект во 
смисла на подобрување на квалитетот на живеење и 
искористување на поткровниот простор" ќе плати на-
доместок во висина од 15% од целокупната нето ко-
рисна површина на оверениот проект и во делот на 
Програмата "начин на пресметување на нето корисна 
површина" што се однесува за поткровје. 

2. Оваа одлука предизвикува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива од Владимир Анастасов и 
други граѓани од Кочани, со Решение У. бр. 95/2000 од 
13 септември 2000 година, поведе постапка за оценува-
ње законитоста на одредбата означена во точката 1 на 
оваа одлука, затоа што основано се постави прашање-
то за нејзината согласност со членовите 38 и 42 од За-
конот за градежното земјиште ("Службен весник на 
РМ" бр. 17/96 и 18/99). 

4. Судот на седницата утврди дека според точката 
"е" од Програмата за уредување на градежно земјиш-
те на подрачјето на Општина Кочани ("Службен глас-
ник на Општина Кочани" март 2000 година), во делот 
што гласи: "Инвеститорот кој ќе реконструира посто-
ечки објект во смисла на подобрување на квалитетот 
на живеење и искористување на поткровниот простор 
ќе плати надоместок во висина од 15% од целокупната 
нето корисна површина на оверениот проект", а во де-
лот " начин на пресметување на нето корисна површи-
на", исто од Програмата, е предвидено дека во нето 
корисна површина се сметаат и поткровја и тоа во 
процент 75%. 

5. Согласно член 38 од Законот за градежното зем-
јиште ("Службен весник на СРМ" бр. 10/79, 18/89, 
21/91 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 71/96 и 18/99), изградбата на станбени, стопански, 
комунални и други објекти, се врши на уредено гра-
дежно земјиште, а според ставот 2 на овој член, во 
случај кога градежното земјиште не е уредено, инвес-
титорот може на сопствен трошок да изврши уредува-
ње на градежно земјиште и нема обврска да плаќа на-
доместок за уредување на градежното земјиште за де-
лот за кој финансирал. 

Во членот 39 од Законот е предвидено дека, уреду-
вањето на градежното земјиште се врши врз основа на 
програма која ја донесува советот на општината, врз 
основа на урбанистичкиот план а по претходна соглас-
ност на републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на урбанизмот во делот на неговата надлеж-
ност. 

Според член 40 од Законот, Програмата за уреду-
вање на градежното земјиште особено ги содржи 
следниве елементи: 

- подрачјето со поблиско определување на земјиш-
тето што се уредува; 

- обемот на уредувањето и степенот на определува-
њето со комунални објекти и инсталации; 

- пресметка на трошоците за уредување; 
- изворите на финансирањето на уредувањето; 
- начинот на здружувањето и насочувањето на 

средствата за уредување и 
- динамиката на извршувањето на програмата. 
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Според член 42 став 1 од Законот, за доградба и 
надградба на објектот се плаќа надоместок, а за пот-
кровје не се плаќа надоместок за уредување на гра-
дежно земјиште, а во ставовите 3 и 4 на овој член е 
предвидено дека за градежно земјиште на кое се доз-
волува градба, а не се врши уредување на тоа земјиш-
те, не може да се пропише обврска за плаќање на на-
доместок за уредување при издавањето на дозвола за 
градба. Тие односи се уредуваат тогаш кога ќе се поч-
не со уредување на тоа земјиште. 

И според член 43 од Законот, средствата остварени 
од надоместокот за уредување на градежното земјиш-
те, се користат за намените утврдени со програмата. 

Од смислата на означените законски одредби про-
излегува дека Законот за градежно земјиште како би-
тен елемент при утврдувањето на обврската и висина-
та на надоместокот за уредување на градежното зем-
јиште ги зема стварните трошоци за уредување на гра-
дежното земјиште, а при тоа не е предвиден овој вид 
надоместок за реконструкција на постоен објект како 
и за поткровје. 

Тргнувајќи од основните принципи на Законот, до-
носителот на Програмата-Советот на Општина Коча-
ни со неа ги утврдил локалитетите на кои ќе се доде-
лува градежно земјиште, градежни парцели и обем на 
уредувањето, висина на надоместокот, начин на прес-
метувањето на нето корисната површина, извршување 
на неизвршените обврски и други активности. При тоа 
доносителот на Програмата утврдил обврска за пла-
ќање на надоместок за уредување на градежно зем-
јиште и за реконструкција на постоен објект во сми-
сол на подобрување на квалитетот на живеење и иско-
ристување на поткровниот простор и тоа во висина од 
15% од целокупната нето корисна површина на овере-
ниот проект. 

Со оглед на тоа што Законот не предвидува плаќа-
ње на надоместок за уредување на градежно земјиште 
за реконструкција на постоен објект и за поткровје 
Судот оцени дека оспорените делови од Програмата 
не се во согласност со членовите 38 и 42 од Законот за 
градежно земјиште бидејќи овозможува наплата на 
надоместок за уредување на градежното земјиште и 
кога е во прашање реконструкција на постоен објект 
за подобрување на условите за живеење. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор 
Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јо-
сиф Талевски. 

У. бр. 95/2000 
15 ноември 2000 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Тодор Џунов, с.р. 

38. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 27 декември 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат: 
а) член 61 став 1 точка 13, член 73 став 2 и член 81 

став 1 и 2 во делот претседавач и заменик претседа-
вач, од Статутот на Град Скопје ("Службен гласник 
на Град Скопје" бр. 3/98); 

б) член 1 став 2 алинеи 1, 2 и 3 и член 7, 8 и 9 од Од-
луката за платите и другите надоместоци на градона-
чалникот на Град Скопје и другите избрани и имену-

вани лица од органите на Градот Скопје, донесена од 
Административната комисија на Советот на Град 
Скопје ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 15/97) 
и 

в) член 2 став 1 од Одлуката за утврдување на на-
доместоците на трошоците на членовите на Советот 
на Град Скопје, донесени од Административната ко-
мисија на Советот на Град Скопје ("Службен гласник 
на Град Скопје" бр. 15/97, 12/98 и 10/99). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Јонче Цветковски од Скопје, со 
Решение У. бр. 79/2000 од 18 октомври 2000 година, 
поведе постапка за оценување законитоста на актите 
означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нивната согласност со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 61 став 
1 точка 13 од Статутот е предвидено дека Советот на 
Град Скопје, помеѓу другото, одредува престапи и каз-
ни кога не се почитуваат прописите на градот. 

Судот со свои одлуки У. бр. 16/98 од 20 јануари 
1999 година и У. бр. 184/98 од 10 февруари 1999 година 
ги укина член 17 став 1 точка 31 и член 29 став 1 точка 
10 од Законот за локалната самоуправа и член 6 точка 
29 од Законот за Градот Скопје со кои беше предвиде-
но дека единиците на локалната самоуправа и Градот 
Скопје самостојно определуваат престапи и казни ко-
га не се почитуваат прописите на општината односно 
Градот Скопје. 

Со оглед на тоа што во означените закони не пос-
тои правен основ за Градот Скопје да одредува прес-
тапи и казни, Судот оцени дека член 61 став 1 точка 13 
од Статутот на Град Скопје не е во согласност со оз-
начените закони. 

5. Понатаму на седницата Судот утврди дека во 
член 73 став 2 од Статутот е предвидено дека на чле-
новите на Советот може да им се определи паушален 
надоместок за вршење на функцијата член на Сове-
тот. 

Во член 81 став 1 од Статутот е предвидено дека 
претседавачот, заменикот на претседавачот и секрета-
рот својата работа ја вршат професионално, за што 
примаат плата чиј износ го определува надлежно ра-
ботно тело на Советот, а според став 2 на овој член 
претседавачот и заменикот на претседавачот, покрај 
секретарот, имаат право на надоместок на плата по 
престанувањето на функцијата, во траење најдолго до 
1 година. 

Во член 37 од Законот за локалната самоуправа е 
предвидено дека членовите на Советот имаат право 
на надоместок на патните и дневните трошоци во со 
закон утврдени рамки, како и на трошоците направе-
ни во извршувањето на задачите што им ги доверил 
советот. 

Согласно член 17-в од Законот за плати и другите 
надоместоци на пратениците во Собранието на Репуб-
лика Македонија и другите избрани и именувани лица 
во Републиката ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 36/91, 38/91 и 23/97), како платена избор-
на функција во локалната самоуправа е определена 
само функцијата на градоначалникот, а не и на прет-
седавачот или членовите на советот на единицата на 
локалната самоуправа. 

Врз основа на изнесените законски одредби, спо-
ред оценката на Судот, не постои законска можност 
претседавачот, па и заменик-претседавачот на Сове-
тот својата функција да ја вршат професионално, ниту 
за тоа да добиваат плата или надоместок на плата по 
престанувањето на функцијата. Претседавачот и за-
меник-претседавачот се избираат од редот на члено-
вите на советот и имаат право само на оние надомес-
тоци што се утврдени во член 37 од Законот за локал-
ната самоуправа. Исто така, паушалниот надоместок, 
кој не е врзан за конкретни активности во смисла на 
член 37 од Законот, се појавува како примање според 
статус, а не според посебен ангажман и трошоци. 
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Врз основа на тоа, Судот оцени дека означените 
одредби од Статутот не се во согласност со законот. 

6. На седницата Судот утврди дека со Одлуката за 
утврдување на надоместоците на трошоците на члено-
вите на Советот на Град Скопје ("Службен гласник на 
Град Скопје" бр. 15/97, 12/98 и 10/99), се утврдува виси-
ната на овие трошоци по различни основи (учество на 
седници на советот и на работните тела), како и месе-
чен надоместок од 12.000 денари, без врзување за од-
редена активност (член 2 став 1). 

Поради истите причини изнесени во точката 5 од 
оваа одлука, Судот смета дека определувањето на пау-
шалниот надоместок од член 2 став 1 од Одлуката не е 
во согласност со член 37 од Законот за локалната са-
моуправа. 

7. На седницата Судот утврди дека во член 1 став 2 
од Одлуката за платите и другите надоместоци, доне-
сени од Административната комисија се пропишува 
дека право на плата во месечен износ имаат градона-
чалникот, претседавачот и заменик претседавачот на 
Советот (алинеја 1, 2 и 3), секретарот на Советот, 
главниот архитект на град Скопје и раководните лица 
на управните и административните органи. 

Во член 3 - 13 се определува начинот на утврдува-
ње на платите на овие функционери при што се опре-
делени коефициенти за сите нив во висина од 2.40 до 
4.50 со кои се множи основицата утврдена на ниво на 
просечна плата по работник исплатена во стопанство-
то на Република Македонија за претходниот месец 
(член 3 - 5). 

Во член 7, 8 и 9 се утврдени коефициентот за опре-
делување на платата на градоначалникот, претседава-
чот и заменик претседавачот на Советот, а во член 10 
и 11 коефициентите на секретарот на Советот и Глав-
ниот архитект. 

Во член 12 е определен максималниот коефициент 
(3,50) за управните и административните раководни 
работници, а според член 13 Административната ко-
мисија односно градоначалникот или тело што тој ќе 
го овласти, ги определуваат коефициентите со поеди-
нечно решение. 

Во член 14 и 15 се определени материјални трошо-
ци и други примања на функционерите (дневници, пат, 
итн.). 

По разгледувањето на оваа одлука Судот го изра-
зува сфаќањето дека, согласно член 37 од Законот за 
локалната самоуправа и член 17-в од Законот за плати 
и другите надоместоци на пратениците во Собранието 
на Република Македонија и на другите избрани и име-
нувани лица во Републиката, претседавачот и заменик 
претсе давачот својата функција не може да ја вршат 
професионално и дека за тоа не може да им се опреде-
луваат коефициенти за утврдување на плата, додека 
платата на градоначалникот е утврдена со закон и оп-
штината односно Градот Скопје не може на било кој 
начин да го уредува тоа прашање. Од тие причини Су-
дот оцени дека член 1 став 2 алинеја 1, 2 и 3 и член 7, 8 
и 9 од означената одлука не е во согласност со означе-
ните законски одредби. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите д-р Ни-
кола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски и д-р Јосиф Та-
левски. 

У. бр. 79/2000 
18 октомври 2000 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Тодор Џунов, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Одлуката за давање сог-
ласност на Статутарната одлука за изменување на 
Статутот на Јавната здравствена организација (Сто-
матолошки клинички центар) - Скопје ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 63/2000) е направе-
на грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
Н А О Д Л У К А Т А З А Д А В А Њ Е С О Г Л А С Н О С Т 
Н А С Т А Т У Т А Р Н А Т А О Д Л У К А З А И З М Е Н У -
В А Њ Е Н А С Т А Т У Т О Т Н А Ј А В Н А Т А З Д Р А В С -
Т В Е Н А О Р Г А Н И З А Ц И Ј А ( С Т О М А Т О Л О Ш К И 

К Л И Н И Ч К И ЦЕНТАР) - СКОПЈЕ 

Во текстот на Одлуката, наместо датумот "24" треба да 
стои датумот "29". 

Бр. 07-3365/3 Од Законодавно-правната комисија 
26 дгкември2000година тСобраниетонаРепубликаМакедонија 

Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2930/2000, на регистарска влошка бр. 
02016447?-4-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на акционерско друштво на Трговското 
друштво за превоз на стока М А К Т Р А Н С А Д увоз-из-
воз Скопје, ул. "810" бр. 3-А. 

Се запишува бришењето од судскиот регистар на 
Трговското друштво за превоз на стока М А К Т Р А Н С 
А Д увоз-извоз Скопје, ул. "810" бр. 3-А поради статус-
ни промени со поделба на две друштва и тоа: 

Друштво за трговија на големо и мало, услуги и 
шпедиција М А П Пивара ДООЕЛ, Скопје со седиште 
на ул. "810" бр. 3-А. 

Трговско друштво за превоз на стока МАКТРАНС, 
АД, Скопје со седиште на ул. " 16-та Македонска бри-
гада" бр. 18. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2930/2000. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 947/99 и Срег. бр. 1085/99, на регистарска 
влошка бр. 1-69204-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на овластено лице на Градежното 
претпријатие "ПЕЛАГОНИЈА" Акционерско друш-
тво Велес Ц.О. ул. "Владимир Назор" бр. 2, Велес. 

Се брише Арсов Дане - директор без ограничувања 
и Стојанов Димитар - секретар на Друштвото - стату-
тарен застапник, а се запишува Митески Владо -
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 947/99, 
Срег. бр. 1085/99. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8927/99, на регистарска влошка бр. 
02029671?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за туризам и 
трговија МЕРГИМИ А И Р Сабри ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Македонска" бр. 19. 

Единствен содружник на друштвото е Сабри Аљи-
ји од Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
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60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
74.40, 74.83, 74.84, 92.34 и надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, туристички работи во странство, консигнацио-
на и комисиона продажба, реекспорт, посредување и 
застапување. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител без ограничување е Сабри Аљији. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

8927/99. (28943) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5070/99, на регистарска влошка бр. 02022772?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето и претворањето на Друштвото за внатрешен и 
надворешен промет на големо и мало ЛЕО Локман 
ДООЕЛ Липково, с. Ваксинце - Липково. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.40, 74.83, 74.84 и надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, 
застапување и посредување, меѓународен транспорт 
на стоки и патници и консигнација. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител без ограничување е Локман Нухији. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5070/99. (28944) 

Усогласување на претпријатието - ДОО по Зако-
нот за трговските друштва. 

Фирма и седиште: Друштво за производство, услу-
ги и трговија М П С Владица и др. ДОО експорт-им-
порт Куманово, ул. "Тоде Думба" бр. 50-А. 

Основачи: Владица Илиевски. 
Душимир Забуновиќ, ул. "Поручника Спасиќа" 1, 

Машере 02 Београд, СРЈ. 
Дејности: 15.81/1, 15.87, 20.40, 21.12, 21.25, 22.22, 

25.22, 25.24, 28.62, 28.72, 28.73, 29.23, 29.24, 29.71, 29.72, 
30.01, 31.50, 31.62, 32.20, 33.10/2, 33.50, 36.22, 36.30, 
36.40, 36.50, 45.34, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.50, 51.12, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 52.12, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 52.72, 52.72/2, 55.11, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 72.30, 74.13, 
74.14, 74.30, 74.40, 74.84. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и реекспорт, 
застапување на странски лица, изведување инвестици-
они работи во странство, меѓународни агенциски ра-
боти, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, продажба 
на странска стока во консигнационен склад, туристич-
ки работи со странство. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
За сторените обврски друштвото одговара со сите 

свои средства. 
Друштвото го застапува Владица Илиевски - упра-

вител без ограничување. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото го 

застапува Владица Илиевски управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8877/99. (28950) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8036/99, на регистарска влошка бр. 
02029761?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за внатрешен и 
надворешен промет на големо и мало В И К Т О Р И А 
Мухамет ДООЕЛ Куманово, ул. "Киро Фетак" бр. 50. 

Единствен содружник на друштвото е Мухамет Зе-
кири. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
72.30, 72.60, 74.40, 74.83, 74.84 и надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи, реек-
спорт, меѓународен транспорт на патници во друмски-
от сообраќај, консигнациона и комисиона продажба. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител без ограничување е Бекир Зекири. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

8036/99. (28948) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8877/99, на регистарска влошка бр. 
02029568?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија М П С Владица и др. ДОО експорт-им-
порт Куманово, ул. "Тоде Думба" бр. 50-А, Куманово. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7713/99, на регистарска влошка бр. 
02024281?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за производство, внат-
решна и надворешна трговија на големо и мало и ус-
лужни дејности Б И Л И К О М П А Н И Абдулмеџит ДО-
ОЕЛ експорт-импорт, ул. "ЈНА" бр. 97, Гостивар. 

Назив: Друштво за производство, внатрешна и над-
ворешна трговија на големо и мало и услужни дејнос-
ти Б И Л И К О М П А Н И Абдулмеџит ДООЕЛ експорт-
импорт, ул. "ЈНА" бр. 97, Гостивар. 

Основач: Абдулмеџит Муслији, ул. "ЈНА" бр. 97, 
Гостивар. 

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

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

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

Абдулмеџит Муслији - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7713/99. (28953) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12671/99, на регистарска влошка бр. 
02027821?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво ПУР-
ДЕ ПРОМЕТ Хадис ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Браќа 
Блажески" бр. 13, Гостивар. 

Основач: Хадис Пурде од Гостивар, ул. "Браќа 
Блажески" бр. 13. 

Дејности: 15.32, 15.81, 15.98, 17.40, 17.54, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 21.12, 21.11, 21.21, 21.22, 21.25, 
24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.66, 
25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 
27.45, 27.54, 36.14, 36.22, 36.61, 36.63, 45.21, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.40, 74.82, 74.84, 92.61, 92.62, 93.01, 93.02, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бу-
гарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, угостителски и 
туристички услуги, консигнациони услуги, реекспорт. 

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

За сторените обврски во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Хадис Цурде - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12671/99. (28954) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15719/99, на регистарска влошка бр. 
02031273?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги ВИ-
ГОР Виктор ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Лени-
нова" бр. 19. 

Дејности во внатрешнотрговски промет: 15.13, 
15.51, 15.61, 50.10, 50.20, 50.40, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.84. 

Надворешен промет со: надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи, малограни-
чен промет со Бугарија, СРЈ, Грција и Албанија, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ра-
боти на посредување и застапување, меѓународни 
шпедиции. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото истапува во свое име и за своја смет-
ка. 

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

За управител на друштвото се именува лицето: Са-
ша Гелиќ - управител без ограничување. 

Виктор Мишевски од Куманово се разрешува од 
функцијата директор на претепријатието, а за нов 
директор се именува лицето Саша Гелиќ - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15719/99. (28956) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12674/99, на регистарска влошка бр. 
02028007?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие во Друштво за произ-

водство, трговија и услуги Х А Р И З К О М П А Н И Зул-
фиќар и др. ДОО експорт-импорт Гостивар, ул. "Бо-
рис Кидриќ" бр. 131. 

Седиште: Гостивар, ул. " Борис Кидриќ" бр. 131. 
Основачи: Абази Зулфиќар, Гостивар, ул. "Момир 

Андоноски: бр. 92, Абази Насер Гостивар, ул. "Момир 
Андоноски" бр. 92. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41, 14.11, 14.50, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 
20.10, 20.20, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 74.84, 
93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со соседните земји: Албанија, Гр-
ција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реек-
спорт. 

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

За сторените обврски во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Абази Зулфиќар - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12674/99. (28957) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7711/99, на регистарска влошка бр. 
02029813?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие во Друштво за тргови-
ја на големо и мало И С А К О М Е Р Ц Иса ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. "Беличица" бр. 90, Гостивар. 

Назив: Друштво за трговија на големо и мало 
И С А К О М Е Р Ц Иса ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Беличи-
ца" бр. 90, Гостивар. 

Основач: Иса Синани од Гостивар, ул. "Беличица" 
бр. 90. 

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21. 
34.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 
74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со соседните земји: Алба-
нија, Грција, Бугарија и С Р Југославија, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, реекспорт. 

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

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

Иса Синани - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7711/99. (28960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10738/99, на регистарска влошка бр. 
02027936?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Претпријатието за трговија, и ус-
луги "БОИН-КОС" експорт-импорт ДОО Скопје, 
ул."Речиште" бр. 42, Скопје во Друштво за трговија, и 
услуги " Б О И Н - К О С Јонче ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул."Речиште" бр. 42. 
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Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 63.30, 63.40, 70.31, 71.40, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки во 
консигнациони складови, долгорочна производна коо-
перација, реекспорт. 

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

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

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува Лазаревска Даниела управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10738/99. (28961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10786/99, на регистарска влошка бр. 
02030995?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги "АНА ПРОМ" ДОО експорт-им-
порт с. Долно Лисиче, ул. "Маршал Тито" бр. 43, 
Скопско во Друштво за производство, трговија и услу-
ги А Н А ПРОМ Лазо ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 43, с. Долно Лисиче, Скопје. 

Дејности се: 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 51.16, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98/2, 18.10, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 
25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 31.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.63, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.12, 63.40 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и усуги, продажба на стоки во кон-
сигнациони складови, реекспорт. 

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

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

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува Јованов Лазо управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10786/99. (28962) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10357/99, на регистарска влошка бр. 
02029884?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското претпријатие "ЕЛИ-
ТА-Б" експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Партизан-
ски одреди" бр. 5, во Друштво за трговија и услуги 
ЕЛИТА-Б Тања ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пар-
тизански одреди" бр. 5. 

Дејноста е: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 31.10, 
31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.22, 36.40, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.82, 74.83, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, компензациони рабо-
ти, продажба на стоки во консигнациони складови, 
надворешна трговија со прехранбени производи, реек-
спорт. 

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

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

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува Коцевска Тања - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10357/99. (28964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15482/99, на регистарска влошка бр. 
02031345?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие во Друштво за произ-
водство, трговија и услуги И Н Т Е Р К О М Е Р Ц ВБ Бор-
че ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Браќа Милади-
нови" бр. 22. 

Дејности: 17.40, 18.10, 19.20, 19.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.21, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.13, 24.14, 24.15, 
24.20, 25.13, 25.24, 33.10/2, 36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 
37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 
71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84. 

Основач на друштвото е лицето Борче Вељанов-
ски од Куманово, ул. "Браќа Миладинови" бр. 22. 

Дејности на надворешнотрговско работење се: зас-
тапување на странски лица во Македонија, работи на 
посредување за надворешнотрговски промет, увоз-из-
воз на стоки и услуги во малограничен промет со сите 
соседни земји на Република Македонија: Албанија, 
Грција, Бугарија и СР Југославија, реекспорт, консиг-
нација. 

Управител на друштвото е лицето Лилјана Веља-
новска од Куманово, ул. "Браќа Миладинови" бр. 22. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15482/99. (28965) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8157/99, на регистарска влошка бр. 
02027009?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за градежништво, трго-
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вија, угостителство и услуги Л О Т О С -ГЕМ Благоја 
Угриноски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Кузман 
Јосифовски Питу" Б-6, ламела 2, локал 4, Скопје. 

Назив: Друштво за градежништво, трговија, угос-
тителство и услуги ЛОТОС-ГЕМ Благоја Угриноски 
ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

Седиште: бул. "Кузман Јосифовски Питу" Б-6, ла-
мела 2, локал 4, Скопје. 

Дејности: 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.21/2, 45.23, 45.31, 
45.33, 45.34, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 
52.47, 52.26, 52.33, 60, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.40, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 55.30, 
55.11, 55.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 60.24, 63.11, 60.21. 

Во надворешното трговско работење се: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во прометот на стоки и услуги, застапу-
вање на странски фирми, консигнација, комисиони 
продажба, реекспорт, меѓународен превоз на патници 
и стоки во друмскиот сообраќај и малограничен про-
мет со сите соседни земји: СР Југославија, Албанија, 
Бугарија и Грција. 

Содружник: Благоја Угриноски од Скопје, ул. 
"Стогово" бр. 1-б. 

Управител: Благоја Угриноски, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

8157/99. (28967) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15789/99, на регистарска влошка бр. 
02027886?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие во Друштво за тргови-
ја и услуги ВАНИ, Северџан Тефиљовиќ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Галичица" бр. 30, Скопје. 

Назив: Друштво за трговија и услуги В А Н И Се-
верџан Тефиљовиќ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

Седиште: ул. "Галичица" бр. 30, Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.11, 51.13, 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, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84. 

Во надворешнотрговското работење се: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми и реекспорт, посредување во надво-
решнотрговскиот промет, консигнациони работи, ко-
мисиони работи, меѓународна шпедиција, реекспорт, 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патни-
ци, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Гр-
ција и СР Југославија. 

Содружник: Северџан Тефиљовиќ од Скопје. 
Управител: Северџан Тефиљовиќ - управител без 

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

15789/99. (28968) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16839/99, на регистарска влошка бр. 
02030235?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, услуги и внатрешен и надворешен промет на го-
лемо и мало П А Р Т Н Е Р ИНВЕСТ Јосив ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 58. 

Дејности: 31.62, 25.21, 25.22, 21.21, 25.11, 25.13, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.32, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 
20.20/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 01.12/1, 01.13/1, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
71.32, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 63.40, 
74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
60.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.14, 74.20/3, 93.05, 52.74, 
63.12, 22.21, 22.22, 22.25, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување на странски фирми, 
комисиона и консигнациона продажба, посредување и 
реекспорт, туристички услуги, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведу-
вање на инвестициони работи во странство. 

Содружник: Мирчевски Јосиф. 
Друштвото во правниот промет со трети лица ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските направени во правниот промет со 

трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Мирчевски Јосиф - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16839/99. (28969) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11618/99, на регистарска влошка бр. 
02031226?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието во Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ДС Бота ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Гевгелија, ул. "Ристо Чавдаров" бр. 25. 

Основач на ДООЕЛ е лицето Стојменова Бота од 
Гевгелија со стан на ул. "Ристо Чавдаров" бр. 25. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 
50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 
одгледување на оранжериско производство, 01.12/2, 
01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.12, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 55.30/1, 55.30/2, 74.12, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.23, 71.10, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со 
НР Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт, 
консигнациона продажба. 

Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на ДООЕЛ е Стој-

менова Бота која друштвото ќе го претставува во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет - упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11618/99. (28970) 

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

решение на овој суд П.Л.бр. 856/2000 од 24.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатието за трговија, транспорт и туризам 
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"ФЕЈСАЛ ЕКСПОРТ" д.о.о. експорт-импорт од Гост-
ивар, ул. "Беличица" бр. 22, Гостивар, со жиро сметка 
41510-601-46241. 

За ликвидатор се определува лицето Лилјана По-
повска од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 76/6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (210) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 485/2000 од 10.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за трговија на големо и мало "ЛИПР-
ОМ" Ц О од Скопје, ул. "Ј.Крчевски" бр. 11, с.Стајков-
ци, Скопје, со жиро сметка 40110-601-52011. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50/3-4, тел. 452- 
084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (189) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 847/2000 од 16.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за промет на големо и мало "ЕЉ -
КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Алија 
Авдовиќ" бр. 57, Скопје, со жиро сметка 40110-601- 
62030. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (289) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 859/2000 од 30.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производното, трговско, услужно претпријатие "КА -
ЕМ КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул. "Христофор Же-
фаровиќ" бр. 25, Скопје, со жиро сметка 40110-601- 
219109. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (288) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 1689/2000 од 22.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатието за промет и услуги "КАПИТАЛ" 
ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 60/2-15, 
Скопје, со жиро сметка 40100-603-17244. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (287) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 715/2000 од 20.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско, услужно претпријатие "АТО КОМЕРЦ" 
Ц О увоз-извоз од Скопје, с.Буковиќ, Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-280602. 

За ликвидатор се определува лицето Гугушевска 
Мирјана од Скопје, ул."Иван Млутиновиќ" бр. 8, тел. 
228-920 и 203-227. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (286) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 821/2000 од 02.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "ГРАФОПАК" ДОО од Скопје, ул. 
"Партизански Одреди" бр. 18/2-4, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-156483. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 54. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (328) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1491/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за промет и угостителство "БОМ ПР-
ОМЕ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Девол" бр. 21, 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-290850. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петр-
ески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (290) 

ЛИКВИДАЦИИ II 

Ликвидаторот Димитровска Мирјана од Скопје, 
тел. 171-599, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.трег. бр. 2687/2000, објавува де-
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ка Друштвото за промет и услуги "НОМОС - ТРЕЈД" 
Вера и Љубинка ДОО Скопје, со број на жиро сметка 
40110-601-384273 отворена при З П П Филијала Скопје 
е во ликвидација. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (262) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение бр. 
2279/2000 од 24.11.2000 година, во регистарска влошка 
02003960?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
на овој суд престанокот со работа - ликвидација на Тр-
говското друштво за производство, трговија и услуги 
"САМА КОМЕРЦ" Василе ДООЕЛ увоз-извоз Ско-
пје, ул."Коце Металец" бр. 32 а, 9/1, Скопје. 

Се запишува ликвидатор и престанок со работа на: 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги "САМА КОМЕРЦ" Василе ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул."Коце Металец" бр. 32 а, 9/1, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (331) 

Ликвидаторот Димитровска Мирјана од Скопје, 
тел. 171-599, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.трег. бр. 2279/2000, објавува де-
ка Друштвото за производсво, трговија и услуги "СА-
МА КОМЕРЦ" Василе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
број на жиро сметка 40110-601-120950 отворена при 
З П П Филијала Скопје е во ликвидација. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46954) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Сопственикот Ферати Исак од Скопје, ул."Јајце" 
бр. 246, недвижноста нива 6 класа, во површина од 494 
м2, во м.в. "Лениште", на К П бр. 1600/2, К О Студени-
чани, според ПЛ бр. 225, ја продава по цена од 220,00 
денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (48) 

Сопственикот Јајовски Решат од Скопје, ул. "Ов-
чеполска" бр. 43, недвижноста нива 6 класа, во површ-
ина од 494 м2, во м.в. "Лениште", на К П бр. 1600/1, К О 
Студеничани, според ПЛ бр. 641, ја продава по цена од 
220,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (49) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на К О Марино, на К П бр. 162/1, и 
тоа 2/12 идеален дел, во вкупна површина од 5605 м2, 
на м.в."Бела Земја", 4 класа, заведено во ПЛ бр. 986, 
за цена од 280,00 денари за м2, сопственост на Слезен-
ковски Душан. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул."Антон 
Попов" бр. 77-б. (64) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште К П 
бр. 811/7, план 5, скица 6, м.в."Горни Огради", култура 
нива, класа 3, површина од 800 м2, и нива 4 класа, по-
вршина 990 м2, во К О Кадино, сопственост на Трга-
чевски Горѓи од с.Кадино, и нива К П бр. 811/8, план 5, 
скица 6, м.в."Горни Огради", култура нива, класа 4, 
површина 1090 м2, и нива 3 класа во површина од 
700м2, во сопственост на Тргачевски Панче од с.Кади-
но, по цена 15 ДЕМ од м2, во денарска противвредно-
ст. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (66) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на К П бр. 5431/3, во м.в."Долни Ливади", 
култура нива, класа 5, со површина од 1368 м2 за К О 
Кучевиште, сопственост на Калковска Фанија и Кал-
е в с к и Вангел за цена од 136.800,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул."Костурска" бр.18/5-1, Скопје.(116) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 идеа-
лен дел од К П бр. 772/5, план 4, скица 11, м.в."Уши", 
култура нива, класа 4, со површина од 1527 м2, запи-
шано во ПЛ бр. 1999 за К О Волково, сосопственост на 
Фабрик Лилјана и Јовановски Стојан, за цена 
229.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на 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" бр. 68, барака 6, Карпош, Скопје. (122) 

Се продава 3/16 идеален дел од недвижен имот 3/4 
идеален дел од К П бр. 1170, во м.в."Јурија", нива, во 
површина од 1600 м2, заведено во ПЛ бр. 2452, за К О 
Радишани, во сопственост на Латиновски Милан Трај-
ан за цена од 248,00 денари по м2. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул."Костурска" бр.18/5-1, Скопје.(123) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К П бр. 12/39, на м.в. "Дугачки Ниви", нива 7 класа, 
во површина од 1000 м2, заведена во К О Речане, сопст-
веност на Нуредини Идриз Абаз од Гостивар, за цена 
од 62.000,00 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 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гинов-
ски" бр. 73, Гостивар. (125) 

Се продава земјоделско земјиште - нива 1/3 идеал-
ен дел построена на К П бр. 25/55-1, на м.в. "Црвени-
к а в нива 4 класа, во површина од 3200 м2, во К О Ба-
њица, сосопственост на Имери Тасим Абдулади од с.Г. 
Бањица, Гостивар, за цена од 300.000,00 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 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гинов-
ски" бр. 73, Гостивар. (126) 

Се продава земјоделско земјиште К П бр. 912/1, пл-
ан 7, скица 18, м.в."Клисура", класа 5, во вкупна повр-
шина од 63.а22 м2, заведена во ПЛ бр. 110 на К О Же-
лино, сопственост на Џафери Бајрам од с.Желино, за 
цена од 540.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен веник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
вено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Живко Ачкоски, с.Желино - Желино. (127) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П бр. 
7026 на м.в. "Кусијол", нива 2 класа, површина 10250 
м2, опишано по ПЛ бр. 3186 на К О Тетово, за вкупна 
купопродажна цена од 870.000,00 денари, сопственост 
на Заковска Тихомирова Марија од Тетово, ул."ЈНА" 
бр. 13. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето 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 при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(128) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 
К П бр. 2133-6-14 нива од 3 класа на м.в. "Бардовци" во 
површина од 2335 м2, заведена во ПЛ бр. 64 за К О Фо-
рино сопственост на Ејупи Џеваир од с.Форино, за ку-
попродажна цена од 300.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (131) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 294 дел 1, на м.в. "Глувчарник" класа 4, во по-
вршина од 5462 м2, нива на К П бр. 1242, на м.в. 
"Плитник" класа 2, во површина од 2062 м2, овошна 
градина на К П бр. 1368, на м.в. "Плитник" класа 1, во 
површина од 1617 м2, овошна градина на К П бр. 1368 
класа 1, со површина 1796 м2, сите заведени во 
поседовен лист бр. 5 за К О Дрмени, сопственост на 
продавачот Шутурков Петар Данчо од Скопје, за цена 
од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици 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 прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (133) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура 
нива на К П бр. 369, м.в."Слогови" К О Дихово, во по-
вршина од 0.63,60 х, заведена во ПЛ бр. 369 од 
06.03.2000 година. 

Целиот горенаведен имот е во сопственост на 
Живко Сотировски, Битола, ул."1-ва" бр. 14/3. Наве-
дената недвижност се продава за цена од 30.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со 
наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на 
објавување на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. 

Во спротивно, го губат предимственото купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван 
Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (135) 

Се продава земјоделско земјиште - нива 4/38 од 
К П бр. 277 на м.в. "Бунар", нива 2 класа, целата во 
повр-шина од 6039 м2, опишана по ПЛ бр. 47 на К О 
Камењане, сопственост на Мухареми Зендела Рушит 
од с.Камењане, за вкупна цена од 131.250,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (137) 

Се продава земјоделско земјиште - нива К П бр. 
1255/1 на м.в. "Шереметница", нива 3 класа, целата во 
површина од 2351 м2, и К П бр. 1255/2 на м.в. "Шере-
метница", нива 3 класа, целата во површина од 2043 
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м2, опишани во ПЛ бр. 98 на К О Г.Речица, сосоп-стве-
ност на Куртиши Алиев Азбифеми и Куртуши Алиев 
Куртиш и двајцата од с.Г.Речица, за вкупна цена од 
854.860,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето 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 при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (138) 

Се продава земјоделско земјиште - нива 4/15 од 
К П бр. 565/2 на м.в. "Гладница", нива 4 класа, во повр-
шина од 3117 м2, опишана во ПЛ бр. 1570 на К О Бого-
виње, сопственост на Мемети Бафти Фадиљ од с.Бо-
говиње за вкупна цена од 141.610,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (139) 

Се продава земјоделско земјиште - нива К П бр. 
1300/2 на м.в. "Клисура", нива 6 класа, во површина од 
2099 м2, опишана во ПЛ бр. 802 на К О Желино, сопст-
веност на Усеини Зулџеват Насуф од с.Желино, за вк-
упна цена од 277.870,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (140) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К П 
бр. 843/1-5-4 лозје од 5 класа на м.в. "Село" во повр-
шина од 711 м2, заведен во ПЛ бр. 446 за К О Балиндол 
сопственост на Мустафи Азис Мустафа од с.Балин-
дол, за купопродажна цена од 300.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (141) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П бр. 
4638 во м.в. "Под Штали", нива 1 класа, површина од 
950 м2, К О Вевчани, сопственост на Тихомир Богое-
ски од с.Вевчани, за цена од 124.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Сашо Ѓурчиноски, "Плоштад на Рево-
луција" бб, Струга. (142) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Ногаевци, 
сопственост на Трајчевска Зорка од Велес, ул."Иво 
Лола Рибар" бр.14, и тоа: култура нива, класа 4, повр-
шина 6014 м2, К П 553, план 6, скица 16, м.в."Бојков 
Дол", заведена во ПЛ бр. 1 за К О Ногаевци. 

Наведениот имот се продава за цена од 900 ДЕМ 
во денарска противвредност. 

Согласно чл.14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште 
на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се сме-
та дека не се заинтересирани за купување. (145) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Раец, К П 
бр. 887, план 006, скица 013, м.в. "Беласица", култура -
лозје, класа 5, со вкупна површина од 5638 м2, сопстве-
ност на Петровски Душан од Кавадарци, видно од ИЛ 
бр. 156, издаден од Државен завод за геодетски работи 
одделение за премер и катастар, Кавадарци, за цена од 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (148) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Богоми-
ла, сопственост на Ристовски Слободан од општина 
Чашка и тоа: култура нива, класа 3, површина 500 м2, 
К П 81, план 63, м.в."Село", и култура овошна градина, 
класа 4, површина 100 м2, КП 81, план 63, м.в."Село", 
заведени во ПЛ бр. 561 за К О Богомила. 

Наведениот имот се продава за цена од 700 ДЕМ 
во денарска противвредност. 

Согласно чл.14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои гранич-
ат со земјиштето што се продава, па се повикуваат ис-
тите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул."Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (150) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во К О 
Кучевиште, на К П бр. 5737/1, м.в."Бошкано", класа 3, 
со површина од 1940 м2, сопственост на Црничиќ 
Стоилков Вељко од Скопје, за цена од 232.800,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул."Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка - Скопје. (281) 
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Се продава земјоделско земјиште - нива на К П бр. 
4276 во К О Кучевиште, план 24, скица 39, м.в. 
"Јазвине", класа 6, со вкупна површина од 3739 м2, 
запишана во ПЛ бр. 285 за К О Кучевиште, 
сопственост на Раде Чокаловиќ од с.Кучевиште, 
Скопје, за цена од 336.510,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул."Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка - Скопје. (280) 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул."Антон 
Попов" бр. 77-б. (199) 

Се продава земјоделско земјиште во К О 
Кавадарци, 1 вон, К П бр. 5086, план 009, скица 009, 
м.в. "Голигас", култура - лозје, класа 2, со вкупна по-
вршина од 2778 м2, и тоа 1/3 идеален дел во сосопстве-
ност на Савка Поцова од Неготино, видно од ИЛ бр. 
2946, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (213) 

Се продава земјоделско земјиште во К О 
Паликура, Кавадарци, 1 вон, К П бр. 1046, дел 2, план 
009, скица 047, м.в. "Горна Лака", култура - нива, 
класа 3, со вкупна површина од 1471 м2, во сопствено-
ст на Драган Настов од с.Сопот, Кавадарци, видно од 
ИЛ бр. 121, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (214) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален 
дел од К П бр. 571 на м.в. "Гланица", нива 2 класа, 
површина 3078 м2, опишано по ПЛ бр. 348 на К О 
Синичане, за вкупна купопродажна цена од 90.000,00 
денари, сосопственост на Беќири Нејази од 
с.Синичане - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето 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 при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(215) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на К О Брњарци, на К П бр. 885/3, 
во вкупна површина од 3919 м2, на м.в."Дрма", 7 и 6 
класа, заведено во ПЛ бр. 153, за цена од 220,00 денари 
за м2, сопственост на Стојановски Панче. 

Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 668, 
план 004, скица 007, во м.в."Грешево", катастарска 
култура и.лозје, класа 5, со површина од 4524 м2, К О 
Возарци, сопственост на Николов Коце Стефан од 
с.Возарци, за купопродажна цена од 30.000,00 денари, 
и кое земјиште е евидентирано во ИЛ бр. 117 К О 
Возарци. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие што земјиште 
граничи со земјиштето што се продава и кои имаат 
првенствено право на купување, како и сите 
заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (327) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.1203519 на име Антонов Гоце, ул."Р.Пат" 
бр.193А,Штип. (157) 

Пасош бр.1110155 на име Ибраимов Самир,Б.Един-
ство,Виница. (158) 

Пасош на име Латифи Љаурета,ул."7 Ноември"бр. 
2/8,Охрид. (162) 

Пасош бр.0468110 на име Јосифов Орданчо, ул."Благој 
Крстиќ"бр.14,Кавадарци. (163) 

Пасош бр.1491299 на име Музафер Салиоски, ул."Ко-
раб"бр. 5,Прилеп. (164) 

Пасош бр.1225943 на име Христоски Тони,ул."Д. На-
реднико"Б1-3/57,Прилеп. (165) 

Пасош бр.939580/99 на име Муслиу Имер, с. Здуње, 
Гостивар. (170) 

Пасош бр.1222028/99 на име Исмаили Умран,ул."Д. 
Тодороски"бр. 21,Гостивар. (172) 

Пасош бр.1362096 на име Али Исаки,с.Слупчане,Ку-
маново. (178) 

Пасош бр.784144/96 на име Коџаџику Манушаке, ул. 
"ЈНА" бр.1-2/4,Струга. (179) 

Пасош бр.549283,издаден од УВР - Прилеп на име 
Сулејманоски Евзија,с. Норово,Прилеп. (182) 

Пасош бр. 1043503/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Фазлија Селимовски, с.П.Река,Скопје. (187) 

Пасош бр. 939824/97,издаден од УВР - Гостивар на име 
Саити Саит, с. Неготино,Гостивар. (190) 

Пасош бр.1153088 на име Тафоски Сеис, с. Г. Косо-
врасти,Дебар. (196) 

Пасош бр.0863935 на име Нертила Радовеши, с. Ба-
њишта,Дебар. (197) 

Пасош бр.0398577,издаден од ОВР - Дебар на име 
Мелиќко Радовеши,с. Баниште,Дебар. (198) 

Пасош бр.0863934,издаден од ОВР - Дебар на име 
Кадри Радовеши, с. Баниште, Дебар. (200) 

Пасош бр.0441996,издаден од ОВР - Дебар на име 
Салаудин Радовеши, с. Баниште,Дебар. (201) 

Пасош бр.0863933,издаден од ОВР - Дебар на име 
Мелиа Радовеши, с. Баниште,Дебар. (202) 

Пасош бр.0398578,издаден од ОВР - Дебар на име 
Кадри Радовеши, с. Баниште,Дебар. (203) 

Пасош бр.1348358/00,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Алили Накил,с.Дебреше,Гостивар. (205) 
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Пасош бр. 1333646,издаден од УВР-Крива Паланка на 
име Денковска Биљана, с.Мождивњак,Крива Паланка. 

Пасош бр. 982914/97,издаден од УВР - Куманово на име 
Сакиповски Омер,ул."Т. Мендол"бр.7,Куманово. 

Пасош бр.1362096 на име Али Исаки,с.Слупчане,Кума-
ново. (217) 

Пасош бр.1137116/00,издаден од ОВР - Струга на име 
Истрефи Рини,с.Велешта,Струга. (218) 

Пасош бр.1071901,издаден од УВР - Тетово на име 
Ибрахими Јемин,с. Лавце,Тетово. (219) 

Пасош бр.1181217 на име Ислам Ејупи, с. Боговиње, 
Тетово. (221) 

Пасош бр.515784 на име Кемал Ејуп, с. Боговиње,Те-
тово. (222) 

Пасош бр.1131934/98,издаден од УВР - Тетово на име 
Абдули Емир,с.Боговиње,Тетово. (223) 

Пасош бр.1305557, издаден од УВР - Струмица на име 
Петров Милче, с. Доброшинци бр. 64, Струмица. (225) 

Пасош бр. 1222924/99, на име Салији Текија, ул."Нико-
ла Парапунов" бр.170, Гостивар. (258) 

Чекови од бр. 1250339 до 1250345, од тековна сметка 
бр.11998497,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ванчевска Фанула,Скопје. (155) 

Чекови на име Мацева Сузана, ул."Острец"бр.69, 
Делчево. (159) 

Работна книшка на име Бранка Марковска,Скопје. 
Работна книшка на име Зекирија Кинари,Скопје. (154) 
Работна книшка на име Саздовска Александра, 

Скопје. (156) 
Работна книшка на име Стојка Јакимовска, ул."Р.Ми-

нев" бр.77,Крива Паланка. (160) 
Работна книшка на име Лкнур Реџеп,Скопје. (173) 
Работна книшка на име Попоска Жаклина,Струга. 
Работна книшка на име Селимоски Ајдар,Струга. (186) 
Работна книшка на име Исени Шабан Сузана, с.Добро-

ште,Тетово. (192) 
Работна книшка на име Јовановски Зоран,Скопје. (204 
Работна книшка на име Саревски Танко,Скопје. (206) 
Работна книшка на име Зоран Костадиновски, Скопје. 

(208) 
Свидетелство за 4 одделение на име Омери Фехми, 

ул." Илинденска" бр.216,Тетово. (191) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Борис 

Кидрич",с. Сарај- Скопје на име Ирфан Јусуфи, с.Кру-
шопек,Скопје. (209) 

Здравствена легитимација на име Демири Ирфан, с. 
Непроштено,Тетово. (168) 

Здравствена легитимација на име Мемети Саит, с. 
Јегуновце,Тетово. (193) 

Престанува со вршење на дејност,издаден од на име 
"Мирис" - Муса Реџеп ,Скопје. (212) 

Уверение на име Ѓорѓиевски Душко,ул."Партизанска" 
бр.52,Крива Паланка. (161) 

Девизна штедна книшка бр.1029811, издадена од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Игор Мицајков, 
ул."Пано Мударов" бр.21,Ка Кавадарци. (183) 

Пасош бр. 932237/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Имеровски Џеваир, с. Д. Свиларе,Скопје. (220) 

Пасош бр.1457117/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Марјан Трајковски,ул."М. Тито 12"бр.41,Сарај,Скопје. 

Пасош бр. 0760008,издаден од УВР - Куманово на 
име Сефедин Бериша,ул. И. Паликуќа бр. 1,Куманово. 

Пасош бр.054678 на име Јованов Душко, ул. "Само-
илова" ,Радовиш. (239) 

Пасош бр.1222964/99 на име Шабани Хајтије, с. Де-
бреше,Гоастивар. (251) 
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Пасош бр.93289/93 на име Менир Салији,с.Србиново, 
Гоастивар. (254) 

Пасош бр.1274516/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Каранфиловиќ Дејан,ул."710" бр.2/3,Скопје. (255) 

Пасош бр. 0435858,издаден од УВР - Скопје на име 
Шабани Снежана,бул."Илинден"бр.68/2,Скопје. (256) 

Пасош бр. 1279830/99,издаден од УВР - Велес на име 
Пеев Атанас,ул."Б. Горев" бр. 104/47,Велес. (257) 

Пасош бр.1201169/99,издаден од ОВР- Струга на име 
Шеи Мугни,с. Велешта,Струга. (273) 

Пасош бр. 895823/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Гулназ Казим,ул."Н. Грчето" бр. 9/6,Скопје. (282) 

Пасош бр.1348398/00 на име Алили Накил, с. Дебре-
ше,Гостивар. (319) 

Пасош бр,992320,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Горевски Момчо,ул"Исаија Маџоски"бр.34/2/1,Скопје. 

Пасош бр.900330,издаден од УВР - Тетово на име 
Мустафи Агрон, с. Ново Село - 2,Тетово. (323) 

Пасош бр.1186217,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Карадан Јусуф,ул."1" бр.228,ст.Зелениково,Скопје.324 

Пасош бр.977939,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Асан Суберана,ул."Пандил Шишков" бр.23/3,Скопје. 

Пасош бр. 1239059 на име Спироска Николина, ул. 
"И. Атанасовски" бр. 27/16, Битола. (47555) 

Пасош бр.1245248/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Адеми Ружди,с.Вртекица,Скопје. (103) 

Чек бр.0120001235411,од тековна сметка бр.12741199 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Бранко Крстевски,Скопје. (224) 

Чекови од бр. 5629563 до 5629570 и од бр. 1251952 до 
1251958, од тековна сметка бр. 3684519,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Постоловски 
Ванчо,Скопје. (285) 

Чекови 8, од тековна сметка бр.6429/85 на име 
Наталија Митева,Кочани. (321) 

Работна книшка на име Демировска Арзика, 
Берово. 

Пасош бр. 269269, на име Хафизе Дуница, ул."Абас 
Емин" бр. 36, Охрид. (351) 

Врз основа на член 17 и член 83 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал А Д за производство и трговија со корпусен, 
тапациран мебел и градежна столарија "Современ 
дом" - Прилеп увоз-извоз, 

О Б Ј А В У В А 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 12/96 
од 30.11.2000 година, а врз основа на Одлуката и мис-
лењето за согласност на Одлуката за трансформација 
на претпријатието бр. 02-6397/1 од 21.11.2000 година, 
донесена од Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал даде согласност за отпочнување на постапката 
за трансформација и ја запре стечајната постапка. 

Согласно Одлуката за сопственичка трансформац-
ија бр. 02-6397/1 од 21.11.2000 година трансформација 
на АД за производство и трговија со корпусен, 
тапациран мебел и градежна столарија "Современ 
дом" - Прилеп, ќе се изврши: Со конверзија на 
побарувањата во трајни влогови и продажба на 
идеален дел, согласно Програмата за финансиска 
консолидација и сопственичка трансформација бр. 02- 
128 од 24.06.1998 година и Одлуката бр. 02-188 од 
04.10.2000 година. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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Со содржината на Одлуката и Програмата, сите 
заинтересирани правни и физички лица ќе можат да 
се запознаат преку непосреден увид во деловните про-
стории на АД "Современ дом" - Прилеп, ул. "Алек-
сандар Македонски" бб, во времето од 10.00 до 12.00 
часот, секој работен ден. 

АД"Современ дом" - Прилеп Стечај 
Управен Одбор - Претседател 

Оливера Петреска, с.р. 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Ј.П. за пош-
тенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
З А ИЗРАБОТКА НА ОБРАСЦИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сооб-

раќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. 

1.2. Предмет на набавката: изработка на обрасци. 
1.3. Вид и количина: Обрасци дадени во специфи-

кацијата. 
1.4. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде 

изработен согласно спецификацијата и приложените 
мостри. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.6. Спроведување на постапката: согласно Зако-
нот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98). 

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
а) цена - 40 бода; 
б) квалитет - 20 бода; 
- (изработка на најмалку 20 - вида мостри од бара-

ните обрасци со ознака на фирмата која ги понудува 
изработените обрасци); 

в) начин на плаќање - 10 бода; 
г) рок на испорака - 30 бода. 
1.8. Рок за поднесување на понудите: до 05.02.2001 

година (понеделник), до 10:00 часот, кога е и јавното 
отворање на понудите. 

1.9. Рок на важност на понудата: 12 месеци од де-
нот на прифаќање на понудата. 

2. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 
2.1. Спецификација на обрасците и мострите со 

технички карактеристики може да се подигне во архи-
вата на Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај 
"Македонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден 
од 08:00 до 14:00 часот. Износот на надоместокот кој 
што треба да се плати при подигање на спецификаци-
јата е 2.000,00 (две илјади) денари, со уплата на жиро 
сметка 40100-601-409616 со даночен број 40309973396- 
74 Стопанска банка депонент. 

- Само понудувачите кои ќе ја подигнат специфи-
кацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА Н А П О Н У Д А Т А 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да содржи единечни цени по 
вид на производ, како и вкупна вредност. 

3.3. Цената треба да биде фиксна, изразена во де-
нари, со вкалкулирани сите зависни трошоци и сите 
царински и даночни обврски (франко магацин на Ј.П. 
"Македонска Пошта" ц.о. Скопје). 

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничка способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за 
квалитетно работење. 

3.5. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- извештај со мислење за бонитетот на понудува-
чот - издаден од З П П на Република Македонија (сог-
ласно член 22 од Законот за јавните набавки "Сл. вес-
ник на РМ" бр. 26/98 и Правилникот за содржината на 
документот "Сл. весник на РМ" бр. 32/98), во оригина-
лен примерок или фотокопија заверена кај нотар; 

- извод од регистрација на дејност (образец број 3); 
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација; и 
- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 

забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот 
(согласно член 24 од Законот за јавните набавки). 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.6. Понудата треба да содржи поединечни цени 
(внесени во рубриката од спецификацијата), како и 
вкупна цена со вкалкулиран данок. 

3.7. Количините, изработката и плаќањето на об-
расците ќе се врши по квартали дадени во специфика-
цијата. 

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

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пош-
та или со предавање во архивата на Дирекцијата при 
Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. и тоа се до 
10:00 часот на денот на отворањето на понудите. По-
нудувачите имаат задача да обезбедат докази за дату-
мот на предавањето на понудата (потврда од архивата 
на Претпријатието или потврда за предадена пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на бара-
њето, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Маке-
донска Пошта" ц.о. Скопје. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака "документација" и 
точната адреса на понудувачот. 

5. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
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ши на ден 05.02.2001 година во 10 часот во салата за 
состаноци на Дирекцијата на ЈП "Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата 
на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за 
застапување на понудувачот. 

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши по-
себно по позиции во спецификацијата или во целина, 
од еден или повеќе понудувачи. 

5.5. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции. 

За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 02/105-240, 105-214 и 
на телефон 02/105-141 (Служба за правни и општи ра-
боти). 

Комисија за јавни набавки 

О Б J A В И 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б J A В У В A 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-
сец декември 2000 година во однос на месец ноември 
2000 година е повисока за 0,4%, а планираната за 0,5% 
повисока во однос на месец ноември. 

2. Правото на пораст на платите за месец декември 
2000 година во однос на месец ноември 2000 година за 
правните лица од членот 3 изнесува до 0,4%, а правни-
те лица од членот 4 исплатата на платите за месец де-
кември 2000 година ја вршат на нивото на правото ут-
врдено за претходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметковод-
ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и 
објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н T И T Е 
З А ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА З А МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2000 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во де-
кември 2000 година во однос на ноември 2000 година е 
- 0,001. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на декември 2000 година е 0.079. 

3. Коефициентот на цените на производителите на 
индустриски производи од секој месец во годината до 
крајот на годината е: 

Преглед по месеци 

јануари февруари март април мај јуни 
0.080 0.055 0.051 0.055 0.047 0.027 

јули август септември октомври ноември декември 
0.027 0.024 0.021 0.020 -0.001 0.000 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на декември 2000 
година во однос на просекот на животните трошоци 
во Република Македонија во 1999 година е 0,058. 

Заменик на директорот, 
Насер Мамути, с.р. 
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