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

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

Петок, 23 март 2001 
Скопје 

Број 23 Год. LVII 

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

536. 
У К А З БР. 21 

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот 
за одбрана ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 8/92) 

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за Г-4 началник за логистика во генералштабот на 
Армијата на Република Македонија 

бригаден генерал Јанев Јордан Саве 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал-ма-

јор, лична ВЕС: 32440, ЕМБГ: 0312948450129 
до сега: Заменик на Началникот на Генералшта-

бот на Армијата на Република Македонија. 
Овој указ да се изврши веднаш. 
Бр. 07-366 Претседател 

21 март 2001 година 
Скопје 

на Република Македонија, 
Борис Трајковски, с.р. 

537. 
У К А 3 БР. 22 

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот 
за одбрана ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 8/92) 

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за заменик на началникот на генералштабот на Арми-
јата на Република Македонија 

генерал-потполковник Петровски Алексо Панде 
ФЧ: генерал-потполковник, по формација: гене-

рал-потполковник, лична ВЕС: 31480, ЕМБГ: 
2612943480012 

Овој указ да се изврши веднаш. 
Бр. 07-367 

21 март 2001 година 
Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

538. 
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98; 26/98; 63/98; 86/99; 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
27.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРО-
ДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ З А НЕ-
ПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2001 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се определува количинскиот ца-
рински контингент на суровини и репродукционен ма-
теријал кои можат да се увезат без плаќање царина 
или со плаќање царина со стапка која е пониска од 
стапката на царина пропишана во Законот за царин-
ската тарифа. 

2. Во рамките на билансните потреби на произ-
водството за 2001 година, без плаќање царина може да 
се увезат следниве стоки, во количина и по тарифен 
број и тарифна ознака и тоа: 

Наименување Количина Тарифен број 
- Приплодни јајца 
лесен материјал 

800.000 
парч. 

0407 00 19 00 

- Соја во зрно 3.000 т. 1201 00 90 00 
-Натриум хидрок-
сид (лужина база 
100%) 5.000 т. 2815 12 00 00 
- Самолеплива 
рефлективна 
фолија 3 М 
Серија 4750/4750 
Е 

1.000 кгр. 3919 90 

- Полиестерска 
трака 300.000 м2 3921 19 00 00 
- Предиво од син-
тетички фила-
менти 200 т. 5402 31 00 00 
- Текстурирано 
предиво 1.000 т. 5402 33 00 00 
- Друго предиво, 
едножично, не-
кончено или 
впредено финост 
над 33 текси 

100 т. 5402 41 00 00 

- Друго предиво, 
едножично, не-
кончено или 
впредено до 50 
навои по метар 

20 т. 5402 42 00 00 

- Со финост над 
14 текси 100 т. 5402 43 00 00 
- Еластомерични 
предива 10 т. 5402 49 10 00 
- Полиестер се-
чен 600 т. 5503 20 00 00 
- Полиестерско 
влакно 600 т. 5506 20 00 00 
- Предиво (освен 
конец за шиење) 
од вештачки 
влакна, сечени, 
неподготвени за 
продажба на ма-
ло - едножично 
предиво 

200 т. 5510 11 00 00 

- Синтетичка 
чипка 

100.000 м. 5804 29 90 00 

- Други плетени 
или хеклани ма-
теријали со ши-
рина до 30 см. 
(велур трака за 
опшивање на ке-
биња) и хеклани 
материјали гуме-
ни, бојосани елас-
томерни ткаени-
ни и плетени син-
тетички матери-
јали 

660.000 м 6002 

- Рафинирано 
олово 

2.000 т. 7801 10 00 00 



Стр. 2010 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 март 2001 

- Антимонска ле-
гура 1.000 т. 7801 91 00 00 
- Делови за прво 
вградување во ин-
дустриското про-
изводство, земјо-
делство и произво-
дно занаетчиство, 
кои не се произве-
дуваат во Репуб-
лика Македонија 

400 т 

3. Во рамките на билансните потреби на произ-
водството за 2001 година со плаќање царина по стапка 
од 5% може да се увезат следниве стоки, во количина 
и по тарифни броеви и тарифни ознаки и тоа: 

Наименование Количина Тарифен број 
1. Пластични че-
пови за комби 
блок амбалажа за 
полнење овошни 
сокови 

2.500.000 
парчиња 

3923 50 90 00 

2. Суров картон 1.000 т. 4805 80 90 00 
3. Филц бонд 100.000 м2 5602 10 39 00 
4. Стаклена коп-
рена (воал) 

1.000.000 м2 7019 32 00 00 

5. Вајт-шпирт 1.500 т. 2710 00 21 00 

4. Увозот на суровини и репроматеријали согласно 
царинскиот контингент од точка 2 и 3 на оваа одлука 
и распределбата по корисници, количини и динамика 
на увоз, го одобрува министерот за економија по пис-
мено барање на производителот како краен корисник, 
а за алинеја 1 од точка 2 од оваа одлука, одобрување-
то се врши по претходно добиено мислење за распре-
делбата по корисници и количини од Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

5. Во прилог кон писменото барање крајниот ко-
рисник треба да ги достави и следните исправи: 

а) спецификација за суровините и репроматерија-
лот, со наведување на тарифен број и тарифна ознака 
на стоката спрема Царинската тарифа, наименување, 
количина и вредност на стоката со приложување на 
фактура односно исправа со која се докажува вреднос-
та на стоката како и наведување на рокот на увоз на 
стоката. 

б) исправи со кои се докажува статусот на корис-
никот на царинскиот контингент и тоа: 

- извод од судскиот односно трговскиот регистар 
со кое се докажува дека претежна дејност на корисни-
кот на царинскиот контингент е производство; 

- известување за распоредување по дејности и во-
ведување во регистарот на организациони единици, 
издадено од Заводот за статистика; 

- писмена изјава заверена од корисникот дека сто-
ките за кои е одобрен царинскиот контингент ќе ги 
користи во производниот процес. 

Барањето и писмените исправи согласно оваа точ-
ка, без кои не може да отпочне постапката за издава-
ње решение, се поднесуваат до Министерството за 
економија. 

6. Царинската повластица содржана во решението 
на министерот за економија за одобрување на пред-
метниот царински контингент се остварува во постап-
ката на увозно царинење на соодветната стока. 

Во соодветната рубрика на "ЕЦД за увоз" за сто-
ката која е предмет на увоз по основ на царински кон-
тингент, се внесува шифрата од кодексот утврден спо-
ред правилникот за ЕЦД (единствен царински доку-
мент). 

Во табеларниот дел од решението на министерот 
за економија, до соодветната тарифна позиција за сто-
ката која се увезува, царинскиот работник го впишува 
податокот за бројот на "ЕЦД за увоз" и царинска ос-
новица за увезената стока и датум на увозното цари-
нење, и го става својот потпис и печат на царинарни-
цата. 

7. Стоките увезени по основ на царински контин-
гент не можат да се отуѓат, ниту да се користат за це-
ли за кои не се увезени. 

8. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Ца-
ринската управа на Република Македонија, го извес-
тува Министерството за економија тримесечно. 

9. Оваа одлука се применува за одобрениот царин-
ски контингент за стоки кои ќе бидат внесени во ца-
ринското подрачје на Република Македонија, а не се 
оцаринети заклучно со 31.12.2001 година. 

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

Бр. 23-1220/1 Претседател на Владата 
27 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

539. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
9018 Инструменти и 

апарати за меди-
цинска, хируршка, 
забарска и ветери-
нарна наука, вклу-
чувајќи и сцинтиг-
рафски апарати, 
други електроме-
дицински апарати 
и инструменти за 
испитување на ви-
дот: 
- Електродијагиос-
тички апарати 
(вклучувајќи и 
апарати за фун-
кционални истра-
жувачки испитува-
ња или за проверу-
вање на физио-
лошките парамет-
ри): 

9018 90 - Други инструмен-
ти и апарати: 

9018 90 30 00 -- Опрема за дија-
лиза (вештачки 
бубрези, бубрежни 
машини, дијализа-
тори) 
а) апарат за хемо-
дијализа АК-95 33 парчиња 
б) апарат за хемо-
дијализа АК-200 
Ултра 1 парче 

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

Бр. 23-1485/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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540. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 

8703 23 

8703 23 90 10 

Патнички автомо-
били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), вк-
лучувајќи и мотор-
ни возила за ком-
биниран превоз на 
лица и стоки (од 
типот "караван", 
"комби", итн.) и ав-
томобили за трки: 
--Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1500 см3 до 2000 
см3: 
--- Нови: 

Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500 см3 до 2000 
см3: 

Патнички ав-
томобили, составе-
ни: 
-—Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2000 см3 

а) VOLVO 44 KS, 
број на шасија 
HLBKN073ELC1451 
07 1 парче 

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

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-

но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), вк-
лучувајќи и мотор-
ни возила за ком-
биниран превоз на 
лица и стоки (од 
типот "караван", 
"комби", итн.) и ав-
томобили за трки: 

8703 22 -- Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 
---Нови: 

Патнички авто-
мобили, составени: 

8703 22 90 00 ---Употребувани 
а) OPEL KADET 
број на шасија: 
WOLL 
000033Ј5082535 1 парче 

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

Бр. 23-1492/1 
20 март 2001 година 

Скопје 

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

542. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
9023 9023 00 

Бр. 23-1491/1 
20 март 2001 година 

Скопје 

541. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

9023 00 80 00 

Инструменти, апа-
рати и модели, на-
менети за цели на 
демонстрирање 
(на пр. за образо-
ванието или за из-
ложби), што се не-
погодни за други 
употреби: 
- Друго 
а) Синтетички мо-
дел на уво-комп-
лет со едноскопски 
и отоскопски сли-
ки 
б) Синтетички мо-
дел на око-ретино-
патиј а 
в) Синтетички ги-
неколошки модел 
за вагиноскопиј а, 
интернален прег-
лед, ректален пре-
глед, разни приме-
роци на брисеви 
г) Синтетички ги-
неколошки модел 
со различни гине-
колошки влошки 
д) Синтетички мо-
дел за контрацеп-
ција, дијафрагма 
ѓ) Синтетички мо-
дел на колено, ра-

2 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 
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мо, лакат и рачен 
зглоб за демон-
страција на прег-
лед и инекции (со 
сигнално светло 
ако подесувањето 
не е исправно) 2 парчиња 
е) Синтетички мо-
дел - пенис со 
сперма 2 парчиња 

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

Бр. 23-1493/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

544. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
543. 

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

8703 Патнички автомо-
били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 

8703 23 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
15030 см3 до 3000 
см3: 
--- Нови: 

Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500 см3 до 2000 
см3: 

Патнички авто-
мобили, составени: 

8703 23 90 10 —Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2000 см3 

а) VOLVO 44 KS 
број на шасиј 
HLBKN073ELC145107 1 парче 

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

Бр. 23-1495/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

8703 Патнички автомо-
били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 

8703 22 -- Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 
---Нови: 

Патнички авто-
мобили, составени: 

8703 22 90 00 ---Употребувани 
а) OPEL KADET 
број на шасија: 
WOLL 
000033Ј5082535 1 парче 

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

Бр. 23-1486/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

545. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Државниот завод за статистика и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8471 Машини за авто-

матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; маг-
нетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
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8542 

8471 49 

8471 49 90 00 

8471 60 

8471 60 40 00 

8542 13 

8542 13 10 00 

во кодирана форма 
и машини за обра-
ботка на такви по-
датоци, неспомнати 
или неопфатени на 
друго место: 
- - Друго, испора-
чани како системи: 
- - - Друго 
а) Procesor: Intel penti-
um III 667 MHz, 256 
KB L2 Cache 
- Влезни или излез-
ни единици, што со-
држат или не содр-
жат мемориски еди-
ници во исто куќи-
ште: 
--- Печатари 
а) HP Color Laser Jet 
8550 
Електронски интег-
рирани кола и мик-
ро-склопови: 
-- Метално оксидни 
полупроводници 
(МОС технологија): 
- Мемории (Д-
РАМс; С-РАМс; ца-
цхе-РАМс; ЕПРО-
Мс; Е2ПРО-Мс; 
ФЛАСХ Е2ПРОМс; 
РОМс; ЦАМс; ФИ-
ФОс; ЛИФОс; и др.) 
а) Memoru Ehtension 
Chip for Compac PS 
(2x128 MB SDRAM 
DIMM 100 MHz) up to 
256 

8471 

6 парчиња 

1 парче 

8471 60 

8471 60 50 00 

8471 60 90 00 

8471 70 

8471 70 53 00 

8471 70 59 00 

8473 

14 парчиња 

2. О в а р е ш е н и е влегува во сила наредниот ден од 
денот на о б ј а в у в а њ е т о во " С л у ж б е н весник на Репуб-
л и к а М а к е д о н и ј а " . 

8473 30 

8473 30 10 00 

8473 30 90 00 

Б р . 23-1496/1 
20 м а р т 2001 година 

С к о п ј е 

П р е т с е д а т е л на В л а д а т а 
на Р е п у б л и к а Македони ја , 

Љ у б ч о Георгиевски, с.р. 

8524 

5 4 6 . 
В р з основа на ч л е н 184 од Ц а р и н с к и о т з а к о н 

( " С л у ж б е н весник на Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), В л а д а т а на Репуб-
л и к а М а к е д о н и ј а , на седницата о д р ж а н а на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А П Р Е Д М Е Т И Т Е К О И М О Ж Е 

Д А С Е У В Е З А Т Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Н А Ц А Р И Н А 

1. Со ова р е ш е н и е се определуваат п р е д м е т и т е к о и 
м о ж е да се увезат без п л а ќ а њ е царина , а за п о т р е б и т е 
на М и н и с т е р с т в о т о за о б р а з о в а н и е и наука и тоа: 

8524 31 00 00 

8542 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8414 Воздушни или ва-

куум пумпи, воз-
душни или гасни 
компресори и вен-
тилатори; вентила-
циони или рецир-
кулациони отстра-
нувачи на мирис со 
вграден вентила-
тор, вклучувајќи 
ги оние опремене-
ти со филтер: 

8414 59 -- Друго: 
8414 59 90 90 -— Друго 

а) Ладилник за про-
цесор 

8542 19 

8542 19 10 00 

8542 19 55 00 

Машини за автомат-
ска обработка на 
податоци и нивни 
единици; магнети 
или оптички читачи, 
машини за пресни-
мување на податоци 
на носители на пода-
тоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспомна-
ти или неопфатени 
на друго место: 
-Влезни или излезни 
единици, што содр-
жат или не сод-ржат 
меморски единици 
во исто куќиште: 
--- Тастатури 
а) Тастатура+глувче 
--- Друго 
а) Монитор во боја 
- Мемориски едини-
ци: 

Хард диск драјв 
(хард диск дривес) 

Друго 
а) Дискетна единица 
Делови и прибор 
(освен прекривачи, 
куфери за машини и 
сл.) погодни за упо-
треба исклучително 
или главно со маши-
ните од тар. број 
8469 до 8472: 
- Делови и прибор 
на машини од тар. 
број 8471: 
-- Електронски 
а) матична плоча 
-- Други 
а) Куќиште 
б) Графичка плоча 
в) Подлога за глувче 
Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други 
слични феномени, 
вклучувајќи матрици 
и галвански отпеча-
тоци за производство 
на плочи, освен про-
изводите од Глава 37: 
-- За репродукција 
на појави, освен звук 
или слика 
Оперативен систем 
Windows 98 
Електронски интег-
рирани кола и ми-
кро-склопови: 
-- Друго, вклучувај-
ќи кола добиени со 
комбинација на би-
поларна и МОС тех-
нологија (БИМ-ОС 
технологија): 
--- Мемории (Д-
РАМс; С-РАМс; ца-
цхе-РАМс; ЕПРО-
Мс; Е2ПРО-Мс; 
ФЛАСХ Е2ПРОМс; 
РОМс; ЦАМс; ФИ-
ФОс; ЛИФОс; и др.) 
а) Меморија 
--- Микропроцесори 
а) Процесор 

1440 парчиња 

720 парчиња 

720 парчиња 

720 парчиња 

720 парчиња 

720 парчиња 
720 парчиња 
720 парчиња 

720 парчиња 

720 парчиња 

720 парчиња 

2. О в а р е ш е н и е влегува во сила наредниот ден од 
денот на о б ј а в у в а њ е т о во " С л у ж б е н весник на Репуб-
л и к а М а к е д о н и ј а " . 

720 парчиња 

Б р . 23-1499/1 
20 м а р т 2001 година 

С к о п ј е 

П р е т с е д а т е л на В л а д а т а 
на Р е п у б л и к а Македони ја , 

Љ у б ч о Георгиевски, с.р. 
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547. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ ВЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
3917 

3917 23 

3917 23 99 00 

3920 

3920 10 

3920 10 00 10 

6815 

6815 99 
6815 99 90 00 

7322 

7322 90 
7322 90 90 00 

8415 

Цевки, црева и 
прибор за нив (на 
пр. спојници, коле-
на приранци), од 
пластични маси: 
-- Од полимери на 
винил хлорид: 
- - - Друго 
а) Цевки ПВЦ 
Други плочи, листо-
ви, филмови, фолии 
и ленти, од пластич-
ни маси, што не се 
со клеточна струк-
тура, незајакнати, 
неламирани, без по-
длога или што не се 
комбинирани со 
други материјали: 
- Од полимери на 
етилен: 
-- За употреба во ин-
дустријата и земјо-
делството како ма-
теријал за пакување, 
неприпремени за 
продажба на мало 
а) Пластични фолии 
покривки 
Производи од камен 
или од други мине-
рални материјали 
(вклучувајќи јагле-
родни влакна, про-
изводи од јаглерод-
ни влакна и произ-
води од тресет), на 
друго место неспом-
нати или опфатени: 
-- Друго: 
--- Друго 
а) Изолациони табли 
Радијатори за цен-
трално греење не-
електрично загрева-
ни, и нивни делови, 
од железо или че-
лик; грејачи за воз-
дух вклучувајќи и 
дистрибутери кои 
можат да дистрибу-
ираат свеж или пре-
чистен воздух), нее-
лектрично загрева-
ни, со вграден мото-
рен вентилатор, и 
нивни делови, од 
железо или челик: 
- Радијатори и нивни 
делови: 
- Друго: 
-- Друго 
а)Друго, грејачи за 
воздух и дистрибу-
тери 
Уреди за климатиза-
ција, со вентилатор 
на моторен погон и 
со елементи за ме-

481 метри 

215 кгр 

3.952 парчиња 

530 кгр 

9406 

8415 90 
8415 90 90 00 

9406 00 
9406 00 39 00 

нување на темпера-
турата и влажноста, 
вклучувајќи и маши-
ни во кои влажноста 
не може посебно да 
се регулира: 
- Делови: 
-- Друго 
а) Делови за уреди 
за климатизација 
Монтажни згради: 
-- Друго 
а) Дрел за стаклени 
бавчи 

706 парчиња 

1 парче 

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

Бр. 23-1490/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

548. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ ВЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за образование и наука и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8471 Машини за авто-

матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; маг-
нетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана форма 
и машини за об-
работка на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфате-
ни на друго место: 

8471 60 -Влезни или излез-
ни единици, што 
содржат или не 
содржат меморис-
ки единици во исто 
куќиште: 

8471 60 40 00 --- Печатари 
а)Ласерски печатач 
OKI Page 8W Lite 86 парчиња 

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

Бр. 23-1494/1 
20 март 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

член 184 од Царинскиот закон 
на Република Македонија" бр. 

549. 
Врз основа на 

(" Службен весник 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб 
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ ВЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 

8703 22 -- Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 
--- Нови: 

Патнички авто-
мобили, составени: 

8703 22 10 19 -— Други 
а) Санитетски вози-
ла 70 парчиња 

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

Бр. 23-1718/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

550. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-

ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

8419 Машини, уреди 
или лабораториска 
опрема (вклучувај-
ќи и електрично 
загревани), за об-
работка на мате-
ријали со промена 
на температурата, 
како што е греење, 
варење, пржење, 
дестилација, рек-
тификација, стери-
лизација, пастери-
зација, парење, су-
шење, евапориза-
ција, валоризација, 
кондензација или 
разладување, ос-
вен машини или 
уреди за домаќинс-
твото; проточни 
или акумулациони 
грејачи за вода, не-
електрични: 

8419 20 00 00 -Медицински, хи-
руршки или лабо-
раториски апарати 
за стерилизација 
а) Парен стерили-
затор тип GENIGE 
GE 2609 ST ЕС-1 1 комплет 

микроскопски кон-
тролиран со соп-
ствен парогенра-
тор и со сопствен 
прибор 

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

Бр. 23-1498/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

551. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20. 03. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-

ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 

8703 32 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1500см3 до 2500см3: 
---Нови: 

Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500см3 до 2000см3: 

8703 32 90 10 ----Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500см3 до 2000см3 

а) DAIMLER BENZ 
MERCEDES 10250 
D број на шасија 
WDB122-4411251A 
105257 1 парче 

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

Бр. 23-1497/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

552. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-

ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 



Стр. 2010 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 март 2001 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

4015 19 90 00 

9022 

9022 14 00 00 

9022 90 

9022 90 90 00 

ка и прибор за об-
лека (вклучувајќи 
и нараквици), за 
сите видови наме-
ни, од гума, освен 
од тврда гума: 
---Друго 
а) Заштитни прес-
тилки со ренген 
апарати 
Рендген-апарати и 
апарати што ко-
ристат алфа, бета 
или гама зрачење, 
за медицинска, хи-
руршка, забарска, 
ветеринарска или 
друга употреба, 
вклучувајќи и апа-
рати за радиогра-
фија или радиоте-
рапија, рендгенски 
цевки и други ге-
нератори на рен-
дген-зраци, генера-
тори со висок на-
пон, командни таб-
ли и командни ма-
си, екрани, маси, 
столови и слично, 
за испитување или 
лекување: 
--Друго, за меди-
цинска, хируршка 
или ветеринарна 
употреба 
а) Ренген апарат 
за медицинска упо-
треба, вклучувајќи 
и апарати за ради-
ографија и радио-
терапија Модел GE 
SILHOUETE VR 
SYSTEM 
б) Ренген апарат 
за медицинска упо-
треба, вклучувајќи 
и апарати за ради-
ографија Model GE 
PRESTIGE II RE-
MOTE Control R&F 
system 
-Друго, вклучувај-
ќи и делови и при-
бор: 
--Друго 
а) Ренген касети за 
филмови и фолии 

13 парчиња 

6 парчиња 

1 парче 

82 парчиња 

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

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

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

Бр. 17-1567/1 
13 март 2001 година 

Скопје 

554. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 март 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

1. За директор на Државниот инспекторат за тех-
ничка инспекција, орган во состав на Министерството 
за економија, се именува Бориз Милошевски, досега-
шен републички инспектор за парни котли и садови 
под притисок во Министерството за економија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

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

Бр. 23-1487/1 
20 март 2001 година 

Скопје 

553. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 
1. За државен секретар во Министерството за 

здравство се именува доц. д-р Владимир Поповски, 
максилофацијален хирург при Клиниката за максило-
фацијална хирургија во Скопје. 

Бр. 17-1183/2 
6 март 2001 година 

Скопје 

555. 
Врз основа на член 26 од Законот за попис на насе-

лението, домаќинствата и становите во Република 
Македонија 2001 година ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 16/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 март 2001 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА 
1. За претседател и членови на Државната пописна 

комисија се именуваат: 
а) за претседател 
- Зоран Крстевски, заменик на претседателот на 

Владата на Република Македонија; 
б) за членови: 
- д-р Благоја Маркоски, професор на Природно-

математичкиот факултет во Скопје; 
- Амди Бајрам, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија; 
- д-р Елка Димитриева, научен советник во пензи-

ја; 
- Мите Костов, претседател на Лигата на Власите 

од Македонија; 
- Светлана Антоновска, директор на Државниот 

завод за статистика; 
- Насер Мамути, заменик на директорот на Држав-

ниот завод за статистика; 
- Владо Николиќ, адвокат; 
- Благица Новковска, раководител на Сектор во 

Државниот завод за статистика; 
- Аслан Селмани, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија; 
- Аднан Кахил, дипл. професор по хемија; 
- Јакуп Фетаи, заменик на директорот на Државни-

от завод за геодетски работи; 
- Алија Шахиќ, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија; 
в) за секретар на Комисијата: 
- Добринка Борисова-Господинова, раководител на 

Сектор во Државниот завод за статистика. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-1522/2 Претседател на Владата 
13 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

556. 
Врз основа на член 26 од Законот за попис на насе-

лението, домаќинствата и становите во Република 
Македонија 2001 година ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 16/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 март 2001 го-
дин а, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА 
1. За заменици на претседателот на Државната по-

писна комисија се именуваат: 
- д-р Благоја Маркоски, професор на Природно-

математичкиот факултет-Скопје; 
- Латиф Пајкоски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-1522/3 Претседател на Владата 
13 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

557. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЗАТВОРОТ ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО СТРУМИЦА 
1. За заменик на директорот на Затворот Штип со 

Отворено одделение во Струмица се именува Влади-
мир Соколов, дипл. економист. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-1361/2 Претседател на Владата 
13 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

558. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува Марика Чочовска од должноста 

советник во Владата на Република Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-1325/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

559. 
Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шуми-

те ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
47/97 и 7/2000) и потставката 467057 од Буџетот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/2001), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13. 03. 2001 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 

ВО 2001 ГОДИНА 

I 
Со програмата се определуваат намените што ќе 

се финансираат, корисниците на средствата како и на-
чинот на користење на средствата во 2001 година. 

Средствата за реализација на програма за проши-
рена репродукција на шумите ќе се користат за: 

- подигање на нови шуми со пошумување на голи-
ни и ерозивни земјишта, мелиорација на деградирани 
шуми и шикари; 

- гаснење на шумски пожари од пошироки размери 
и отстранување на последиците од нив преку вештач-
ка обнова; 

- нега, превентивна заштита и сузбивање на расти-
телни болести и штетници во шуми и шумски култури 
подигнати на голини, површини во кои е извршена ме-
лиорација на деградирани шуми и шикари и 

- обезбедување на шумско семе и саден материјал 
и изградба на патишта заради пошумување на голини. 

II 
За извршување на активностите од дел I на оваа 

програма, се утврдуваат средства од следните извори и 
тоа: 

Во денари 
1. Буџетот на Република Македонија 30.000.000,00 
2. Сопствени приходи 50.000.000,00 
- ЈП "Македонски шуми" и други 
правни лица кои вршат одгледување 
и заштита на шуми за посебна намена 43.000.000,00 
- правните субјекти што вршат 
промет на дрво 1.000.000,00 
- уплата на сопствениците на шуми 6.000.000,00 

Вкупно: 80.000,000,00 

III 
За пошумување на голини и ерозивни земјишта се 

утврдуваат средства во износ од 18.000.000,00 денари 
кои ќе се користат за: 

- пошумување на голини и ерозивни земјишта во 
државна сопственост кое ги опфаќа работите околу 
механизирана или рачна подготовка на почвата, обез-
бедување и садење на соодветен шумски саден мате-
ријал како и останатите работи кои се потребни за 
комплетно пошумување на површината од 450,00ха по 
40.000,00 денари, во износ од 18.000.000,00 

IV 
За негата на шумските култури и насади подигнати 

на голини и ерозивни земјишта се утврдуваат средства 
во износ од 13.500.000,00 денари кои ќе се користат за: 

- спроведување на одгледаните мерки со прореду-
вање на шумските култури и вештачките насади до 25 
годишна возраст, а кои се подигнати со финансиско 
учество на државните средства на површина од 
1.125,00 ха по 12.000,00 денари, во вкупен износ од 

13.500.000,00 

V 
За мелиорација на деградирани шуми се утврдува-

ат средства во износ од 17.000.000,00 денари кои ќе се 
користат како учество за: 

- отстранување на последиците од шумските пожа-
ри појавени на големи површини во четинарските шу-
ми во текот на 2000 година, односно санирање на по-
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жариштата со сеча и отстранување на изгорената дрв-
на маса, воведување на шумски ред и вештачко обно-
вување со пошумување на површината од 1.214,00 ха 
по 14.000,00 денари, во износ од 17.000.000,00 

VI 
За обезбедување на шумски саден материјал се ут-

врдуваат средства во вкупен износ од 19.000.000,00 де-
нари, кои ќе се користат за: 

- обезбедување на шумски саден материјал за по-
шумување на земјиште во приватна сопственост од 
околу 1.500.000 броја, со просечна цена од 10,00 дена-
ри, во износ од 15.000.000,00 

- обезбедување на шумски саден материјал за спро-
ведување на Еколошката акција "Младите за здрава 
животна средина", донесена со Одлука на Владата на 
РМ ("Сл. весник на РМ" бр. 13/95), од околу 400.000 
броја, со просечна цена од 10,00 денари, во износ од 

4.000.000,00 

VII 
За заштита на шумите и шумските култури од по-

жари, болести, штетници и други негативни влијанија, 
се утврдуваат средства во износ од 6.000.000,00 денари 
кои ќе се користат за: 

- финансиско учество во обезбедувањето на опре-
ма која е најнеопходна за брзо и ефикасно спречување 
на ширењето на појавени шумски пожари, како што 
се грбни прскалки за вода за гаснење, мобилни ради-
останици, стабилни радиостаници и друго, во износ од 

1.500.000,00 
- финансиско учество во заштита на шумите и 

шумските култури против појавата на растителни бо-
лести и штетни инсекти во каламитетна форма, како 
и за заштита од други негативни влијанија, во износ од 

4.500.000,00 

VIII 
За недоволно предвидени работи по оваа програма 

се утврдуваат средствата во износ од 7.500.000,00 дена-
ри, кои ќе се користат за: 

- изработка на недоволно предвидени или непред-
видени стручни проекти, програми и слични докумен-
ти од областа на шумарството кои се во функција, 
пред се, на унапредување на програмските активности 

3.000.000,00 
- преводи на стручни публикации и друг материјал 

од особено значење за реализација на програмата 
900.000,00 

- учество на семинари, симпозиуми, советувања и 
други манифестации од областа на шумарството, а во 
врска со програмските активности 900.000,00 
- набавка на возила и опрема која ќе биде во функција 
на реализација на програмата, а првенствено за следе-
њето на пошумување, нега на шумските култури, ме-
лиорација на шуми, производство на шумско семе и 
саден материјал, заштита на шумите, како и за други 
активности во секторот за шумарство во износ од 

1.800.000,00 
- изработка на пропаганден материјал во врска со 

програмските активности, односно со шумарството 
900.000,00 

IX 
Пошумувањето на голини и ерозивни земјишта, 

дел III на оваа програма, ќе се врши врз основа на опе-
ративни програми за пошумување на голините и еро-
зивните земјишта на соодветни дефинирани површи-
ни. 

Негата на шумските култури, дел IV и мелиораци-
јата на опожарените шуми и шумски култури, дел V од 
оваа програма, ќе се врши врз основа на оперативна 
програма за нега, односно програма за мелиорација на 
шуми. Програмата мора да биде усогласена со одред-
бите и предвидувањата на посебните планови за сто-
панисување со шумите, како и со други документи до-
несени врз основа на законите од областа на шумарс-
твото. 

Корисници на средствата на дел III, IV и V од оваа 
програма, можат да бидат правни лица од областа на 
шумарството, пред се ЈП "Македонски шуми" и прет-
пријатијата кои стопанисуваат со шуми за посебна на-
мена, како и други правни лица доколку се стручни и 
оспособени во целост да ги извршуваат работите 
предвидени со оперативните програми. 

Средствата за пошумување на голините и негата 
на шумите од дел III и IV од оваа програма, првенстве-
но ќе ги користи претпријатието (подружницата) кое 
ги има извршено работите на одгледувањето на шуми-
те предвидени со посебниот план за стопанисување со 
шумите во предходна година по обем и квалитет сраз-
мерен на сечивиот етат, но не помалку од 50%. 

Корисниците на средствата од дел III од оваа прог-
рама кои планираат пошумување на локалитети со по-
голема површина и во непосредна близина на шумски-
те комплекси , односно ако истите се надоврзуваат на 
шумата, ќе имаат предност во користењето на средс-
твата. 

Распоредот на шумските садници од дел VI на оваа 
програма ќе го врши Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство и тоа за пошумува-
ње™ на сопственото земјиште врз основа на добиени-
те барања од сопствениците на шуми, шумски и земјо-
делски земјишта проследени преку Подрачните еди-
ници на ова министерство, а за Еколошката акција врз 
основа на добиените барања од координационите тела 
за спроведување на акцијата или од ПЕ на ова минис-
терство . 

Корисниците на шумски саден материјал за пошу-
мување првенствено се физички лица кои се сопстве-
ници на шумско и земјоделско земјиште, потоа учи-
лишта, научни и други државни установи, еколошки 
друштва , месни з аедници и слично. 

Стр учните л иц а о д ЈП " Македонски шуми", од 
правните субјекти кои стопанисуваат со шумите за по-
себна намена, како и стручните служби при Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство се должни на лицата кои пошумуваат сопствено-
то земјиште, во рамките на своите можности, да дава-
ат стручни напатствиа и совети околу начинот, видот 
и сезоната за пошумување. 

Корисници на средствата на дел VII, алинеја 1 од 
оваа програма се правни лица кои стопанисуваат со 
шумите кои се загрозени од шумските пожари од по-
широки размери. 

Исплатата на средствата од дел III, IV, V и VII али-
неја 2 од оваа програма ќе се врши врз основа на склу-
чени договори помеѓу Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство и корисниците на 
средствата. 

Исплатата на средствата на дел VI од оваа програ-
ма ќе се врши врз основа на склучени договори поме-
ѓу Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и корисниците на средствата, односно 
производителите на шумски саден материјал, како и 
врз основа на документацијата за издадени садници по 
налог на ова Министерство. 

Исплатата на средствата на дел VII, алинеја 1, од 
оваа програма ќе се врши врз основа на решението од 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, а по предходно доставено барање на претприја-
тието кое стопанисува со шуми. Со барањето се доста-
вува и извештај со кој се потврдува дека претпријатие-
то има потреба од опремата која е неопходна за брзо и 
ефикасно спречување на ширењето на шумските по-
жари. Овој извештај треба да биде писмено, односно 
записнички потврден од стручните служби при Минис-
терството. 

X 
Доколку при реализација на оваа програма дојде 

до зголемување на обемот на мерки и работи во одре-
дени позиции, а други мерки и активности бидат нере-
ализирани или нецелосно реализирани, министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изврши 
пренамена на средствата од една во друга позиција во 
рамките на вкупно расположивите средства. 
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XI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-1362/1 Претседател на Владата 
13 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

560. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/2000 и 103/2000), согласно Одлуката на Ко-
мисијата за хартии од вредност, донесена на седницата 
одржана на 14. 03. 2001 година, Комисијата, издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На "Жито Лукс" АД Скопје се дава одобрение 

за издавање на долгорочни хартии од вредност-трета 
емисија на 428.572 акции во вредност од 30.000.040 гер-
мански марки или во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народна Банка на Република Македонија 
на денот на донесување на решението на Комисијата 
во износ од 933.514.065 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 07-265/8 Комисија за хартии од вредност 
19 март 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

561. 
Врз основа на член 164 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и бр. 103/00), Комисијата за хартии од 
вредност на 16.03.2001 година, донесе 

Т А Р И Ф Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИ НАДОМЕСТОЦИ 
ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАР-

ТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
Член 1 

Со овој тарифник се утврдува висината на одделни 
надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии 
од вредност, и тоа: 

1. надомест за поднесување барање за издавање 
хартии од вредност во висина од 15.000,00 денари; 

2. надомест за давање одобрение за издавање хар-
тии од вредност, во висина од: 

- 0,3% од обемот на емисијата од поднесеното ба-
рање која е во износ до 50.000.000 ЕВРА во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
РМ на денот на уплатата и 

- 0,25% од обемот на емисијата од поднесеното ба-
рање која е во износ над 50.000.001 во денарска про-
тиввредност по среден курс на Народна банка на РМ 
на денот на уплатата; 

3. надомест за давање одобрение за основање на 
берза, во висина од 1% од износот на капиталот со кој 
се основа берзата; 

4. надомест од приходите што берзата ги остварува 
месечно од сите видови трансакции, во висина од 20%; 

5. надомест за издавање одобрение за давање сог-
ласност за основање и работа на брокерска куќа и ра-
бота на банка за вршење на работи со хартии од вред-
ност, во висина од 50.000,00 денари; 

6. надомест за издавање одобрение за основање на 
Централен депозитар за хартии од вредност, во висина 
од 1% од износот на капиталот со кој се основа депо-
зитарот; 

7. надомест за издавање одобрение за основање на 
друштво за управување со фондови, во висина од 1% 
од износот на капиталот со кој се основа друштвото; 

8. надомест за издавање одобрение за основање на 
отворен фонд, во висина од 0,5% од износот на капи-
талот со кој се основа отворениот фонд; 

9. надомест за издавање одобрение за основање на 
затворен фонд, во висина од 0,5% од износот на капи-
талот со кој се основа затворениот фонд; 

10. надомест за издавање одобрение за избор на де-
позитна банка, во висина од 25.000,00 денари; 

11. надомест за давање согласност за именување 
директор на берза, брокерска куќа или централен де-
позитар од хартии од вредност, во висина од 10.000,00 
денари; 

12. надомест за учество на обука и за прво полага-
ње на стручен испит за вршење на работи со хартии од 
вредност, односно инвестиционо советување, во виси-
на од 25.000,00 денари; 

13. надомест за повторно полагање на стручен ис-
пит за вршење на работи со хартии од вредност, од-
носно инвестиционо советување, во висина од 3.000,00 
денари; 

14. надомест за издавање согласност на актите на 
здруженија на берзи и брокерски куќи, во висина од 
20.000,00 денари и 

15. надомест за извршена контрола во акционер-
ско друштво, берза, брокерска куќа, банка за вршење 
на работи со хартии од вредност, централен депозитар 
за хартии од вредност, друштво за управување со фон-
дови, отворен фонд или затворен фонд, во висина од 
10.000,00 денари, доколку при контролата се утврдат 
одредени посуштински неправилности од поголем 
обе м. 

Член 2 
Надоместоците од член 1 на овој тарифник се уп-

латуваат еднократно на денарската жиро-сметка на 
Комисијата за хартии од вредност. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 

престануваат да важат Одлуката за височината на на-
доместокот што се уплатува за давање одобрение за 
издавање на хартии од вредност ("Службен весник на 
РМ" бр. 58/92), Одлуката за висината на одделните на-
доместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од 
вредност ("Службен весник на РМ" бр. 13/98 и бр. 
17/00) и Одлуката за утврдување на надоместок од ре-
ализирани берзански трансакции ("Службен весник 
на РМ" бр. 106/00). 

Член 4 
На овој тарифник согласност дава Владата на Ре-

пуб лика Македонија. 
Член 5 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-155/2 Комисија за хартии од вредност 
16 март 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

562. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Сл. весник на РМ" бр. 58/2000), а во врска со член 48 
од Законот за преминување на државната граница и за 
движење во граничниот појас ("Сл. весник на РМ" бр. 
36/92, 12/93 и 11/94), министерот за одбрана донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА 
ОПРЕДЕЛЕНО ПОДРАЧЈЕ НА ГРАНИЧНИОТ 

ПОЈАС ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
1. Заради заштита на безбедноста на Република 

Македонија се забранува движење и престој на след-
ното подрачје на граничниот појас: 



Стр. 2010 - Бр. 23 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 23 март 2001 

- од тромеѓата меѓу Република Македонија, Сојуз-
на Република Југославија и Република Албанија, гра-
нична пирамида Д24 на македонско-(југословенско)-
албанската државна граница-тригонометриска точка 
со кота (ТТк.) 2092 (М.Ксула е Прифтит), по должи-
ната на државната граница меѓу Република Македони-
ја и Сојузна Република Југославија до место на околу 
460 метри јужно од ТТк. 395 железничка пруга Скоп-
је-Ниш, во длабочина од 100 метри во територијата на 
Република Македонија. 

2. Забраната на движењето од точка 1 на оваа на-
редба не се однесува на лицата кои се населени во на-
веденото подрачје на граничниот појас, и тоа само за 
движење и престој во нивното живеалиште. 

3. Забраната на движењето од точка 1 на оваа на-
редба ќе трае до создавање на услови за редовно фун-
кционирање на режимот на движење и престој во гра-
ничниот појас. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

Бр. 02-2124/1 Министер за одбрана, 
16 март 2001 година Љубен Пауноски, с.р. 

Скопје 

563. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈА-
ВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - БЕРОВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Бе-
рово, што го донесе Управниот одбор на Јавната уста-
нова на седницата одржана на 19.02.2001 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-907/01 
06 март 2001 година Министер, 

Скопје Бедредин Ибраими, с.р. 

564. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КОЧАНИ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Ко-
чани, што го донесе Управниот одбор на Јавната уста-
нова на седницата одржана на 5.02.2001 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-626/01 
19 февруари 2001 година Министер, 

Скопје Бедредин Ибраими, с.р. 

565. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КРАТОВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
ЈУ Центар за социјална работа - Кратово, што го доне-
се Управниот одбор на Јавната установа на седницата 
одржана на 5.02.2001 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 04-628/01 
19 февруари 2001 година Министер, 

Скопје Бедредин Ибраими, с.р. 

566. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија како и член 11 и 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 70/92) на седницата одр-
жана на 28 февруари 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за усвојување на дел од Де-
талниот урбанистички план за II урбана единица Ох-
рид бр. 08-42/6, донесена од Советот на општина Ох-
рид на 9.07.1997 година. 

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 ини-
цијатива поднесена од Љубе Мариноски, Љубомир Ва-
силески и Јован Милошески, сите од Охрид и по сопс-
твена иницијатива, со Решение У.бр. 80/2000 од 15 но-
ември 2000 година поведе постапка за оценување за-
конитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со законот. 

4. Судот на седницата, врз основа на одговорот и 
документацијата доставени од доносителот на оспоре-
ната одлука, односно планот, ја утврди следната фак-
тичка состојба: 

Собранието на Општина Охрид на 13.04.1995 годи-
на донело Одлука бр. 08-582 за утврдување на нацрт 
измени и дополнувања на Деталниот урбанистички 
план за Втора урбана единица во МЗ "Долна Влашка 
Маала" и МЗ 10 Центар (дел без кејот). 

Со решение бр. 08-492 од 17.04.1995 година донесе-
но од претседателот на Собранието на општината, на-
цртот на измените и дополнувањата на овој ДУП бил 
ставен на јавен увид, кој траел 15 дена, а по нацрт из-
мените и дополнувањата бил извршен и претрес на 
Собирот на граѓаните што се одржал на 3.05.1995 го-
дина (видно од приложениот записник). 

Забелешките и предлозите на граѓаните произле-
зени од јавниот увид и од собирот биле доставени до 
изработувачот ГИППОС "Трудбеник" Охрид, а со до-
пис од 10.03.1997 година предлог на планот бил доста-
вен до надлежното министерство за издавање на сог-
ласност. Меѓутоа, надлежното министерство со оглед 
на големиот број забелешки, кои требало да се вгра-
дат во планот не издало согласност на предлог на пла-
нот, но со допис бр. 16-3797 од 3.04.1997 година доста-
вило свое мислење во кое предлага предлог планот да 
се преработи во смисла на доставените забелешки, а 
потоа за корегираниот план повторно да се спроведе 
јавна анкета по месните заедници, а конечната верзија 
со комплетната документација да се достави до тоа 
министерство за добивање согласност. 

Согласно мислењето и препораката на Министерс-
твото за урбанизам, градежништво и животна среди-
на, градоначалникот на општина Охрид донел реше-
ние бр. 08-678 од 22.05.1997 година за повторно 
спроведување сега на јавна анкета по нацртот на 
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измените и дополнувањата на ДУП за втората урбана 
единица, која траела 15 дена и тоа почнувајќи од 
22.05.1997 година заклучно со 5.06.1997 година. Во те-
кот на јавната анкета до изработувачот пристигнале 
74 приговори од граѓани и организации, а на 9.06.1997 
година бил одржан и собир на граѓаните, кој бил одр-
жан по барање на Советот на МЗ "Долна Влашка Ма-
ала", на кој бил разгледан нацртот на планот што се 
однесувал за оваа месна заедница, а исто така биле 
ставени и одредени забелешки. 

По спроведувањето на јавната анкета бил изготвен 
извештај под бр. 19-786 во кој е дадено образложение 
за неприфатените забелешки (приговори), а изработу-
вачот на планот, почитувајќи го мислењето на над-
лежното министерство и пристигнатите приговори, 
изработил предлог на планот, кој што со оспорената 
одлука бил усвоен од страна на Советот на општината 
Охрид. Министерството за урбанизам... со акт под бр. 
18-4872/2 од 25.07.1997 година дало согласност на оспо-
рената одлука, со одредени забелешки кои требало да 
се вградат во Предлог-планот и тоа: 

1. На станбениот објект на кејот "Маршал Тито" 
на КП.бр. 1703/2 да се предвиди катност од П+2, како 
би се усогласил со катноста на соседните објекти; 

2. Да се изврши корекција на делот од кејот "Мар-
шал Тито" непосредно до хотелот "Лебед", при што 
предвидените индивидуални станбени објекти во низ 
да ги задржат постојните дворни места; 

3. На Кп.бр. 17093 предвидената доградба до објек-
тот на КП.бр. 17092/2 да се елиминира и обезбеди сло-
боден пристап до локацијата на КП.бр. 17092/4. Даде-
ните забелешки во согласноста на надлежното минис-
терство биле вградени во графичките прилози на ус-
воениот план од страна на изготвувачот, кое нешто 
било констатирано на записник од стручна комисија 
на ПОЕ при МУГЖС од 28.08.1997 година. 

Во врска со оспорениот дел на планот, а кој се од-
несува на катастарските парцели: бр. 16939, 16941, 
16938/1, 16940/2 и 16947/1 Судот утврди дека според на-
цртот на планот, на Кп.бр. 16941 биле предвидени че-
тири објекти лепенки од кои двата на југоисточниот 
дел биле со П+2, а другите два во продолжението на 
југозапат со П+1. Во истиот правец на овие четири ле-
пенки била предвидена пешачка патека од улицата 
према објектот на Кп.бр. 16939 и празен простор пос-
ле кој биле предвидени уште 3 објекти исто така ле-
пенка Иако во текот на јавната анкета на овој дел од 
нацртот на планот немало забелешки и приговори, 
при усвојувањето на планот со одлуката која се оспо-
рува, во тој дел од планот биле извршени измени со 
тоа што четирите лепенки на КП.бр. 16941 биле спое-
ни со трите лепенки на КП.бр. 16940/2, 16947/5, така 
што според усвоениот план сите тие претставувале 
еден низ од седум објекти, објектот кој што бил пред-
виден на КП.бр. 16941 бил поместен поблиску до пос-
тојниот објект на КП.бр. 16939, а пешачката патека 
избришана. 

5. Со оглед дека постапката за донесување на оспо-
рениот детален урбанистички план е започната во 
време на важењето на Законот за системот на прос-
торното и урбанистичко планирање ("Службен вес-
ник на СРМ" бр. 38/85, 18/89 и 38/90 и "Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 62/93), а завршила 
по престанување на важењето на овој закон, чие што 
важење престана со денот на влегувањето во сила на 
Законот за просторно и урбанистичко планирање 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 
28/97 и 18/99), Судот при оценувањето на законитоста 
на оспорената одлука ги имаше предвид следните од-
редби од наведените два закони. 

Според член 31 од Законот за системот на прос-
торното и урбанистичко планирање, урбанистичкиот 
план се изработува во две фази: нацрт на план и пред-
лог на план. Нацртот на урбанистичкиот план задол-
жително се става на јавен увид и јавна расправа (а спо-
ред измените на овој член од Законот од 1990 година 
само на јавна расправа). Јавната расправа ја спроведу-

ва органот надлежен за работите на урбанизмот, а се 
спроведува со излагањето на планот најмалку 15 дена 
во соодветна просторија на месната заедница, а забе-
лешките на граѓаните и другите заинтересирани суб-
јекти се доставуваат до органот надлежен за работите 
на урбанизмот во писмена форма во рок од 15 дена од 
завршувањето на јавната расправа. Врз основа на при-
фатените забелешки од јавната расправа се подготву-
ва предлог на планот, кој што согласно член 33 од За-
конот органот на управата надлежен за урбанизам му 
го доставува на собранието на општината, заедно со 
извештајот од јавната расправа со образложение за 
неприфатените забелешки. 

Според член 32 од истиот закон, урбанистичкиот 
план пред донесувањето задолжително се доставува 
до републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на урбанизмот на согласност заради оцена на 
нивната меѓусебна усогласеност, како и усогласеноста 
со просторните планови и со одредбите на овој закон. 
Според член 37 од овој закон, измените и дополнува-
њата на урбанистичките планови се вршат на начин и 
постапка пропишана со овој закон за нивното донесу-
вање. 

Постапката за донесување на деталните урбанис-
тички планови според Законот за просторното и урба-
нистичко планирање започнува со изработување на 
нацрт на планот, по кој согласно член 17 се спроведу-
ва јавна анкета, која ја организира општината. Според 
член 18 од овој закон, јавната анкета се спроведува со 
излагање на планот на јавно место најмалку 15 дена, 
во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од 
конкретното подрачје опфатено со планот, доставува-
ат писмени забелешки, на анкетни листови до органи-
заторот на анкетата. За јавната анкета по деталните 
урбанистички планови Министерството надлежно за 
работите на урбанизмот изготвува извештај со образ-
ложение за неприфатените забелешки, кој се доставу-
ва заедно со предлогот на планот на усвојување. (Со 
измените на овој член од Законот од 1999 година, из-
вештајот со образложение за неприфатените забе-
лешки, го изработува општината). 

Според член 19 од истиот закон, на нацртот на де-
талниот урбанистички план, пред организирањето на 
јавната анкета се врши стручна ревизија од страна на 
стручно-научна институција или комисија што ги оп-
ределува министерот надлежен за работите на урба-
низмот. 

Според членот 22 став 6, деталниот урбанистички 
план може да се спроведува по издавање на согласност 
на министерството надлежно за работите на урбаниз-
мот, со која согласност се потврдува дека планот е до-
несен согласно со одредбите на овој закон, прописите 
донесени врз основа на овој закон и другите прописи. 
Планот за кој не е издадена согласност, според ставот 
7 на членот 22, се смета дека не е донесен. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
постапката за донесување на деталните урбанистички 
планови и во поранешниот и во сегашниот закон во 
суштина е уредена скоро на идентичен начин, со таа 
разлика што според поранешниот закон министерс-
твото надлежно за работите на урбанизмот согласнос-
та ја издаваше пред донесување на планот (претходна 
согласност), а според сегашниот, таа се издава по до-
несување на планот. 

Имајќи ги предвид наведените законски одредби, 
како и утврдената фактичка состојба на работите по 
овој предмет, произлегува дека иако во конкретниот 
случај нацртот на планот прво бил ставен на јавен 
увид и јавна расправа, согласно одредбите од Законот 
за системот на просторното и урбанистичкото плани-
рање, а подоцна по него била организирана и јавна ан-
кета, согласно Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, сепак урбанистичкото решение на оспоре-
ниот дел од усвоениот, односно донесениот детален 
урбанистички план, и во двата наврата не било пред-
видено во нацртот на планот, ниту пак, тоа решение е 
произлезено од усвојување на некоја забелешка, од-
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носно барање на граѓаните кои учествувале во јавната 
расправа односно јавната анкета, со што на граѓаните 
не им била дадена можност да стават забелешка на 
таквото урбанистичко решение, односно да го оства-
рат правото на учество во уредувањето на просторот 
или поконкретно во донесувањето на деталниот урба-
нистички план на начин и постапка утврдена со закон. 

Од наведените причини, а поради кои и иницијато-
рите ја оспоруваат законитоста на одлуката во наведе-
ниот дел, Судот утврди дека одлуката во оспорениот 
дел не е донесена во согласност со постапката утврде-
на во означените законски одредби. 

Притоа, Судот го имаше предвид и фактот што си-
те седум објекти кои во усвоениот план се споени во 
еден низ веќе биле предвидени со нацртот на планот, 
меѓутоа овој факт не влијаеше на поинаква оценка на 
Судот во однос на согласноста на законитоста на пос-
тапката во која е донесен овој дел од планот, бидејќи 
според мислењето на Судот со нивната реорганизаци-
ја односно со нивната нова поставеност во усвоениот 
план се врши поинакво, ново урбанистичко планира-
ње на тој дел од просторот и тоа вон постапка пропи-
шана со закон, со оглед дека за ваквата измена не би-
ла одржана јавна расправа, ниту пак истата произлег-
ла од забелешките на граѓаните. 

Ова дотолку повеќе што бришењето на пешачката 
патека што била предвидена на Кп.бр. 16941 во нацр-
тот на планот, а на нејзина сметка е извршено помес-
тување на четирите лепенки предвидени на истата ка-
тастарска парцела кон трите лепенки, така што сите 
тие се споени во еден низ од седум лепенки, не е про-
излезено ниту од забелешките дадени во мислењето 
на Министерството за урбанизам, ниту, пак, од седни-
цата на Советот на општината на која е усвоен пла-
нот. 

6. Со оглед дека во конкретниот случај надлежно-
то министерство издало согласност на оспорената од-
лука со одредени забелешки, кои се и вградени во пла-
нот, а од кој аспект одлуката не се оспоруваше во ини-
цијативата, Судот по сопствена иницијатива се впушти 
во оценување на нејзината законитост во целина. 

При тоа, Судот при оценување на законитоста на 
оспорената одлука од аспект на издадената согласност 
го изрази сфаќањето дека правото на министерството 
надлежно за работите на урбанизам, согласно член 22 
од Законот да издава согласност после која урбанис-
тичките планови можат да се спроведуваат, односно 
да произведуваат правно дејство, не подразбира ова 
министерство да издава и делумна согласност односно 
согласност само на дел од планот. Со оглед на тоа, за 
Судот уште понеприфатливо е издадената согласност 
ова министерство да ја условува со вградување на ур-
банистички решенија во планот кои што не биле пред-
видени ниту во нацртот, ниту во предлогот на планот, 
ниту во планот што е усвоен. Ова затоа што со вакви-
от начин, форма и содржина на издавање на соглас-
ност, министерството фактички на индиректен начин 
врши измени и дополнувања на планот донесен од со-
ветот на општината, каков што е случај и во конкрет-
ниот план, што според мислењето на Судот е во спро-
тивност со идејата и смислата на членовите 22 и 23 од 
Законот, според кои согласноста се издава само во 
функција на потврдување дека урбанистичките плано-
ви за кои е издадена согласност се донесени согласно 
Законот за просторно и урбанистичко планирање и 
другите прописи, а не и поради давање на забелешки и 
предлози кои треба дополнително да се вградуваат во 
планот. 

Оттука, согласноста од членот 22 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, според мисле-
њето на Судот, треба да се издава без било какви ре-
зерви и условувања бидејќи Законот пропишал строга 
постапка за донесување на урбанистичките планови 
во чии рамки не е предвиден ни еден начин на кој би 
можеле да бидат вградени забелешките на надлежно-
то министерство дадени со согласноста на планот, осо-
бено ако се има предвид дека според сегашниот Закон 

за просторно и урбанистичко планирање согласноста 
се издава по донесувањето на планот, за разлика од 
претходниот закон според кој оваа согласност се изда-
ваше пред донесувањето на планот, односно во фазата 
на предлог на планот. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

8. Ова решение Судот го 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. 80/2000 
25 февруари 2001 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Тодор Џунов, с.р. 

567. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одр-
жана на 28 февруари 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништува член 28 став 1 од Законот за поли-
тичките партии ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 41/94), во делот што се однесува на "при-
ходи, од сопствен имот". 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Политичката партија "Демократски со-
јуз" од Скопје, со Решение У. бр. 45/2000 и У. бр. 
61/2000 од 28 декември 2000 година, поведе постапка 
за оценување уставноста на делот од законската од-
редба означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
се постави прашањето за неговата согласност со член 
20 став 1, член 8 став 1 алинеја 3 и со член 55 ставови-
те 1 и 2 од Уставот. 

Собранието на Република Македонија како доно-
сител на оспорената законска одредба, во максимално 
оставениот рок од 30 дена според член 19 став 1 од Де-
ловникот на Судот, не достави одговор на наводите 
содржани во Решението за поведување на постапката. 

4. а) На седницата Судот утврди дека, според член 
2 од Законот "политички партии се оние организира-
ни групи на граѓани кои се залагаат за учество во 
власта", од што недвосмислено произлегува одгово-
рот на прашањето каква е правната положба на овој 
правен субјект. 

Понатаму, Судот утврди дека, според член 3 став 1 
од Законот, "граѓаните слободно основаат политички 
партии со цел (1) да ги остваруваат и заштитуваат по-
литичките, економските, социјалните, културните и 
други права и уверувања на своите членови и учеству-
ваат во процесот на донесување на политички одлуки 
и (2) да учествуваат во постапката за избор на прате-
ници во Собранието на Република Македонија и од-
борници во собранијата на општините и Собранието 
на град Скопје", од што, исто така, недвосмислено 
произлегува одговорот на прашањето кои се целите 
на политичките партии. 

Потоа, во врска со средствата за дејствување на 
политичките партии, Судот утврди дека, според член 
28 став 1 од Законот, "политичките партии средствата 
за своето дејствување можат да ги стекнуваат од чле-
нарина, прилози, приходи, од сопствен имот, кредити, 
подароци, дотации, легати и од Буџетот на Република 
Македонија". 
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б) Според член 20 од Уставот, на граѓаните им се 
гарантира слободата на здружување заради остварува-
ње и заштита на нивните политички, економски, соци-
јални, културни и други права и уверувања (став 1), 
при што оваа одредба е систематизирана во делот од 
Уставот посветен на граѓанските и политичките сло-
боди и права. 

Од изнесената уставна одредба, според мислењето 
на Судот, произлегува дека (1) политичките партии се 
граѓански здруженија (а не трговски) и дека (2) цели-
те на здружувањето се од глобална општествена и тоа 
политичка, економска, социјална, културна и друга 
природа (а не од интерес на еден дел од општеството-
на пример, само за членовите на една партија). Отту-
ка, понатаму произлегува дека дејствувањето на поли-
тичките партии (односно, на граѓаните кои ја сочину-
ваат) е од идејна или духовна природа, од содржински 
аспект гледано, како и од општа или глобална приро-
да, од формален аспект гледано, а не е од непосредно 
материјален интерес и само за една група на граѓани-
на пример, членови на една партија. Според тоа, поли-
тичките партии, разбрани како одредена група на гра-
ѓани здружени по сопствен избор врз основа на исто-
ветна идејна и глобална основа, всушност треба да 
обезбедат противтежа во општеството како целина на 
трговските субјекти, односно на оние други групи на 
граѓани или на поединците чија основа на дејствување 
е материјален и парцијален (групен или поединечен) 
интерес. Натпреварот помеѓу наведените две "спро-
тивставени" категории, но без краен победник, значи 
истовремено опстојување (неуништување) на различ-
ни вредносни структури, чие меѓусебно конкурирање 
го обезбедува напредокот на општеството, при што 
таквото општество е демократско бидејќи во него 
"има место" за сите вредности, иако тие се различни. 
Правото, пак, како средство за регулирање на односи-
те во сите сфери на општественото живеење, треба да 
овозможи сигурност на постоењето на таквото опште-
ство и на различните вредности во него, но така што 
ќе содржи прецизни мерила за категориите што ги 
уредува. 

Со оглед на тоа што оспорениот дел од член 28 
став 1 на Законот содржи непрецизиран обем на изра-
зите "приходи од сопствен имот" (во смисла: само во 
рамките на политичкото дејствување, а не и како сто-
пански дејности), со што таквата содржина овозможу-
ва во стварноста нарушување на уставниот концепт за 
функциите (правата и обврските) и целите на поли-
тичките партии проектиран со член 20 став 1 од Уста-
вот, потоа што таквата норма овозможува нејзино 
различно интерпретирање и применување и со тоа 
повреда на владеењето на правото како темелна вред-
ност на правниот поредок утврдена во член 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот и со што се доведува во прашање 
слободата на пазарот и претприемништвото, односно 
еднаквата правна положба на субјектите на пазарот 
определена во член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот, Су-
дот утврди дека наведениот дел од законската одредба 
не е во согласност со означените уставни определби. 

5. Имајќи ја предвид тежината на повредата и неј-
зината природа и значење за односите што се воспос-
тавени врз основа на тој дел од законската одредба, 
Судот, согласно член 73 од Деловникот, 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. 45/2000 и У. бр. 61/2000 
28 февруари 2001 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

568. 
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, на седницата одржана на 28 февруари 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополну-
вање на Планот за реализација на Урбанистичката 
единица 20 "Лисиче" - локалитет "Мите Богоевски" -
Скопје ("Службен гласник на град Скопје" бр. 10/97). 

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 поднесена иницијатива на Бранко и Менча Бла-
жевски и Ѓорѓи и Стојна Стојчевски од Скопје со Ре-
шение У. бр. 71/2000 од 6.12.2000 година поведе пос-
тапка за оценување законитоста на Одлуката означе-
на во точка 1 од оваа одлука затоа што се постави 
прашањето за нејзината согласност со законот. 

4. На седницата Судот утврди дека нацртот на пла-
нот, како почеток на постапката, е утврден на 7 јуни 
1996 година, на четириесет и четвртата седница на 
Собранието на град Скопје со заклучок бр. 08-1483/1. 

На 16.09.1996, е одржана јавна расправа но од за-
писникот бр. 100/92 од 2.10.1996 на Месната заедница 
"Лисиче" може да се види дека јавна расправа се одр-
жала за донесување на Детален урбанистички план за 
населба Горно Лисиче - урбанистичка единица 69 и 
дел од урбанистичка единица 68, а не за урбанистичка 
единица 20. 

Подоцна, Советот на Општина Кисела Вода во 
весникот "Вечер" објавува оглас дека од 13 до 
27.06.1997 година во М.З. - населба Лисиче ќе биде из-
ложен нацрт-планот за изменување и дополнување на 
планот за реализација на Урбанистичката единица 20 
"Лисиче" (локалитет "Мите Богоевски") - Скопје, но 
притоа не може да се утврди дека нацртот на планот 
повторно е утврдуван односно дека постапката се об-
новува комплетно, овој пат од Советот на Општина 
Кисела Вода, ниту постои извештај како официјален 
документ за спроведената анкета. 

Оттука, Судот утврди дека нацртот на планот на 
кој се однесува оспорената одлука не е утврден од Со-
ветот на Општина "Кисела Вода", ниту постои доказ 
дека јавната анкета, која била огласена, е воопшто 
спроведена. 

5. Според член 22 став 5 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 4/96 - влегол во сила на 2 февру-
ари 1996, бр. 28/97 и 18/99) општината од подрачјето 
на град Скопје донесува детален урбанистички план и 
урбанистичка документација за населено место за 
подрачјето на општината. 

Согласно член 17 од Законот плановите од член 7 
на овој закон се изработуваат како нацрт и предлог 
план, а според став 3 по нацртот се спроведува јавна 
анкета. 

Во член 52 став 1 и 2 од Законот е предвидено дека 
плановите за кои е започната постапка од страна на 
градот, ќе се донесат од општината за чие подрачје се 
донесува планот. 

Во согласност со изнесеното постапката за донесу-
вање на плановите започнува со донесување акт на 
надлежниот орган, според одредбите од Законот што 
се во сила во тој момент. 

Со оглед на тоа што е извесно дека нацртот на 
планот, како почеток на постапката за донесување на 
оспорената одлука односно план, е утврден во Собра-
нието на град Скопје по влегувањето во сила на Зако-
нот (2.02.1996 година), а освен тоа и Советот на Оп-
штината нема никаков документ дека таа го утврдила 
нацртот на планот, Судот оцени дека одлуката не е во 
согласност со означените одредби од Законот. 
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Понатаму во член 18 од Законот се утврдени пра-
вилата за постапката за организирање на јавната ан-
кета по нацртот на планот. Според став 1 и 2 на овој 
член таа трае 15 дена и се огласува во дневниот печат, 
а според став 3 министерството надлежно за работите 
на урбанизмот изготвуваше извештај со образложе-
ние за неприфатените забелешки од граѓаните, кој се 
доставуваше заедно со предлог планот на усвојување 
(по 1999 година овој извештај го изготвуваат општи-
ните односно градот). 

Иако постои објава во дневниот печат дека нацрт-
планот за урбанистичка единица 20 "Лисиче" се става 
на јавен увид, околноста што Општината ниту има до-
кумент за каков нацрт-план се работи, ниту има доку-
мент за постоење извештај за спроведена анкета, 
претставува основ за оцена дека оваа фаза од постап-
ката воопшто не е спроведена. Поради тоа Судот сме-
та дека оспорената одлука не е во согласност и со 
член 18 од Законот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проев-
ски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У. бр. 71/2000 Претседател 
28 февруари 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

569. 
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 28 февруари 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Статутот на Ветеринарниот факул-
тет во Скопје донесен на 6 јуни 1996 година. 

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

3. По повод поднесена иницијатива од проф. д-р 
Михаил Данев, проф. д-р Коле Поповски, проф. д-р 
Јован Бошнаковски, проф. д-р Мишо Христовски сите 
од Скопје, Уставниот суд на Република Македонија со 
Решение У. бр. 119/2000 од 20 декември 2000 година, 
поведе постапка за оценување законитоста на стату-
тот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што основано се постави праша-
њето за неговата согласност со Законот за насочено-
то образование во времето на неговото важење. 

4. Судот на седницата утврди дека на оспорениот 
статут не е дадена согласност од надлежен орган. 

Исто така Судот утврди дека во членовите 24, 25, 
26 и 27 од Статутот се регулирани прашања кои се од-
несуваат на работата на факултетската управа, при 
што не е предвидено дека во неа учествуваат прет-
ставници на општествената заедница. 

Во член 28, пак, се уредуваат прашањата кои се од-
несуваат на работата на наставно научниот совет. 
Наставно научниот совет го сочинуваат наставно на-
учните и научните работници кои учествуваат во нас-
тавата, а се вработени во Ветеринарниот институт 
"Скопје" - Скопје, Ветеринарната болница Скопје и 
Ветеринарниот факултет. 

Во работата на наставно научниот совет учеству-
ваат и тројца претставници што ги делегира студент-
ска организација. 

5. Според член 249 од Законот за изменување на 
Законот за насоченото образование ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 11/91), кој бил во 

важност во времето на донесување на оспорениот ста-
тут согласност на одредбите од статутот на организа-
циите за насочено образование што се однесуваат на 
правата и обврските на студентите, организацијата 
(режимот) на студирањето, начинот и постапката за 
донесување на планови и програми за воспитно-обра-
зовната дејност, начинот на одлучувањето на прет-
ставниците на општествената заедница, условите за 
избор во наставни, наставно-научни, научни и сора-
ботнички звања и условите за именување на индивиду-
ален работоводен орган дава Собранието на Републи-
ка Македонија. 

6. Исто така Судот утврди дека со денот на влегу-
вањето во сила на Законот за високото образование, 
престануваат да важат одредбите од Законот за насо-
ченото образование што се однесуваат на високото 
образование (член 199). Меѓутоа, имајќи предвид дека 
Статутот на Ветеринарниот факултет-Скопје е доне-
сен на 6 јуни 1996 година, односно во време на важе-
њето на Законот за насоченото образование, Судот 
оцени дека Статутот требало да биде донесен во сог-
ласност со одредбите од овој закон. 

7. Со оглед на тоа што Статутот на Ветеринарниот 
факултет-Скопје е донесен без согласност на Собра-
нието на Република Македонија, Судот утврди дека 
тој не бил во согласност со Законот за насоченото об-
разование во времето на неговото важење. 

8. Во однос на наводите од иницијативата дека Ста-
тутот на Ветеринарниот факултет не предвидува уче-
ство на претставници на општествената заедница во 
ниеден орган на факултетот, Судот оцени дека ова 
прашање во овој момент не е релевантно за оценува-
ње на законитоста на Статутот, имајќи предвид дека 
Судот одлучи да го укине Статутот во целина поради 
тоа што тој не бил во согласност со Законот за насо-
ченото образование во времето кога овој закон бил 
дел од правниот систем на Република Македонија. 

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

10. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од прет-
седателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Олга Лазова, д-р Јован Проев-
ски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У. бр. 119/2000 
28 февруари 2001 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Тодор Џунов, с.р. 

570. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 14 
март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се поништува Одлуката за висината на намен-

ските средства на давателите и корисниците на кому-
налните услуги за приклучок на водоводна и одводна 
мрежа бр. 07-352, донесена од Советот на Општина 
Кривогаштани на 22 декември 2000 година. 

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 
сопствена иницијатива со Решение У. бр. 122/2000 од 
24 јануари 2001 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на Одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави праша-
њето за нејзината согласност со член 33 од Уставот и 
член 13 алинеја 6 од Законот за комуналните дејности 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
45/97). 
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4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ната одлука се утврдува обврска за плаќање и се опре-
делува висината на наменските средства за давателите 
и корисниците на комуналните услуги за приклучок 
на водоводна и одводна мрежа на Регионалниот водо-
вод Кривогаштани. Според членот 2 од оваа одлука 
надоместокот за приклучок изнесува 300 DM во денар-
ска противвредност на денот на уплатата. 

5. Согласно член 33 од Уставот на Република Ма-
кедонија секој е должен да плаќа данок и други јавни 
давачки и да учествува во намирувањето на јавните 
расходи на начин утврден со закон. 

Според член 11 од Законот за комуналните дејнос-
ти, сопственикот на градежен објект, изграден соглас-
но со законските прописи, е должен објектот да го 
приклучи на комуналната инфраструктура. Нејзината 
изградба и одржување, согласно член 13 од Законот се 
финансира од учеството на инвеститорот во уредува-
њето на градежното земјиште, од цената на комунал-
ната услуга, од надоместокот за употребата на гра-
дежното земјиште, буџетот на основачот, донатор-
ство, наменски средства на давателите и корисниците 
на услугите и друго. Според членот 26 од Законот, 
средствата се обезбедуваат од цената на комуналните 
услуги, рентата и буџетот на општината. 

Од анализата на новата одлука произлегува дека 
повторно се воведува обврска за плаќање на приклу-
чок на водоводната и одводната мрежа што треба да 
ја плаќаат граѓаните и тоа како наменски средства на 
давателите и корисниците на комуналните услуги за 
приклучок на водоводна и одводна мрежа и како своја 
основа ја има одредбата на член 13 алинеја 6 од Зако-
нот за комуналните дејности според кој финансирање-
то на изградбата и одржување на објектите за водос-
набдување се врши од: учеството на инвеститорот во 
уредување на градежното земјиште; цената на кому-
налната услуга; надоместок за употреба на градежно 
земјиште, надоместок за употреба на градежно 
земјиште-рента во висина 50% од вкупно прибраните 
средства по оваа основа; буџетот на основачот; дона-
торство; наменски средства на давателите и корисни-
ците на комуналните услуги и други средства утврдени 
со закон. 

Според мислењето на Судот, изворот на средства 
насловен како "наменски средства на давателите и ко-
рисниците на комуналните услуги" не е основ, однос-
но право на општината да воведува надоместок за 
приклучок, туку тој може да биде извор за изградба и 
одржување на објектите за водоснабдување исто така, 
според мислењето на Судот, наменските средства на 
давателите и корисниците на услугите може да бидат 
дел од средствата кои се остваруваат од цената на ко-
муналните услуги, но за кои одлучува комуналната ор-
ганизација. Во случајов и покрај тоа што како извор 
на средства се наменски средства на давателите и ко-
рисниците на услуги, всушност се работи за утврдува-
ње обврска на граѓаните да плаќаат за приклучок на 
водоводната и одводната мрежа што претставува вид 
на давачка, а нема карактер на јавна давачка утврдена 
со закон, поради што Судот оцени дека Одлуката не е 
во согласност со член 33 од Уставот и членот 13 али-
неја 6 од Законот за комуналните дејности. 

Во поглед на наводите на доносителот на оспоре-
ната одлука дека истата е донесена по претходно 
спроведена анкета за плаќање на приклучок не прет-
ставува јавна давачка, туку Општината Кривогаштани 
ги презела сите активности за покривање на финан-
сиската конструкција за Регионалниот водовод Кри-
вогаштани, затоа што уште не било основано Јавното 
претпријатие "Пелагонија", Судот не ги прифати од 
причини што оспорената одлука и содржински и суш-
тински воведува надоместок за приклучок, односно 
утврдува обврска за граѓаните да плаќаат за приклу-
чок на водоводна и одводна мрежа што нема основ во 
законот, а спроведената јавна анкета, исто така, не 
може да биде замена за референдум како начин на из-
разување на волјата на граѓаните. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспо-
рената одлука не е во согласност со член 33 од Уста-
вот и член 13 алинеја 6 од Законот за комуналните 
дејности. 

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. 122/2000 Претседател 
14 март 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

571. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 30/93, 40/96 и 54/2000) и врз основа на член 29 од 
Законот за Народна Банка на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/96 пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народ-
на Банка на Република Македонија на 24.03.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ 
ИЗНОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАН-
КИ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНС-
ТВО И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 
МОРААТ, ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА 
СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.04.2001 ДО 

30.06.2001 ГОДИНА 
1. На банките кои добиле овластување за вршење 

платен промет со странство и кредитни работи со 
странство до влегување во сила на оваа одлука, им се 
утврдува износот од УСД 62.648.000 како најмал износ 
на девизи кој мораат да го држат на сметките во 
странство и УСД 125.296.000 како најголем износ кој 
можат да го држат на сметките во странство од 
01.04.2001 до 30.06.2001 година. 

Поединечните износи за најмалиот, односно најго-
лемиот износ на девизи кој овластените банки за вр-
шење платен промет со странство и кредитни работи 
со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство, гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за 
секоја банка поодделно. 

Одлуките на гувернерот од претходниот став се 
обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за 
девизно работење. 

2. Банката што ќе добие овластување за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со 
странство, по влегувањето на сила на оваа одлука мо-
ра да држи 25% од капиталот потребен за добивање 
овластување за вршење платен промет со странство и 
кредитни работи со странство, како најмал износ на 
девизи на сметките во странство. 

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна 
да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
добивање на овластувањето за вршење платен промет 
со странство и кредитни работи со странство. 

Поимот износ на девизи кој овластените банки за 
вршење платен промет со странство и кредитни рабо-
ти со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство согласно оваа одлука, преста-
вува износот на девизни средства во позиција пресме-
тан според Одлуката за начинот и условите на купоп-
родажба на девизи меѓу правните лица во Република 
Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 01.04.2001 годи-
на. 
О. Бр. 02-15/173-2001 Претседател 
24 март 2001 година на Советот на Народна Банка на 

Скопје Република Македонија, 
Љубе Трпески, с.р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 

тужба за утврдување право на сопственост од тужите-
лот Тодор Ефтимовски од Скопје, ул."Ѓорче Петров" 
бр. 134, против тужениот Илија Ефтимовски од Ско-
пје, сега во Германија, со непознато место на живее-
ње. 

Се повикува тужениот Илија Ефтимовски да се ја-
ви во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 де-
на по распишување на огласот или да одреди полномо-
шник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси. 

Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден 
привремен застапник кој ќе го застапува пред судот до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII.П.бр. 
2510/00. (4783) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 

тужба од тужителот Радивоје Поповски од Скопје, 
против тужената Снежана Поповска од Скопје, мо-
ментално иселена во странство со непозната адреса, 
за развод на брак. 

За привремен старател на тужената Снежана По-
повска со решение на Меѓуопштинскиот центар за со-
цијални работи на општините на град Скопје бр. 3020- 
692 од 25.11.2000 година, а кој ќе ја застапува пред овој 
суд определен е Киро Дамевски адвокат од Скопје, ул. 
"Васил Ѓоргов" бр. 2. 

Се предупредува тужената дека привремениот зас-
тапник ќе ја застапува во постапката во предметниот 
спор се додека тужената или нејзин полномошник не 
се јави пред судот, а се до правосилното окончување 
на постапката по предметниот спор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIII.П.бр. 
138/00. (5075) 

скиот оглас во судот, лично или преку полномошник, 
а во спротивно се известува дека до правосилното за-
вршување на постапката нејзините интереси ќе ги шт-
ити привремениот застапник - адвокат Лилјана Андре-
ева од Скопје, ул. "Блажо Орландиќ" бр. 32 б, која е 
поставена со решение на Меѓуопштинскиот центар за 
социјални работи на општините во град Скопје бр. 
3020-722 од 23.11.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П.бр. 
1386/98. (4414) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е 
парнична постапка оформена по тужба на тужителот 
Саит Иљазовиќ, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 18, Ско-
пје, против тужениот Богоја Јаневски со непознато 
место на живеење, за утврдување на право на сопстве-
ност на стан, која постапка е заведена под VI.П.бр. 
2376/99. 

Се повикува тужениот Богоја Јаневски да се јави 
во судот лично или преку полномошник во рок од 30 
дена по објавувањето на судскиот оглас во "Службен 
весник на РМ", а во спротивно неговите интереси во 
постапката до нејзиното правосилно завршување ќе 
ги штити адвокат Весна Василевска од Скопје, бул. 
"Св.Климент Охридски" бр. 66-1/1, која е определена 
како негов привремен застапник со решение на Меѓу-
општинскиот центар за социјални работи Скопје бр. 
3020-609 од 24.10.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 
2376/99. (4607) 

Пред овој суд се води постапка по тужба на тужи-
телот Нусрета Куч од Скопје, против тужениот Бесим 
Куч од Скопје, ул."Ордан Чопела" бр. 69-а, за развод 
на брак. 

За привремен застапник на тужениот е поставен 
адвокат Киро Дамески од Скопје, ул."Васил Ѓорѓов" 
бр. 2, со решение на Меѓуопштинскиот центар за со-
цијална работа на град Скопје бр. 3020-732 од 
06.12.2000 година, кој ќе го застапува тужениот до не-
гово јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П.бр. 
2054/00. (5923) 

Павлеска Добрица од Скопје поведе постапка пред 
Основниот суд Скопје II - Скопје за поништување на 
изгубена хартија од вредност - 181,99 акции издадени 
од "Жито Лукс" АД Скопје под бр. 838. Се повикува 
држателот на исправата и секое лице во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот да стави при-
говор против поведувањето на постапката или да го 
извести судот за држателот на исправата, а во спро-
тивно судот ќе ја поништи исправата. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 
189/00. (4789) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пос-
тапка П.бр. 968/97 по тужба на тужителот Ариф Реџе-
повски од с.Патишка Река, против тужената Магдале-
на Јанковиќ со непозната адреса на живеење, за сопст-
веност. 

Се повикува тужената Магдалена Јанковиќ во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да 
се јави во судот или на судот да му ја достави својата 
адреса на живеење, а во спротивно нејзините интереси 
во постапката ќе ги застапува привремениот старател 
адвокат Весна Василевска од Скопје која е одредена 
со решение на МЦСР на општините на град Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3322) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-

нична постапка заведена под VI. бр. 1386/98 оформена 
по тужба на тужителот Славољуб Дејановиќ од Скоп-
је, против тужената Слаѓана Дејановиќ со непознато 
место на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужената Слаѓана Дејановиќ да се ја-
ви во рок од 30 дена од денот на објавувањето на суд-

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-
нична постапка под VI. бр. 226/00 оформена по тужба 
на тужителката Верка Луковска од Скопје, против ту-
жените Димишковски Ангелко, Џек Перса, Бунева 
Елена, Бунева Нева, а за утврдување право на поране-
шен сопственик. 

Се повикува тужените Ангелко Димишковски, 
Џек Перса и Нева Бунева, сите со непозната адреса на 
живеење да се јават во рок од 30 дена од објавување 
на судскиот оглас во "Службен весник на РМ" во 
судот лично или преку полномошник, а во спротивно 
се известуваат дека во натамошниот тек на постап-
ката до нејзино правосилно завршување ќе бидат 
застапувани од страна на адвокат Иванка Јакимовска 
од Скопје ДТЦ "Мавровка" мезанин локал 64. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П.бр. 
226/00. (5354) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведен 
предлог од предлагачката Настева Маријана, ул."Во-
доча" бр. 2-а, Скопје, против противникот Јешиќ Зо-
ран од Скопје на иста адреса, а сега со непозната адре-
са на живеење за физичка делба на недвижен имот и 
начин на користење на дворно место. 

Се повикува противникот Јешиќ Зоран да се јави 
во овој суд и ја достави сегашната адреса на живеење 
во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас, 
во спротивно судот ќе му одреди привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 
130/00. (5130) 
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Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
оформен по тужба на тужителот Јонуз Зулфиќар од 
Скопје, кој живее на ул."Бутелски венец" бр. 19, про-
тив тужената Јонуз Емина од Скопје, сега со непозна-
та адреса на живеење во Италија. 

Се повикува тужената Јонуз Емина од Скопје, сега 
со непозната адреса на живеење во Италија, во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Осно-
вниот суд Скопје II - Скопје, или во тој рок да достави 
своја адреса или да назначи свој полномошник. 

Доколку тужената Јонуз Емина од Скопје не се јави 
во рок од 30 дена нејзините интереси ќе ги застапува 
привремен старател назначен од Меѓуопштинскиот це-
нтар за социјани работи на општините на град Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII. П.бр. 
354/01. (5854) 

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-
телот Драган Стојановски против тужените Мики 
Станковиќ и Санде Смиљанов од Скопје. 

Тужениот Мики Станковиќ имал последна адреса 
на живеење, бул."АВНОЈ" бр. 46-2/18, Скопје. 

Се повикува тужениот Мики Станковиќ од Скопје 
во рок од 30 дена од објавување на огласот да се јави 
во овој суд или во истиот рок да ја достави својата 
точна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не постапи по налог на овој суд 
ќе му биде поставен привремен стрател адвокат Пав-
лина Димовска, ул."Петар Поп Арсов" бр. 30 а/3, Ско-
пје, која ќе ги застапува неговите интереси до право-
силното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, В. П.бр. 
2326/97. (5965) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред Основниот суд во Битола се води спор за соп-

ственост по тужба на тужителот Живко Јовановски од 
с.Породин, против тужените Крсте Трајчевски и Дим-
ко Трајчевски со непозната адреса во странство, како 
законски наследници на покојниот Петар Трајчевски 
порано од с.Породин. 

Се повикуваат тужените да во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јават во судот или да на-
значат свој полномошник кој во постапката ќе ги 
штити нивните интереси. Во спротивно, судот го наз-
начува адвокатот Ѓорѓи Пили од Битола, ул. "Ордан 
Џинот" бр. 27, за времен застапник на тужените, кој 
во оваа постапка ќе ги штити нивните интереси до 
правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Битола, П.бр. 2149/98. (5153) 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред Основниот суд во Берово се води спор за раз-

вод на брак по тужба на тужителката Снежана Нин-
човска од Берово, против тужениот Слободан Кера-
новиќ со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужениот Слободан Керановиќ од Бе-
рово, да во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
да се јави во судот или да назначи свој полномошник. 

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди 
свој полномошник на тужениот ќе му биде поставен 
привремен застапник од редот на стручните соработ-
ници при овој суд кој ќе ги застапува неговите интере-
си се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Берово, П.бр. 133/00. (4990) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес во парничниот предмет 

П.бр. 544/00 по тужба на тужителот Кочовска Ката од 
Велес против тужениот Кочовски Орце од Велес сега 
со непознато место на живеење и престојување, за ра-
звод на брак, вредност на спорот 60.000,00 денари, за 
привремен застапник на тужениот Кочовски Орце од 
Велес го постави стручниот соработник на овој суд 
Билјана Јачева, согласно со член 78 став 2 точка 4 и 5 
од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник по споменатиот пред-
мет се додека тужениот Кочовски Орце не се јави пр-
ед судот односно се додека органот за старателство не 
го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 544/00. (4888) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за 

развод на брак по тужба на тужителот Салиу Зилфи 
Јетмир од с.Форино - гостиварско, застапуван од Вла-
де Богдановски адвокат од Гостивар, против тужената 
Сусанне Матт од с.Форино - гостиварско, а сега со не-
позната адреса. Се повикува тужената или било кое 
друго лице, кое ја знае нејзината адреса да ја достави 
на судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. 

Во спротивно, ќе и се постави привремен застап-
ник и тоа Душица Димитриеска стручен соработник 
при Основниот суд во Гостивар која ќе ја застапува 
тужената во оваа постапка се додека таа или нејзин 
полномошник не се појават при судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 75/01. (4979) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

поништување на судското порамнување против туже-
ните Пендев Александар од Кавадарци, ул."Пане Ме-
шков" бр. 228 и ПП "АЛЕКС КО" - Кавадарци, заста-
пуван од Влатко Андов како директор. 

Судот на тужениот Пендев Александар од Кава-
дарци му назначи привремен застапник, а тоа е адво-
катот Маја Китанова од Кавадарци, која ќе ги заста-
пува неговите интереси. 

Се повикува тужениот Пендев Александар од Ка-
вадарци, да се јави во судот лично или преку полно-
мошник во рок од 30 дена, по објавувањето на оглас-
от. 

Доколку во овој рок тужениот или неговиот пол-
номошник не се јават во судот истиот се предупредува 
дека назначениот привремен застапник ќе го застапу-
ва во постапката по овој предмет се додека истиот или 
негов полномошник не се појави пред судот односно 
додека органот за старателство не го извести судот де-
ка му поставил старател на тужениот Пендев Алек-
сандар. 

Од Основниот суд во Кавадарци, 93/00. (4289) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека во спо-
рот за развод на брак П.бр. 689/00 за тужената Соко-
лова Сенка, родена Петровиќ, која е со непозната ад-
реса на живеење во Германија и се определува привр-
емен застапник и тоа адвокат Вања Маневска од Ка-
вадарци. 

Доколку тужената во рок од 15 дена не се јави во 
Основниот суд во Кавадарци во постапката за развод 
на брак ќе ја застапува привремениот застапник. 

Од Основниот суд во Кавадарци,П.бр.689/00. (5928) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Во Основниот суд во Кочани има поднесено тужба 

од малолетниот тужител Методи Пендов од Кочани, 
ул."Скопска" бр. 65, преку законската застапничка 
мајката Славица Пендова од Кочани со иста адреса, 
против тужениот Димитар Пендов од Кочани сега на 
привремена работа во Германија со непозната адреса, 
за зголемување на издршка, вредност на спорот 
10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Димитар Пендов од Кочани 
сега на привремена работа во Германија, во рок од 15 
дена да се јави во Основниот суд во Кочани, или да си 
постави свој полномошник кој што ќе ги застапува 
неговите интереси во оваа постапка до нејзиното 
окончување. 

Доколку во погоре наведениот рок тужениот не се 
јави или не постави свој полномошник, да му биде 
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поставен привремен застапник кој што ќе се грижи за 
неговите интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 387/97. (5154) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води парнич-

на постапка по тужба на тужителот Сулејмани Зекир-
ја од Куманово, с.Черкеско село, моментално на при-
времена работа во Белгија, против тужената Сулејма-
ни Шадије со непознато место на живеење и престој 
за развод на брак. 

Со оглед дека тужената е со непознато претстоју-
валиште судот и поставува привремен застапник и тоа 
Лидија Велиновска адвокат од Куманово која ќе ја 
застапува тужената во постапката се додека тужената 
или нејзиниот полномошник не се појави пред судот 
односно додека Центарот за социјални работи не го 
извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, В. П.бр. 1655/00. 
(5120) 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп се води постапка 

за поништување на хартии од вредност - потврда за 
обични и привремени акции на име Илиоски Илија од 
Прилеп, ул."Егејска" бр. 22 и Јовановски Бранимир од 
Прилеп, ул."Пиринска" бр. 104. 

Со оглед на фактот што предлагачите ги изгубиле 
потврдите се повикуваат сите лица кои што ги имаат 
при себе предметните потврди да ги достават во судот, 
а најдоцна во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от. 

Потврдата за обични акции на име Илиоски Илија, 
ул."Егејска" бр. 21, Прилеп издадена од АД "ДИМЧЕ 
БАЊАРОТ" - Прилеп, со број на потврдата 319, број 
на обични акции 5,47 и датум на регистрација 
17.03.1997 година и матичен број 1401941440019. 

Потврдата за обични акции на име Јовановски 
Бранимир, ул."Пиринска"бр. 104, Прилеп, издадена од 
АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" - Прилеп, со број на пот-
врдата 318 со број на обични акции 5,89 датум на ре-
гистрација 17.03.1997 година и матичен број 
1401941440019. 

Потврдата за привремени акции на име Илиоски 
Илија, ул."Егејска" бр. 21 - Прилеп, со број на потвр-
дата 319, дата на регистрација 17.03.1997 година мати-
чен број 121294644001 и број на привремени акции 
7,18. 

Потврдата за привремени акции на име Јованоски 
Бранимир, ул."Пиринска" бр. 104 - Прилеп, со број на 
потврдата 318, издадена од АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" 
- Прилеп, дата на регистрација 17.03.1997 година мати-
чен број 1401941440019 и број на привремени акции 
7,18. 

Се повикуваат сите лица кои што го имаат владе-
нието на предметните потврди да ги достават до судот 
во погоре опишаниот рок, во спротивно предметните 
потврди ќе бидат поништени. 

Од Основниот суд во Прилеп, Р.бр. 636/00. (3585) 

Пред Основниот суд во Прилеп се води постапка 
за поништување на хартии од вредност - потврда за 
обични и привремени акции издадени од АД "ДИМЧЕ 
БАЊАРОТ" од Прилеп, а на име Петрески Димитри-
ја од Прилеп, Киселоски Сребренко од Кривогашта-
ни, Стојковиќ Миодраг од Прилеп и Проскоски Радо-
ван од Прилеп. 

Бидејќи предлагачите ги изгубиле потврдите се по-
викуваат сите лица што ги имаат при себе потврдите 
за обични акции и потврдите за привремени акции да 
ги достават во судот, а најдоцна во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. Потврдите ги содржат след-
ните податоци: потврда за обични акции бр. 157 од 
17.03.1997 година со број на обични акции од 6,73, из-
давач АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" Прилеп на име Пет-

рески С.Димитрија, ул."Благоја Василески" бр. 2 со 
матичен број 1909940440019 и номинална вредност на 
акциите од 100 ДЕМ. 

Потврда за привремени акции бр. 157 од 17.03.1997 
година со број на привремени акции од 7,18 издавач 
АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" - Прилеп на име Петрески 
С.Димитрија, ул."Благој Василески" бр. 2, Прилеп, со 
матичен број 1909940440019 и номинална вредност на 
акциите од 100 ДЕМ. 

Потврда за обични акции бр. 164 од 17.03.1997 го-
дина со број на обични акции од 7,17 издавач АД 
" ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Киселоски Сребренко 
од с.Кривогаштани со матичен број 1405953440036 со 
номинална вредност на акциите од 100 ДЕМ. 

Потврда за привремени акции бр. 164 од 17.03.1997 
година со број на обични акции од 7,18 издавач АД 
"ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Киселоски Сребренко 
од с.Кривогаштани со матичен број 1405953440036 со 
номинална вредност на акциите од 100 ДЕМ. 

Потврда за обични акции бр. 066 од 17.03.1997 го-
дина со број на обични акции од 5,04 издавач АД 
"ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Стојковиќ Миодраг од 
Прилеп, ул."Пенка Котеска"бр. 21 в, со матичен број 
0802931440011 со номинална вредност на акциите од 
100 ДЕМ. 

Потврда за привремени акции бр. 066 од 17.03.1997 
година со број на привремени акции од 7,18 издавач 
АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Стојковиќ Миодраг 
од Прилеп, ул."Пенка Костеска"бр. 21 в, со матичен 
број 0802931440011 со номинална вредност на акциите 
од 100 ДЕМ. 

Потврда за привремени акции бр. 211 од 17.03.1997 
година со број на привремени акции од 7,18 издавач 
АД "ДИМЧЕ БАЊАРОТ" на име Проскоски Радован 
од Прилеп, ул."Менде Бошкоски"бр. 6, со матичен бр-
ој 2407949440014 со номинална вредност на акциите од 
100 ДЕМ. 

Се повикуваат сите лица кои што го имаат владе-
нието на предметните потврди да ги достават до судот 
во погоре опишаниот рок, во спротивно предметните 
потврди ќе бидат поништени. 

Од Основниот суд во Прилеп, Р.бр. 575/00, Р.бр. 
104/01. (3620) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Нанчо Ивановски од Ресен, со 

последно место на живеење во Ресен, како и секој 
друг што знае за него или за неговиот живот да се јави 
во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот ви "Службен весник на РМ". 

Во спротивно неговата смрт ќе се докаже во пос-
тапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр. 2/01. (4885) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица е заведен спор за 

раскинување на договор за доживотна издршка, по 
тужба на тужителот Марија Мане Стојкова од с.Старо 
Коњарево, против тужените Ленка Ѓоргиева, Сашо 

Ѓоргиев, Марика Ѓоргиева и Виолета Ѓоргиева сите 
од с.Старо Коњарево. 

Се повикуваат тужените Ленка Ѓоргиева, Сашо 
Ѓоргиев, Марика Ѓоргиева и Виолета Ѓоргиева сите 
од с.Старо Коњарево да се јават пред овој суд во рок 
од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој 
оглас, или во тој рок на судот да му достават точна ад-
реса. Доколку истите не се јават во тој рок ќе биде 
поставен привремен застапник, а тоа ќе биде лицето 
Лорета Ѓоргиева од Струмица, стручен соработник 
при овој суд кој ќе ги застапува интересите на тужени-
те, се додека тие или пак нивни полномошник не се ја-
ват пред овој суд. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 185/93.(4886) 

Основниот суд во Струмица како првостепен гра-
ѓански суд постапувајќи по тужбата на тужителот ма-
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лолетниот Ристов Ристо од Струмица преку законска-
та застапничка Ристова Валентина од Струмица, про-
тив тужениот Ристов Зоран од Струмица, сега на при-
времена работа во странство со непозната адреса, за 
зголемување на издршка, вредност на спорот неопре-
делена, врз основа на член 80 од ЗПП, денес 19.10.2000 
година, го донесе и издава следниот оглас. 

За привремен застапник на тужениот Ристов Зо-
ран од Струмица сега на привремена работа во стран-
ство со непозната адреса, во предметот П.бр. 1714/00 
што се води во Основниот суд во Струмица заведен од 
тужителот Ристов Ристо преку законската застапнич-
ка неговата мајка Ристова Валентина од Струмица, за 
зголемување на издршка, вредност на спорот неопре-
делена, се назначува Цонка Каламерникова од Стру-
мица, стручен соработник во Основниот суд во Стру-
мица. 

Привремениот застапник да ги застапува интере-
сите на тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите 
права се до појавување на тужениот или негов полно-
мошник пред судот. 

Се повикува тужениот Ристов Зоран од Струмица 
сега со непозната адреса да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавување на овој оглас во "Службен вес-
ник на РМ". 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1417/00. 
(4893) 

Во Основниот суд во Струмица заведен е граѓан-
ски предмет под П.бр. 1728/00, по тужба на тужител-
ката Коцева Валентина од Радовиш, против тужениот 
Петар Ашиков од Струмица, за развод на брак. 

Бидејќи местото на живеење и престојување на ту-
жениот е непознато, затоа се повикува тужениот Пет-
ар Ашиков од Струмица, да се јави во Основниот суд 
во Струмица, во рок од 15 дена по објавувањето на 
овој оглас во "Службен весник на РМ", во судница бр. 
44, во спротивно на истиот ќе му биде одреден привре-
мен застапник и тоа Лорета Ѓорѓиева - стручен сора-
ботник во Основниот суд во Струмица, кој ќе ги заста-
пува неговите права и интереси по предмет спорот, до 
правосилното завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1728/00. 
(4970) 

Во Основниот суд во Струмица заведен е граѓан-
ски предмет под П.бр. 1925/00, по тужба на тужител-
ката Тимова Славица од с.Ново Село, против тужени-
от Тимов Зоран од с.Ново Село, за развод на брак. 

Бидејќи местото на живеење и престојување на ту-
жениот е непознато, затоа се повикува тужениот Ти-
мов Зоран да се јави во Основниот суд во Струмица, 
во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на РМ", во судница бр. 44, во спро-
тивно на истиот ќе му биде одреден привремен застап-
ник и тоа Лорета Ѓорѓиева - стручен соработник во 
Основниот суд во Струмица, кој ќе ги застапува него-
вите права и интереси по предмет спорот, до право-
силното завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1728/00. 
(4971) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 
Основниот суд во Струга врз основа на член 78 

став 2 точка 4 од ЗПП на тужениот Мустафовски Ин-
ает од Струга, во спорот за раскинување на договр за 
делба на имот уште за време на животот, му го опре-
дели за привремен застапник адвокатот Ацо Петрески 
од Струга, кој ќе го застапува тужениот во постапката 
се додека тужениот или негов полномошник не се ја-
ват пред судот, односно додека Центарот за социјални 
работи од Струга не го извести судот дека назначил 
старател. 

Привремениот застапник е поставен со решение 
на овој суд П.бр. 752/00 од 23.10.2000 година. 

Од Основниот суд во Струга, П.бр. 752/00. (4887) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за прогласување 

смрт на лицето Андро Богдановски од Тетово, по пре-
длог на Филиповски Драгиша од Тетово. 

Се повикува лицето Богдановски Андро од Тетово 
да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот или пак, секој друг што ќе знае за неговиот 
живот. Доколку во определениот рок не се јави никој, 
судот ќе му постави привремен старател преку Цента-
рот за социјални работи во Тетово, кој ќе се грижи за 
правата и интересите до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 644/2000. (4327) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителите Абази Решат и Абази Абдулсе-
лам двајцата од с.Џепчиште - Тетово, против тужени-
от Димушовски Савов Мито од ^Непроштено, а сега 
со непозната адреса, во странство, поради исполнува-
ње на договор. 

Бидејќи тужениот Димушовски Савов Мито е со 
непозната адреса, за истиот да биде објавен оглас во 
рок до 15 дена од објавувањето на огласот да се јави 
во судот или да одреди свој полномошник, а по истек-
от на рокот на истиот ќе му биде поставен привремен 
старател преку Центарот за социјална работа - Тето-
во. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1476/00. (3506) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Џеладини Ибрахим од Тетово 
против тужените Џеладини Абдил, Џеладини Назиф и 
Џеладини Веби сите од Тетово, а сега со непозната ад-
реса во странство, поради сопственост. 

Бидејќи тужените Џеладини Абдил, Џеладини На-
зиф и Џеладини Веби се со непозната адреса, за исти-
те да биде објавен оглас да во рок од 15 дена се јават 
во судот или да одредат свој полномошник, во спро-
тивно на истите ќе им биде поставен привремен стара-
тел преку Центарот за социјална работа - Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 236/01. (4589) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
на тужителката Џарие Арифи од с.Јеловјане, против 
тужените Ејуп Касем Арифи и Самет Касем Арифи 
двајцата од с.Јеловјане, сега со непозната адреса во Р. 
Турција, за сопственост. 

Се повикуваат тужените Ејуп К.Арифи и Самет К. 
Арифи во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
да се јават во Основниот суд во Тетово или да овласт-
ат свој полномошник, во спротивно судот преку Цен-
тарот за социјална работа во Тетово ќе им постави 
привремен старател кој ќе ги штити нивните права и 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1331/00. (4588) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд е заведена тужба од тужителот ГП 

"Пелагонија" АД Штип, против тужениот Талевски 
Илија од Штип, поради долг. Со оглед дека постапка-
та пред овој суд е во тек, а на тужениот адресата е не-
позната, од тие причини се повикува тужениот во рок 
од 15 дена да се јави во овој суд или да достави точна 
адреса или назначи свој полномошник, во спротивно 
судот по службена должност согласно член 78 од ЗПП 
ќе постави привремен застапник кој ќе ги брани него-
вите интереси пред овој суд до правосилноста на пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 157/00. (4291) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 
управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за 
отворање и работа на претставништвата на странски 
лица во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ"бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основачот 
Алерџи Терапеутикс ДОО, Доминоон Веј, Вортинг -
Велика Британија, Министерството за економија, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва 
на странски лица во Република Македонија под рег. 
бр. 1234, број на регистарска влошка бр. 3-0159/ГБП 
отворање на претставништво на странското лице Але-
рџи Терапеутикс ДОО, Доминоон Веј, Вортинг - Ве-
лика Британија. 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- под назив: Алерџи Терапеутикс ДОО - Претстав-

ништво Скопје. 
- со седиште во Скопје, бул."Партизански Одре-

ди" бр. 117/1-3. 
2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот и 
- деловно-техничка; 
3) Раководител на претставништвото е Рудолф 

Пастовиќ, државјанин на Р.Хрватска со број на пасош 
10065336. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во Регистарот на претставништвата на странски лица 
во Република Македонија, кој се води во Министерст-
вото за економија под рег.бр. 1234 и рег. влошка 
3- 0159/ГБП. 

3. Решението за запишување на претставништвото 
во Регистарот ќе се објави во "Службен весник на 
РМ" на сметка на странското лице. 

(4749) 

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 
управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за 
отворање и работа на претставништвата на странски 
лица во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ"бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основачот 
ДОО "Гасекспорт" од Москва - Руска Федерација, 
Министерство за економија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва 
на странски лица во Република Македонија под рег. 
бр. 1250, број на регистарска влошка бр. 3-0175/ЦЧК 
отворање на претставништво на странско лице ДОО 
"Гасекспорт" од Москва - Руска Федерација. 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- под назив: ДОО "Гасекспорт" од Москва - Руска 

Федерација - Претставништво Скопје. 
- со седиште во Скопје, ул."Наум Охридски "бр. 32. 
2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот и 
- вршење на претходни и подготвителни дејствија 

за склучување на договори за извоз на стоки и услуги 
од Република Македонија за увоз со кој се унапредува 
и развива производството; 

3) Раководител на претставништвото е Пољаков 
Виктор Емелјановиќ со пасош бр. 50 Н 0071986 изда-

ден од Амбасадата на Руската Федерација во Р. Маке-
донија. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во Регистарот на претставништвата на странски лица 
во Република Македонија, кој се води во Министерст-
вото за економија под рег.бр. 1250 и рег. влошка 
3-0175/ЦЧК. 

3. Решението за запишување на претставништвото 
во Регистарот ќе се објави во "Службен весник на 
РМ" на сметка на странското лице. 

(4761) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 740/2001, од 21.03.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02008505?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство на мелнички пе-
карски и слаткарски производи, промет на големо и 
мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Ва-
сил Ѓоргов" бр. 11. 

Се врши зголемување на основна главница за из-
нос од 933.514.065 ден. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
740/2001. (6265) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 742/2001, од 19.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02008505?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намалувањето на влогот на Друш-
твото за производство на мелнички, пекарски и слат-
карски производи, промет на големо и мало увоз-из-
воз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 
1 1. 

Се врши намалување на основна главница на 
Друштво за производство на мелнички, пекарски и 
слаткарски производи, промет на големо и мало и 
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Ѓор-
гов" бр. 11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
742/2001. (6264) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 741/2001, од 20.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02008505?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишување одлука за зголемување 
на основната главница на Друштвото за производство 
на мелнички, пекарски и слаткарски производи, про-
мет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 11, Скопје. 

Запишување на одлука зголемување на основната 
главница на Друштво за производство на мелнички, 
пекарски и слаткарски производи, промет на големо и 
мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Ва-
сил Ѓоргов" бр. 11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
741/2001. (6266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1546/2000, на регистарска влошка бр. 
02022987?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејности со ЗТД на Трговското 
друштво на големо и мало КАРПУЗ КОМЕРЦ Ида-
фер и други ДОО увоз-извоз ул. "Слободан Пепоски" 
бр. 6 Гостивар. 

Трговското друштво на големо и мало КАРПУЗ 
КОМЕРЦ Идафер и други ДОО увоз-извоз ул. "Сло-
бодан Пепоски" бр. 5 Гостивар. 

Се запишуваат дејностите: 52.47. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1546/2000. (35112) 
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Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 778/2000, на регистарска влошка бр. 011706, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на осно-
вач и управител на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија на Пазески Ѓоре ТРОМАН - КОМПА-
НИ увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Борка Талески" бр. 105 
Прилеп. 

Од друштвото истапува единствениот содружник 
Пазески Мирко од Прилеп. 

Кон друштвото пристапува како нов и единствен 
содружник Пазески Ѓоре од Прилеп. 

Лице овластено за застапување на друштвото како 
во внатрешниот така и во надворешнотрговскиот про-
мет е Пазески Ѓоре од Прилеп, управител со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Му престанува овластувањето на досегашниот уп-
равител Пазески Мирко и истиот се брише од Тргов-
скиот регистар при Основен суд Битола. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
778/2000. (35113) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1820/2000, на регистарска влошка бр. 
02003785?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришење на Авто такси ЕСКО ТП Есад Рушо Ризва-
новиќ с. Љубош Студеничани. 

Бришење на Авто-такси ЕСКО ТП Есад Рушо 
Ризвановиќ с. Љубош Студеничани. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1820/2000. (35114) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1197/2000, на регистарска влошка бр. 
02017079?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги ЕР-СА ПЛАСТ Осман ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. Душко Поповиќ бр. 31/7 Скопје. 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУ-
РО-ПЛАСТ 2000 Насер ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Стру-
мичка 16/1-1 Скопје. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 65.12, 65.12/3. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1197/2000. (35115) 

Од Друштвото за производство трговија и услуги 
истапува содружникот Вера Здравковска а како осно-
вач на Друштвото за производство, трговија и услуги 
Стојанче Здравковски "ЗОЗГОТЕКС" увоз извоз Би-
тола ДООЕЛ пристапува како нов содружник Стојан-
че Здравковски, кој е управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
782/2000. (35117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1562/2000, на регистарска влошка бр. 
02012225?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител со ЗТД на Друштвото за про-
изводство, промет и услуги МЕТАЛ-МАРКЕТ Влади-
мир и други ДОО увоз-извоз ул. "Коце Металец" бр. 
1/ѓ1-2 Скопје. 

Се брише Владимир Талески, управител со неогра-
ничени овластувања. 

Се запишува Анета Маневска, управител со неог-
раничени овластувања 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1562/2000. (35118) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1816/2000, на регистарска влошка бр. 
020170087-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширување на дејности во Друштвото за маркетинг 
и пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експорт им-
порт ул. "Луј Пастар" бр. 11/1 Скопје. 

Се прошируваат следните дејности: 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
51.44, 52.44, 55.30, 60.24, 63.12, 63.21, 72.10, 72.20, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1816/2000. (35119) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1135/2000, на регистарска влошка бр. 
02013469?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејности на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија ЕУРОГРАФИК Љубица 
ДООЕЛ ул. "Апостол Гусларот" бр. 16 Скопје. 

Проширување на следниве дејности: 74.11 автор-
ски активности, 74.20 архитектонски и инжињеринг 
активности соодветни технички совети, 74.20/2 проек-
тирање, 74.20/3 инженеринг, 74.40, реклама и пропа-
ганда, 74.83 секретарски и преведувачки активности, 
74.81 фотогравски услуги, 74.82 услуги на пакување, 
75.13 уредување и давање помош за поуспешно рабо-
тење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1135/2000. (35116) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 770/2000, на регистарска влошка бр. 003651, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејностите во Друштвото за трговија на големо и мало 
со увоз-извоз КОЉО Струга, Вангел ДООЕЛ ул. "Ди-
митар Влахов" бр. 41-а Струга. 

Проширување на деностите: 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
770/2000. (35120) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 782/2000, на регистарска влошка бр. 
01007023, го запиша во трговскиот регистар истапува-
њето на основач и пристапување на содружник на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Стојан-
че Здравковски увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Партизанска" 
бр. 35/3 Битола. 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1126/2000, на регистарска влошка бр. 011918, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО во Друштво за производство и трговија ХИГ 
ДОО увоз извоз ул. "Битолска" бб Демир Хисар. , 

Содружници: Христијан Шапкар од Охрид и Ѓорѓи 
Аџиев од Скопје. 

Управител: Христијан Шапкар управител без огра-
ничување. 

Дејности во внатрешен трговски промет: 01.11, 
01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.30, 01.41, 01.42, 14.11, 14.21, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 17.11, 17.12, 
17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 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, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 
20.51, 24.16, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 27.22, 
27.34, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 
29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.51, 
29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.61, 
31.62, 33.20, 33.30, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 
35.50, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 
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45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 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, 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, 52.42/2, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.40, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.33, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.30, 74.81, 74.82, 74.84, 75.13, 93.05. 

Дејности во надворешно трговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници во патниот сооб-
раќај, шпедиција, посредување, застапување на стран-
ски фирми, реекспорт, приредување на меѓународни 
саеми и изложби, консигнација, лизинг 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1126/2000. (35121) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1153/2000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво Друштво за про-
изводство, промет и услуги Стеван Наумчески ДО-
МИ-ПЛАСТИКА, увоз-извоз ДООЕЛ с. Мажучиште 
Прилеп. 

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 15.98/2, 
15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 
50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/, 50.40/4, 
1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 
51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 
55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт, малограничен промет, 
реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угости-
телски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со целокупниот имот 
со кој располага - полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Целе Јованоски, 
управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Основната главница изнесува 5.000,00 ДМ во про-
тив вредност согласно извештај за извршена проценка 
од судски проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1153/2000. (35122) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1154/2000, на регистарска влошка бр. 011950, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ во Друштво за услуги, угостителство, трговија, 
производство, менаџмент и транспорт ОНИКС увоз-
извоз ДООЕЛ ул. "Борис Кидрич" бр. 51/9 Кичево. 

Основач на друштвото е лицето Слаѓана Трајко-
ска од Кичево. кој е едновремено управител и един-
ствен содружник, со Изјава за основање од 07.08.2000 
година. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 
01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 

15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 19.30, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.82, 36.11, 36.12, 36.13, 36.50, 36.61, 36.63, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.30/2, 50.30/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 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, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 80.42, 91.33, 92.34, забавни игри со автома-
ти, видео игри, пикадо, билијард шах и сл. игри 92.71, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, консигнација, реекспорт, слободни ца-
рински продавници, меѓународна шпедиција, услуги на 
меѓународниот транспорт на стоки и услуги, комисио-
ни, малограничен промет со соседните земји. 

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

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот 
потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Слаѓана Трјакоска од Кичево, 
основач на друштвото, во својство на управител со не-
ограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

За почеток за работа на друштвото основачот ка-
ко единствен содружник здружува основни средства 
подробно специфицирани во Извештајот на овластен 
судски проценител во вкупен износ од 170.000,00 дена-
ри или искажано во германски марки износ од 5.500 
ГМ. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1154/2000. (35123) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1168/2000, на регистарска влошка бр. 011964, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Трговското друштво за градежништво и ин-
женеринг, производство, промет и услуги КАМЕР-
ГРАН - КОМПАНИ Тодороски Милан увоз-извоз ул. 
"Бошко Буха" бр. 18 Прилеп. 

Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.30, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.98, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 21.22, 21.23, 
21.24, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.62, 32.20, 45.11, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 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, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 73.20, 74.11, 74.12, 74.20/3, 92.33, 92.34, 93.01, 
93.04, 93.05. 

Во областа на надворешно трговското работење 
друштвото ќе ги обавува следните дејности: надво-
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решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стока и патници, меѓународна шпедици-
ја, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реексорт, малограничен промет, комисиони 
работи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сиот свој имот, 
полна одговорност. 

Овластено лице за застапување на друштвото како 
во внатрешниот така и во надворешнотрговскиот про-
мет е Тодороски Милан, управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1168/2000. (35124) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1172/2000, на регистарска влошка бр. 011968, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштвото за образование и деловни услуги 
Виолета Стефановиќ МАЛИОТ ПРИНЦ увоз-извоз 
ул. "Елпида Караманди" бр. 8 Битола. 

170.500,00 ден. или 5.500,00 ДЕМ. 
22.11. 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.23, 22.24, 22.31, 

22.33, 51.19, 51.56, 51.64, 51.70, 52.27, 52.47, 52.48, 60.22, 
63.30, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.40, 74.83, 74.84, 80.10/1, 80.42, 85.32/1, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услу-
ги, во меѓународниот транспорт посредување и заста-
пување во прометот. 

Виолета Сефановиќ, управител од Битола, со не-
ограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1172/2000. (35125) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1155/2000, на регистарска влошка бр. 
01011951?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговец поединец за земјоделство и сточарство Бла-
гуна Блаже Тодоровска ИЛИЈА КАТА ТП с. Брод с. 
Бач. 

Основач: Благуна Тодоровска с. Брод. 
Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 

01.25, 01.30, 01.11. 
Во правниот промет настапува во свое име и за 

своја сметка. 
За обврските направени во правниот промет одго-

вара лично со сите свои средства. 
Овластен потписник: Благуна Тодоровска од с. 

Брод. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

1155/2000. (35126) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1149/2000, на регистарска влошка бр. 011945, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ГЛОБАЛ 
ДООЕЛ Васил Петровски Битола увоз-извоз ул. "Са-
раево" бр. 6 Битола. 

Основач: Васил Петровски од Битола. 
Дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 50.30, 50.40, 50.50, 51.1, 

51.14, 51.15, 51.18, 51.19, 51.22, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.6, 51.7, 
52.1, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 

52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.7, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 63.30, 72.0, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.30, 74.40, 93.0, 93.04 надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓу-
народен транспорт и шпедиција, продажба на стоки на 
консигнациони складови, угостителски и туристички 
услуги, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица. 

Друштвото одговара со сите свои средства предме-
ти. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Трна Петровска, уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1149/2000. (35127) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1147/2000, на регистарска влошка бр. 011943, 
го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец 
за трговија ЗИНИ ДЕАР ЛАТИФИ с. Радолишта, 
Струга Т.П. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27. 

Во правниот промет со трети лица Трговец поеди-
нец за трговија ЗИНИ ДЕАР ЛАТИФИ с. Радолишта 
Струга настапува во свое име и за своја сметка. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. Трговецот поединец во правниот промет 
со трети лица одговара со целиот свој имот. 

Трговец поединец: Латифи Зини од с. Радолишта, 
Струга, со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1147/2000. (35128) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1133/2000, на регистарска влошка бр. 011924, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Трговското, услужно и производно друштво 
Џабир и Славко, ЏАБИР КОМПАНИ увоз-извоз Ла-
буништа ДОО Лабуништа. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.45, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 92.34, 92.72, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, малограничен про-
мет, реекспорт, туристичко посредување во странство, 
работи на посредување во надворешно трговскиот 
промет, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници, застапување и 
посредување во прометот на стоки и патници, изведу-
вање на градежни работи во странство, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица Трговско, ус-
лужно и производно друштво Џабир и Славко, ЏА-
БИР КОМПАНИ увоз-извоз Лабуништа ДОО Лабу-
ништа настапува во свое име и за своја сметка. 

Управител: Џабир Мемишоски од Лабуништа 
Струга, со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот свој имот. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.200 
ДЕМ или 161.200,00 ден. во предмети према извештај 
на вешто лице проценител. 

Во основната главница секој од основачите учес-
твува подеднакво со по 1/2 или 2.600 ДЕМ или 
80.600,00 денари во предмети. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1133/2000. (35129) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1120/2000, на регистарска влошка бр. 011912, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Тр-
говско, услужно, производно друштво "КРМАРОВ-
СКИ" увоз-извоз БИТОЛА, ДООЕЛ ул. "Јонче Мур-
џевски" број 22. 

Прилог 1, образец 5 Трговско, услужно, производ-
но друштво, увоз-извоз, Битола ДООЕЛ "КРМАРОВ-
СКИ" на ул. "Јонче Мурџевски" 22. 

Прилог 2. образец 6 основач Тони Крмаровски ул. 
"Јонче Мурџевски" број 22. 

Прилог 3, Образец 7, 7/1 Трговско, услужно произ-
водно друштво, КРМАРОВСКИ", увоз-извоз, Битола, 
ДООЕЛ трговија на мало во продавници претежно со 
пијалоци, тутун, шифра 51.11, 51.41 трговија на големо 
со текстил 51.42/1 трговија на големо со облека 
51.42/2, трговија на големо со обувки, 52.21, трговија 
на мало со овошје и зеленчук 52.22, трговија на мало 
со месо и месни производи, 52.23, трговија на мало со 
риба, 52.24 трговија на мало со леб печива, колачи, 
слатки 51.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.62, 60.22, 63.12. 

Прилог 4, образец 8, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија непрехран-
бени производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки 
и патници, малограничен промет, меѓународна шпеди-
ција, застапување и посредување во прометот со стоки 
и патници. 

Прилог 5, образец 9 друштвото во правниот про-
мет со трети лица истапува од свое име и за своја 
сметка со полни овластувања, одговара целиот свој 
имот. 

Прилог 6, образец 10, управител Тони Крмаров-
ски од Битола, ул "Јонче Мурџевски" број 22 со неог-
раничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Прилог 7, образец 11, управител Тони Крмаровски 
"Јонче Мурџевски" број 22, Битола со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Образец 24 наплатена е такса во износ од 857,00 
денари, за објавување уписот во трговскиот регистар 
Службен весник на РМ - Скопје; 

Образец 23 заверен потпис на Крмаровски Тони. 
Изјава за основање на ДООЕЛ "КРАМАРОВ-

СКИ", Битола, заверана од нотар од 25.07.2000 г. 
Записник од основниот влог во предмети за осно-

вање ДООЕЛ " КРМАРОВСКИ" Битола. 
Платена такса од 3.200,00 денари за основање ДО-

ОЕЛ "Крмаровски" во Битола. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

1120/2000. (35130) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1198/2000, на регистарска влошка бр. 011987, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги Оливер СТЕЛА 1 увоз-извоз ДООЕЛ ул. 
"Галичица" бр. 41 2/9 Охрид. 

Основач: Оливер Пупалески, Охрид. 
Управител: Оливер Пупалески од Охрид. со неог-

раничени овластувања. 
Полна одговорност со целиот имот. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 
01.12, 01.13, 01.12/1, 01.12/2, 01.21,01.22, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.41, 01.42, 10.10, 10.20, 13.10, 13.20, 14.11, 14.12, 
14.21, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 16.00/2, 17.17, 17.25, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 
21.12, 21.21, 21.23, 22.11, 22.12, 22.22, 22.23, 25.13, 25.22, 
25.24, 26.12, 26.21, 26.22, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.74, 29.13, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 30.01, 31.50, 31.62, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 37.10, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 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, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31, 
92.31/1, 92,31/2, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 
93.05. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1198/2000. (35131) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5476/99, на регистарска влошка бр. 02023673?-8-
09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
на Друштвото за градежништво, транспорт, занатски ус-
луги и промет РЕЏО КОМПАНИ, Реџеп, ДООЕЛ, ек-
спорт-импорт, с. Дебреше, Гостивар. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.31, 45.41, 51.11, 
51.57, 51.21, 51.23, 51.24, 51.53, 50.30/1, 51.36, 51.34, 
51.31, 51.41, 51.46, 51.43, 51.51, 51.53, 51.55, 51.70, 51.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.43, 52.26, 50.10, 50.50, 52.43, 
52.44/1, 52.46, 52.48, 52.47, 52.44/1, 55.30/1, 63.40, 74.40, 
74.84. 

Управител на друштвото е Реџеп Нухији, од село 
Дебреше, општина Гостивар, без ограничување во ов-
ластувањата. 

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

За обврските создадени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целокупниот свој 
имот. 

Извршител на надворешно-трговскиот промет е 
Реџеп Нухији, управител без ограничување во овлас-
тувањата. 

Во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе 
ги извршува сите дејности регистрирани во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5476/99. (35246) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12939/99, на регистарска влошка бр. 
02027816?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги АЛЕКСАНДАР 99, Оливер, 
ДООЕЛ, ул. "Методи Џ. Џико" бр. 38, Кавадарци. 
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Основач: Марков Оливер, со изјава од 20.06.1999 
год. 

Дејности: 01.13, 01.41, 02.01, 02.02, 15.61, 15.81, 15.82, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.95, 15.98, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 27.73, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 55.30, 60.24, 63.30, 63.40, 
71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.05, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46. 

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт, ли-
зинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на 
стоки од консигнациони складови, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

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

Лице овластено за застапување: Се брише Илијев 
Ристо, директор без ограничување, се запишува Мар-
ков Оливер, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12939/99. (35247) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11234/99, на регистарска влошка бр. 
02031289?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие на Друштвото за про-
изводство, трговија, транспорт и услуги КОМЕТА-3, 
Борис, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. "25-ти Мај" бр. 35, Ка-
вадарци. 

Основач: Златев Борис, со изјава од 20.06.1999 год. 
Дејности: 15.81, 15.82, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 

28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.20, 50.40, 
52.74, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 
72.30, 72.40, 74.20/3, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, во надворешнотрговско-
то работење друштвото ќе ги обавува следните деј-
ности: посредување и застапување во прометот со сто-
ки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен тран-
спорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони 
складови, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и Југославија. 

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. 

Лице овластено за застапување е Златев Борис, уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11234/99. (35248) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16015/99, на регистарска влошка бр. 
02028702?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги ДУЦ, 
Лила, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. "Битпазарска" бр. 
125, Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава за усогласување 
од ЗТД и ДООЕЛ од 22.12.1999 година од содружни-
кот Лила Зидар. 

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.20/1, 
20.30, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 20.40, 52.74, 35.12, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 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, 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, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 74.82, 74.84, 70.31, 55.30/1, 55.30/2, 55.23, 55.11, 
55.12, 55.30, 93.05, 63.30, 74.81, 92.34, 74.70, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 02.01, 02.02, 74.12, 74.13, 74.14, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
надворешна трговија со прехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, зас-
тапување на странски фирми, реекспорт, консигнаци-
ја, комисион, посредување. 

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

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

Лице овластено за застапување во земјата и надво-
решното трговско работење е Лила Зидар, управител 
со неограничена одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16015/99. (35249) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10818/99, на регистарска влошка бр. 
02028972?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за градежништво, про-
ектирање и инженеринг РКЕ, Виолета, ДОО, Градски 
трговски центар, кула 4, Скопје. 

Основачи на друштвото се: ПИМ "УНИЈА" ЦО, 
Виолета Константинова. 

Управител: Виолета Константинова, со неограни-
чени овластувања. 

Дејности во внатрешниот промет: 45.11, 45.12, 
54./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, 51.13, 
51.15, 51.18, 51.19, 51.53, 51.56, 51.70, 52.26, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.84, 92.72, 
93.05, во надворешниот промет: надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување во надво-
решно-трговскиот промет, посредување и застапува-
ње во прометот на стоки и услуги. 

Друштвото е со неограничени овластувања. За об-
врските во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10818/99. (35250) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13136/99, на регистарска влошка бр. 
02031951?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие во Друштво за новин-
ско-издавачка дејност КУЉТУРА-С.Х., Садри, ДОО-
ЕЛ, експорт-импорт, ул. "А.Ј.Журчин" бр. б.б., Тетово. 

Основач: Садри Хусмани од Тетово. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 
15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 
36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 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, 
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51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 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, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, посредување, застапување, кон-
сигнација, малограничен промет со сите соседни земји. 

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

Во правниот промет со трети лица Друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на Друштвото е: Садри Хусмани, упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13136/99. (35251) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15936/99, на регистарска влошка бр. 
02031744?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие во Друштво за промет 
на големо и мало, занаетчиство и угостителство БЕ-
ЛА, Амит, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. "Бистра" бр. 
35, Скопје. 

Основач: Ами Зијаде од Скопје. 
Дејности: 01.11/1, 1.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 
15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 
36.22, 45.11, 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, 
5.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 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, 51.32, 
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, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 
90.00, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, ме-
ѓународен транспорт на патници, посредување, заста-
пување, консигнација, малограничен промет со сите 
соседни земји. 

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

Во правниот промет со трети лица Друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на Друштвото е: Амит Зијаде, управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15936/99. (35252) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17506/99, на регистарска влошка бр. 
02032540?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 

усогласувањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и деловни услуги ЈАСМИН ТРЕИД, 
Алдин, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. "Панајот Гинов-
ски" бр. 15в, Скопје. 

Основач: Ал-Бека Џемал Алдин од Скопје. 
Дејности: 01.11/1, 1.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 
15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 
36.22, 45.11, 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, 
5.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 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, 51.32, 
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, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 
90.00, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, ме-
ѓународен транспорт на патници, посредување, заста-
пување, консигнација, малограничен промет со сите 
соседни земји. 

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

Во правниот промет со трети лица Друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на Друштвото е: Ал-Бека Џемал Ал-
дин, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17506/99. (35253) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12250/99, на регистарска влошка бр. 
02027225?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ГЕЦБАУ, Зоран, ДООЕЛ, ек-
спорт-импорт, ул. "Никола Вапцаров" бр. 3-3, Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 
22.22, 74.40, 01.23, 01.24, 01.25, 01.21, 01.22, 15.32, 15.71, 
15.72, 19.10, 19.20, 92.34, 71.40, 74.83, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување, посредува-
ње во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малог-
раничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бу-
гарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, ме-
ѓународна шпедиција, туристички работи во стран-
ство, неограничени овластувања, целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување е Никаљевиќ Зо-
ран, управител без ограничување. 

Единствен содружник е Никаљевиќ Зоран. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

12250/99. (35254) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12198/99, на регистарска влошка бр. 
02027232?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги РИГИПС, Бајрам и др. ДОО, 
експорт-импорт, с. Жировјане, Боговиње. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 
18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 
45.11, 45.32, 45.41, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување, посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија, Р. Грција, 
консигнација, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Ибиши Назиф, 

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

12198/99. (35255) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11487/99, на регистарска влошка бр. 
02025415?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето и претворањето на Претпријатието за 
трговија на големо и мало МАЛЕКС ц.о. увоз-извоз, 
ул. "Чаирска" бр. 86, Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 1.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 19.10, 19.21, 19.30, 36.63, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 5.30/3, 
51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 60.22, 60.24, 
65.12/3, 70.12, 70.20, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Афизи Осман, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11487/99. (35256) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1098/2000 на регистарска влошка бр. 011890, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ЈТД на Друштво за производство, трговија, сообраќај, 
услуги и др. А и Г увоз-извоз Алиу Бедрије и др. ул. 
"Загорје" број 6, Кичево. 

Друштвото е основано со договор бб., од 1.07.2000 
година. 

Содружникот Алиу Бедрије како основачки влог 
во друштвото вложува труд и услуги. 

Содружникот Алиу Сами од Кичево исто така како 
основачки влог во друштвото вложува труд и услуги. 

Дејности; 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 
01.30, 05.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 

15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.71, 18.24, 
19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.61, 
26.63, 31.40, 36.40, 36.61, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1 
45.21/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.50, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.47, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, авто-
перални, откуп на печурки, преработка на истите и 
пласман, откуп на полжави, преработка на истите тр-
говија на мало со огревно дрво, техничко дрво и друг 
дрвен асортиман, трговија на мало со сребрен, златен 
накит и пари, земјоделски аптеки, откуп и пласман на 
лековити билки, откуп и пласман на градинарски про-
изводи, откуп и пласман на земјоделски производи, от-
куп, колење и продажба на ситен и крупен добиток, 
трговија на мало со бои, лакови, антифриз и други 
слични производи, малограничен промет со; Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија, надворешна тр-
говија со прехранбени и непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, консигнациона продажба на странски стоки, ко-
мисиони работи, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, изведување на инвестициони работи 
во странство. 

Неограничени овластувања, полна одговорност,. 
Лице овластено за застапување на фирмата во 

внатрешен и надворешен трговски промет: Алиу Бед-
рије, управител без ограничувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1098/2000. (34530) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2248/2000 на регистарска влошка бр. 
02031057?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец Вања Никола Здра-
вева ТП СТУДИО ВАЊА третмани за разубавување 
ул. "Даме Груев" бр. 3/4-2, Скопје. 

Основање на Трговец поединец Вања Никола 
Здравева ТП СТУДИО ВАЊА третмани за разубаву-
вање ул. "Даме Груев" бр. 3/4/2, Скопје. 

Основач: Вања Здравева од Штип со живеалиште 
на ул. "Крушевска Република" бр. 20. 

Дејности: 93.02, 93.04, 93.05. 
За обврските одговара со целиот свој имот. 
Управител - Вања Здравева со овластување неог-

раничено. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2248/2000. (34531) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3689/2000 на регистарска влошка бр. 
02029029?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕК-
ТРА Слаѓан ДООЕЛ експрот-импорт, ул. "Антон По-
пов" бр. 46-а, Скопје. 

Содружник: Јованоски Слаѓан, ул. "Антон Попов" 
бр. 46-а, Скопје. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги ЕЛЕКТРА Слаѓан ДООЕЛ експорт-импорт. 

Седиште: ул. "Антон Попов" бр. 46-а, Скопје. 
Дејности: 21.22, 22.22, 22.23, 28.12, 28.40, 28.52, 28.61, 

28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.22, 
45.31, 45.32, 45.43, 45.44, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
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51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 
51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.23, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/2, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.30, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.14, 
74.82, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, консигнациона продажба, зас-
тапување на странски фирми и реекспорт, малограни-
чен промет со соседните земји: Југославија, Бугарија, 
Грција и Албанија, посредување и застапување во 
надворешнотрговскиот промет. 

Управител: Јованоски Слаѓан, без ограничување. 
Одговорност: Во правниот промет одговара со си-

от свој имот, а истапува во свое име и за своја сметка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3689/2000. (34532) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3853/2000 на регистарска влошка бр. 
02029288-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП ФЕЛИКС Предраг Мирослав Јаблановски, про-
давница за овошје и зеленчук, ул. "Бапчор" продавни-
ца бр. 199, пазар Автокоманда, Скопје. 

Содружник: Предраг Мирослав Јаблановски ул. 
"Пандил Шишков" бр. 16/2, Скопје. 

Седиште: ул. "Бапчор" продавница бр. 199 пазар 
Автокоманда, Скопје. 

Дејност: 52.21, трговија на мало со овошје и зелен-
чук. 

Управител: Предраг Јаблановски без ограничува-
ње. 

Одговорност: Во правниот промет одговара со си-
от свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3853/2000. (34533) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3674/2000 на регистарска влошка бр. 
02029018?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Авто такси ТП ХАРУН трговец поединец Нухи Џела-
дин Ислами, с. Дебреше - Гостивар. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапуа во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени спрема трети лица тргове-

цот поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Управител без ограничување на фирмата е лицето 

Ислами Нухи од с. Дебреше - Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3674/2000. (34534) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4255/2000 на регистарска влошка бр. 
02030052?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало БО-МИ Сим-
ка ДООЕЛ извоз-увоз, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 14-д, 
Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.89, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.40, 71.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05. 

Дејности во наворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-

на трговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредување, реекспорт, консигнација, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

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

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

Стевковска Симка, упраител, без ограничување. 
Основач на друштвото е Стевковска Симка од с. 

Стајковци, ул. "Вера Јоциќ" бр.15. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4255/2000. (34535) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 994/2000 на регистарска влошка бр. 011786 го 
запиша во трговскиот регистар основањето на друш-
тво со ограничена одговорност на Друштво за услуги, 
производство, трговија и транспорт ЕЛАНА Соколе 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Климент Охридски" бр. 15/10, 
Битола. 

Основач: Соколе Марковски од Битола. 
Основна главнина: 192.200,00 денари во предмети 

наведени во извештајот од проценителот. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.11/1, 50.30/3, 50.30/1, 

50.30/2, 51.11, 51.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.16, 
51.18, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.24, 92.34, 
93.05, 55.30, 55.30/2, 65.12/3, 74.14, 74.84, 63.11, 63.12, 
63.40, 51.45, 51.53, 51.55, 51.61, 51.62, 51.64. 

Во наворешно-трговскиот промет ќе ги врши след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, про-
дажба на стоки од консигнационен склад на странски 
складови. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое 
име и за своја смтка. 

За обврските направени во правниот промет друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Управител Марковски Томе од Битола со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
994/2000. (34536) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
П.Рег.ЗГ.бр. 8/2001 од 19.02.2001 година во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се усвојува предлогот на здружение на граѓани 
ЕУРОДОМ Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружение на граѓани ЕУРО-
ДОМ со седиште на ул."Пржино" бр. 9, Скопје. 

Дејноста на здружението е: Едукација за европско 
државјанство, специфични информативни семинари, 
Информации за ЕУ, Интеркултурна анимација, Пре-
давања и изложби фокусирани за тековни европски 
задачи. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Здруже-
ние на граѓани ЕУРОДОМ, се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.Рег. ЗГ. бр. 
8/01. (3940) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
Ш.Рег.ЗГ.бр. 281/99 од 06.02.2001 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на центарот за Психосоцијална 
поддршка и грижа за ментално здравје Скопје, со се-
диште на ул."Дичо Петров" бр. 7, Скопје. 

Целите и задачите на Центарот за психо социјална 
поддршка и грижа за ментално здравје се: изнаоѓање 
на начин за превенција, унапредување на состојбата, 
на менталното здравје кај поединецот, овозможување 
на заинтересираните граѓани на РМ да го унапредат 
своето ефикасно функционирање од аспект на мен-
тално здравје, во врска со социјални трендови за зго-
лемен стрес, несоодветна лична, индивидуален систем 
на вредности и реализација на широк спектар, на нау-
чно базирани и професионалци, спроведени проекти 
од полето на менталното здравје и психосоцијалната 
поддршка. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Центар-
от за психосоцијална поддршка и грижа за ментално 
здравје Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Ш.Рег. ЗГ. бр. 
281/99. (4286) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 966 се запишува Здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани Пијанец со скратено име 
Пијанец, со седиште во Скопје, ул."Маршал Тито" бр. 
56/1-9. 

Лице овластено за застапување е неговиот претсе-
дател Никола Арсовски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање на прослава на Делчевска 
вечер по повод традиционалниот собор - Тодорова са-
бота, да ги остварува и негува роднокрајните врски, 
обичаи и традиции, да ги запознава младите генерации 
со роднокрајните обичаии и традиции, да остварува 
соработка, да одржува врски и со други такви здруже-
нија од земјата и странство, како и запознавање, збли-
жување, меѓусебно помагање и организирана помош 
на поединци. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 23.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 17/01. 
(4644) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 955 се запишува здружението на граѓа-
ни Хуманитарна организација за социјална помош 
МЕСЕЧИНА со седиште во Скопје, ул."Прохор Пчи-
нски" бр. 33 б. 

Лице овластено за застапување е неговиот претсе-
дател Миндерез Небијевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на прибирање на доброволни прилози во хра-
на, облека, пари, давање социјално хуманитарна по-
мош на социјално загрозени работници, деца, старци и 
други загрозени граѓани на Република Македонија, да-
вање помош на специјализирани установи за деца и 
други социјално хуманитарни асоцијации како и повр-
зување со други друштва и здруженија кои имаат иста 
цел социјална и хуманитарна работа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 07.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 1159/00. 
(4646) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 99 се запишува подружница во Репуб-
лика Македонија на Фондацијата за развој Анадолија, 
со седиште во Анкара - Република Турција. 

Седиштето на подружницата на Фондацијата за ра-
звој Анадолија е во Скопје на бул."Крсте Мисирков" 
бр. 3. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Фондација за развој Ана-
долија од Република Турција во Република Македонија 
е г-дин Белул Мехмед Лутфи - турски државјанин. 

Работата и активностите на подружницата на стран-
ската Фондација за развој Анадолија од Република Ту-
рција во Република Македонија ќе се однесуваат на ре-
ализација на проекти за помош во областа на образо-
ванието и воспитувањето за отворање на нови работи 
места, изградба и реновирање на стари и руинирани уч-
илишни згради, снабдување на учениците со училишен 
прибор, организирање курсеви на странски јазици, 
размена на ученици, здравствени проекти и соработка 
меѓу Република Турција и Република Македонија. 

Подружницата на странската Фондација за развој 
Анадолија стекнува својство на правно лице и може да 
започне со работа од 23.02.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О.бр.16/00. 
(4645) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под. Рег.бр. 2/01 се 
запишува здружение на граѓани за заштита и изградба 
на верски и културни објекти "ЏАМИ ЏЕДИТ" Гос-
тивар, ул."ЈНА" бб, Гостивар карши фабрика "Сил-
ка" застапувана од претседателот на здружението Га-
лип Беџет Сулејмани од с.Здуње - Гостивар, како од-
лука за избор на претседател на здружението од 
02.02.2001 година. 

Цели и задачи на здружението се: Начело на хума-
носта, доброчинство, сочество на љубов и грижа кон 
верските и културните објекти. Задачите на здруже-
нието се однесуваат на собирање на парични средства, 
градежен материјал и друго, од членовите на здруже-
нието, како и од сродни организации во земјата и над-
вор од неа за изградба на нови верски објекти, адапта-
ција и реновирање на постоечките верски и културни 
објекти, да допринесуваат за обезбедување на мини-
мум егзистенција на лицата и нивните семејства кои се 
ангажирани во верските и културните институции и 
објекти да ги отстрануваат последиците врз верските 
и културните објекти, предизвикани од елементарни и 
други масовни непогоди, унапредување на човековата 
околина околу верските и културните објекти, го 
негуваат развојот на добротворните и хуманитарните 
односи меѓу луѓето, додека својата активност Здруже-
нието ја заснова на Уставот и Законите и институции-
те на системот, а со цел за поорганизирана заштита и 
изградба на верските објекти, како и се друго што е во 
интерес на здружението. 

Од Основниот суд во Гостивар, ЗГ.бр. 4/01. (4422) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 4 се за-
пишува Здружението на граѓани Еколошко друштво 
"ИЗВОРИ" с.Вруток, со седиште во с.Вруток, кое го 
застапува неговиот претседател Цветковски Јове. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во остварување на цели и задачи од областа 
на екологијата, заштита на животната средина и вклу-
чување на младите во спроведувањето на тие цели и 
задачи. 

Од Основниот суд во Гостивар, ЗГ.бр. 5/01. (4871) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 2/01 
од 27.02.2001 година го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации што се води во овој суд 
Шаховскиот клуб "Ристо Ничевски" од Валандово. 

Име на субјектот: Шаховски клуб "Ристо Ничев-
ски" од Валандово. 
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Седиште на субјектот: ул."29ти Ноември" бр. 12 -
Валандово. 

Цели и задачи на субјектот: развој на спортот пред 
се на шахот преку организиран начин со помош на ст-
ручни и искусни лица кои го познаваат шахот, натпре-
варување на овој клуб како и турнири така и во спорт-
ски првенства, дружење и комуницирање меѓу члено-
вите на клубот и друго. 

Лице овластено за застапување: Петков Димчо од 
Валандово. 

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ.бр.2/01. (4876) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 
23/00 од 30.11.2000 година го запиша во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации што се води во овој 
суд Здружението на граѓани "Европски форум" од 
Миравци. 

Име на субјектот: Здружение на граѓани "Европ-
ски форум" од Миравци. 

Седиште на субјектот: во Миравци. 
Цели и задачи на субјектот: обезбедување на при-

родното право на секој човек за здрава животна сре-
дина како право што им претходи на сите други права 
и како такви ги надминува сите идеолошки, политич-
ки, национални и сите други исклучивости, заштита на 
животната средина како услов на човековата егзис-
тенција и зачувување на нејзината рамнотежа, а со тоа 
и норманлизирање на нарушениот однос човек - при-
рода, со свесна и планска човекова активност, постоја-
на борба за здрава средина, за здрава вода за пиење, за 
демократизација на неселението за научни и културни 
активности и друго. 

Лице овластено за застапување: Басов Митко од 
Миравци. 

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ.бр. 23/00. (4877) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 
24/00 од 07.12.2000 година го запиша во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации што се води во овој 
суд Фудбалскиот клуб "Валандово" од Валандово. 

Име на субјектот: Фудбалскиот клуб "Валандово" 
од Валандово. 

Седиште на субјектот: ул."Првомајска" бр. 3, во 
Валандово. 

Цели и задачи на субјектот: омасовување и развој 
на фудбалската игра која ја организира Општинскиот 
сојуз, регионалната и повисоките квалитетни лиги и 
меѓународни натпревари од официјален карактер, во 
своите редови да зачлени што повеќе млади луѓе кои 
ќе ги бранат боите на клубот, ќе се стреми да постиг-
не што подобри резултати во натпреварувањето што 
го организира Општинскиот фудбалски сојуз, односно 
фудбалскиот сојуз на РМ и друго. 

Лице овластено за застапување: Манолев Стојан 
од Валандово. 

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ.бр. 24/00. (4878) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
4/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша здружението на тутунопроизво-
дители "Пролет" - Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: унапре-
дување, развој на производството на тутун. 

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "М. 
Брицо" бр. 40. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Благоја Ивановски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 4/98. 
(4663) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
15/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението "Буковска" - Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: развива-
ње, унапредување, и омасовување на активностите на 
собирање и одгледување на печурки на територијата 
на општина Делчево, како и заштита и унапредување 
на животната средина и интересите на членството. 

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "М. 
М.Брицо" бб во Делчево. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Љупчо Стојковски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 15/99. 
(4665) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
19/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението КУД "Гоце Делчев" -
Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: остварува-
ње на јавни и културни интереси на општина Делчево. 

Седиштето на здружението е во Делчево, ул."М.М. 
Брицо" бб во Делчево. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Љупчо Прачковски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 19/99. 
(4666) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
5/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението Доброволно противпо-
жарно друштво "Каменица" - М.Каменица. 

Основни цели и задачи на здружението се: Спрове-
дување на мерки за заштита од пожари, ја следи и ана-
лизира положбата во доброволното противпожарно и 
презема мерки за унапредување на доброволното про-
тивпожарство и заштита од пожари, работи на вклу-
чување што поголем број граѓани, развива и покрену-
ва активности за заштита од пожари. 

Седиштето на здружението е во М.Каменица. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Тоде Маринковски. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 5/00. 

(4667) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
3/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението "Шаховски клуб Делчево" 
- Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: да ги со-
бере сите љубители на шахот и шаховската игра во 
Делчево и општината, да се изврши селекција меѓу 
сите љубители на шахот заради подобрување и поди-
гање на повисоко ниво на квалитетот на шаховската 
игра и да се направи квалитетна натпреварувачка еки-
па, за натпреварување во втора Македонска лига. 

Седиштето на здружението е во Делчево, ул."Н.Ј. 
Вапцаров" бб во Делчево. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Љупчо Атанасов од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 15/99. 
(4668) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
7/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението Хуманитарно здружение 
на граѓани за заштита на правата на децата и младина-
та "Порта" - Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Оства-
рување на интереси и вршење на дејности и активно-
сти со цел подобрување, заштита и унапредување на 
правата на децата и младината. 

Седиштето на здружението е во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Мика Илиева. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 7/00. 

(4669) 
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Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
6/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението Спортско рекреативен кл-
уб "НИПИ" - М.Каменица. 

Основни цели и задачи на здружението се: Развој 
на спортските активности во училиштето, развој на 
училишниот спорт, работи на стручно издигање и усо-
вршување на своето членство по пат на организирање 
на разновидни облици како образовно воспитна и ст-
ручна дејност и друго. 

Седиштето на здружението е во М.Каменица на 
ул."Првомајска" бр. 2. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Трајко Стефановски. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 6/00. 
(4670) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
8/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението Општинска организација 
на Црвен крст - Делчево - Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Чување 
и унапредување на здравствената култура на населе-
нието и развој и унапредување на крводарителството. 

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. 
"М.М.Брицо" бр. 4. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Кирил Златков. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 8/00. 
(4671) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
9/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението Младинско Хуманитарно, 
културно, еколошко здружение на граѓани "Сонце" -
Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Едука-
ција на младите во разни области од културата и обра-
зованието, борба против разни видови пороци, орга-
низирано дружење на младите и создавање и јакнење 
на еколошката свест на младите. 

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. 
"Кирил и Методи" бр. 29. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Ѓурѓа Тодоровска. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 9/00. 
(4672) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
10/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението Здружението на Просвет-
ни работиници од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Да ги 
штити интересите на просветните работници во опш-
тината во смисла на подобрување на професионализ-
мот, општествениот и економскиот статус на просвет-
ните работници и нивната поголема општествена афи-
рмација за унапредување на образованието и воспита-
нието. 

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. 
"Орце Николов" бб. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Владо Јанковски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 10/00. 
(4673) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
11/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението "Судбина" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Оства-
рување на економски, социјално, културни, научни, 
технички, хуманитарни, образовни, спортски и други 
интереси и уверувања во согласност со Уставот и За-
конот. 

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. 
"Благој Стојменов" бр. 7. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Голуб Ивановски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 11/00. 
(4674) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
12/00 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението "Хоризонт" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Оствару-
вање на економски, социјално, културни, научни, тех-
нички, хуманитарни, образовни, спортски и други ин-
тереси и уверувања во согласност со Уставот и Законот. 

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "Ско-
пска" бр. 13. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Надица Стоименова од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 12/00. 
(4677) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
1/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението "Пијанец" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Покре-
нување иницијатива пред надлежните институции за 
заштита на објекти и предмети од археолошко, етно-
лошко и нумизматичко значење, собирање на предме-
ти и доставување до надлежните институции, собира-
ње и изучување на творби од нашето фолклорно бо-
гатство и друго. 

Седиштето на здружението е во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Драган Арсовски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 1/01. 

(4678) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
2/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението "Младински центар Сон-
це" - М.Каменица. 

Основни цели и задачи на здружението се: Заштита и 
унапредување на правата на децата, помош на деца без 
родители, помош на самохрани родители и социјално 
загрозени лица, помош на инвалидизирани лица, борба 
против пороците на современото живеење (наркоманија, 
Алкохолизам, никотинизам и слично), едукација и 
подигање на степенот на еколошката свест, развивање 
на спортскиот дух кај младиот човек и друго. 

Седиштето на здружението е во М.Каменица на 
ул."Дом на рудари Саса" бб. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Бранко Михаиловски од М.Каменица. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 2/01. 
(4679) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
3/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението "Вишна" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Оства-
рување и усогласување на свиоте интереси и заради 
вршење на дејности и активности со цел за подобрува-
ње на состојбата на овоштарите. 

Седиштето на здружението е во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Бранко Величковски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 3/01. 

(4680) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
5/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението "Младина" од Делчево. 
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Основни цели и задачи на здружението се: Подига-
ње на меѓунационалната свест и зајакнување на меѓу-
националните односи, остварување на економски, со-
цијални, хуманитарни, спортски и други права, интере-
си, управување во согласност со Уставот и законите, 
борба против дрога и пороци на зависност, развој на 
културата. 

Седиштето на здружението е во Делчево, ул. "Даме 
Груев" бр. 22. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Миле Миладинов од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 5/01. 
(4682) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
4/01 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението "Агенција за развој Дел-
чево" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Да го 
помага и стимулира развојот на локалната економија 
преку насочување и развој на мали и средни претпри-
јатија и семејни бизниси, да соработува со локалната 
самоуправа, да помага во развојот и едукација на гра-
ѓаните од областа на здравството, образованието, кул-
турата, спортот, екологијата, трговијата, туризмот, 
транспортот и врски, како и преземање на разни хума-
нитарни активности и друго. 

Седиштето на здружението е во Делчево на ул."М. 
М.Брицо" бб. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Гордана Малешевска од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 3/01. 
(4683) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.ЗГФ.бр. 
10/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението Извиднички одред "Дел-
чев" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: Разви-
вање на членството во одговорни граѓани, развивање 
љубов кон природата и зачувување на флората и фау-
ната, зачувување и заштита на животната средина. 

Седиштето на здружението е во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Душка Сугарева од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег.Згф.бр. 5/01. 

(4664) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Кавадарци под реден број 
Рег.бр. 14/00 за 2000 година се запишува здружение 
под име: Здружение на пчелари "Мариовска Пчела" -
Кавадарци, а кое ќе се залага за: 

Ги организира своите членови и правните лица во 
координирањето и ускладувањето на нивните дејности 
и активности во одгледувањето и унапредувањето на 
пчеларството и пчеларските производи, ги застапува 
интересите на своите членови и правните лица во ост-
варувањеато на нивните права во процесот на работе-
њето и производството, ги следи проблемите во пче-
ларството, а во исто време ги ускладува односите по-
меѓу пчеларството, земјоделството, шумарството, ве-
теринарството како и со други стопански и вонстопан-
ски организации на подрачјето на општината и Репуб-
ликата, покренување активности за стручно усовршу-
вање на своите членови во унапредувањето на совре-
мената технологија на пчеларството, се грижи за раз-
вивањето на пчеларството, моралот и пчеларската 
етика на своите членови, ги вреднува активностите на 
своите членови и врз основа на тоа доделува соодвет-
ни признанија, се грижи за запознавање и ослободува-
ње на пчеларите во врска со распознавање и спречува-
ње на болестите и другите непријатели кај пчелите, 

извршува и други задачи што се од интерес на пчелар-
ството. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул."Браќа Џунови" бр. 66. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег.бр. 14/00. 
(4653) 

Основниот суд во Кратово со решение Зг.бр. 1/01 
го запиша во трговскиот регистар на овој суд Здруже-
нието на млади индивидуални еколошки производите-
ли на храна и помош на стари изнемоштени инвалидни 
лица и деца "Здрав живот" со седиште во Кратово, ул. 
"Митко Каналиски" бр. 1. 

Цели: развој на земјоделието, брз употреба на 
вештачки ѓубрива и пестициди, производство на здра-
ва еколошка храна и тоа: компир, зелка, цвекло, мор-
ков, јачмен, овес, одгледување на крави, овци, кози, 
зајаци, производство на млеко и млечни производи, 
пчеларски производи, овоштарство, производство и 
одгледување на билки, одгледување на риби и отвора-
ње на рибник, помагање на стари изнемоштени лица, 
деца и млади и други работи предвидени со член 6 од 
Статусот и програмата на здружението. 

Здружението ќе го застапува Марков Страшо од 
Кратово. 

Од Основниот суд во Кратово, Зг.бр. 1/01. (4423) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.ЗГФ.бр. 5/01 се запишува Здружението на 
граѓани под име: Здружение на невработени, социјал-
ци и хендикепирани лица "Иднина" - Македонија - Ох-
рид од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: да ја развива и 
унапредува соработката, контактите, размената на 
мислењата и искуства во процесот на вработувањето, 
повторно вработување, обука за претквалификација, 
јавни работи, отворање на мали бизниси на ниво на 
Македонија и секаков вод соработка со странски и ме-
ѓународни асоцијации, како и особена грижа за хенди-
кепираните лица и лица со поголеми психофизички 
пречки во развојот, сите лица со посебен третман (ди-
јабетичари, инвалиди, лица со професионално заболу-
вања и слично), на нивна квалификација, предквали-
фикација, вработување, помагње во отворање на соп-
ствен бизнис во рамките на програмите и проектите 
кои ќе ги спроведува. 

Седиштето на здружението е на ул."Славеј Плани-
на" бб, во Охрид каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Ацо Силјаноски од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид,Рег.Згф.бр. 5/01.(5077) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 9 за 2001 година се врши упис на ос-
новање на здруженија на граѓани со име Друштво на 
планинарски спортови "Алпина" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на друштвото се акти-
вирање на членството и ите граѓани за снаоѓање и 
престој во природа, а посебно на планина, запознава-
ње со природните убавини на планините и нивните 
богатства, запознавање и зближување со другите на-
роди преку соработка со планинарски и други сродни 
организации, негување на традициите од историското 
минато, чувство за заедничко живеење и соработка 
меѓу народите и народностите, негување на натпрева-
рувачкиот дух во врвните и рекрестивните спортови, 
ориентација, алпинизам, спелеологија, слободно качу-
вање на членството со специјалните вештини, органи-
зирање на планинарските експедиции и развивање на 
еколошката свест кај членството и граѓаните. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Са-
моилова" бр. 10. 
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Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото на планинарски спортови "Алпина" од 
Прилеп е Крстески Звонко. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4110) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 11 за 2001 година се врши упис на ос-
новање на здруженија на граѓани со име Пинг понг кл-
уб "Јуниор" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на клубот се придоне-
сување на развојот на спортот, пред се пинг понгот со 
негово омасовување и формирање на екипа, натпрева-
рување на турнири и во спортска лига, развивање на 
спортската култура, другарските односи и натпревару-
вачкиот дух меѓу членовите и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул."Ладо 
Лапецот" бр. 126. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
клубот е Наумоски Горан - претседател на клубот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4284) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 12 за 2001 година се запишува упис 
на измена во актот за основање - статутот на здруже-
нието на граѓани со име Општински Фудбалски Сојуз 
од Прилеп, регистриран со решение Рег.згф.бр. 44/99 
од 22.01.1999 година на Основниот суд во Прилеп по 
однос на лицето овластено за застапување, така што 
наместо досегашното лице Петре Божиновски се за-
пишува лицето Стојкоски Марјан од Прилеп, ул."Ок-
томвриска" бр. 105 - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4285) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 13 за 2001 година се врши упис на ос-
новање на здруженија на граѓани со име КИК Боксинг 
клуб "Булдог" од Прилеп со скратено име КБК "Бул-
дог" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на клубот се потикну-
вање, омасовување, развој и унапредување на кик бок-
сот, координирање и усогласување на програмските 
активности на клубот, унапредување на кикбоксот на 
територијата на општината, создавање на услови за 
поуспешно репрезентирање на квалитетниот кик 
бокс кај нас и во светот, учество на кик бокс манифес-
тации, уанпредување на здравствената заштита на сво-
ите членови, учество и организација на државни и ме-
ѓународни нетпревари од официјален пријателски ка-
рактер, соработка со кик бокс клубови во Република 
Македонија, членки на македонската кик бокс феде-
рација и со клубови кои се занимаваат со боречки спо-
ртови и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Цане 
Илиески" бр. 35/1-А. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
клубот се Златко Симонски - претседател и Зоран 
Цветковски - секретар. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4287) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 15 за 2001 година се врши упис на ос-
новање на здруженија на граѓани со име Здружение на 
акционери на 11-ти Октомври Еуроламинат од При-
леп. 

Како основни цели и задачи на здружението се да 
ги разгледува и донесува конкретните заклучоци и од-
луки за гласање на собранието на акционери, избор на 
органи на управување, завршни сместки и финансиски 
извештаи, одлуки за зголемување или намалување на 
капиталот, здружување или поделба на акционерско-
то друштво, расподелба на профитот или покривање 
на загубите, разгледување на сите други материјали и 
заземање на конкретни ставови и одлуки. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Але-
ксандар Македонски" бр. 2/42. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Србиновски Златко од Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4872) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 16 за 2001 година се врши упис на ос-
новање на здруженија на граѓани со име Еколошко 
друштво "Екома" од Прилеп или скратено име ЕД 
"Екома" - Прилеп. 

Како основни цели и задачи на друштвото се подо-
брување на условите за живеење и животната средин, 
информирање за достигнувањата од областа на еколо-
гијата, спречување на појавата на заразни болести ка-
ко последица од отпадни материи, унапредување на 
заштитата на природата, соработка со Министерство-
то за екологија, локалната самоуправа и јавните кому-
нални претпријатие, формирање и одржување на еко-
лошки секции, едукација на младите генерации, орга-
низирање на акции за пошумување и чистење на шу-
мите и парковите, како и загадените области во градо-
т и околината и други цели и задачи. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Сот-
ка Ѓорѓиоски" бр. 75. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото е Благоја Гешоски од Прилеп, претседа-
тел. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4873) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Ресен под Рег.Згф.бр. 7/00 се 
запишува Здружение на граѓани со назив Општинска 
организација на Црвениот крст од Ресен. 

Здружението има за цел чување и унапредување на 
здравјето и здравствената култура на населението и 
развој и унапредување на крводарителството, заштита 
и унапредување на човековата средина и развивање и 
унапредување на активноста за спасување на вода и на 
планина, да учествуваво обезбедување на социјална 
сигурност и во развивање на меѓусебната солидарност 
на граѓаните, ублажување и отстранување на последи-
ците од масовно-елементарни и други несреќи или 
вооружени судири, воспоставување и развивање на со-
работка, солидарност и рамноправност меѓу народите 
во духот на меѓународното почитување и разбирање и 
воспоставување и чување на мирот меѓу народите во 
духот на хуманоста и солидарноста. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Зора Ѓуровска. 
Од Основниот суд во Ресен. (4657) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ.бр. 2/01 Здружение на гра-
ѓани со име Овчари на Радовиш "Асаф" кое е основа-
но заради развој и унапредување на овчарството. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш, Подареш и Конче, а неговото седиште се наоѓа 
во Радовиш, на ул."8-ми Септември" бр. 14. 

Од Основниот суд во Радовиш. (4875) 

Основниот суд во Струга со решение Рег.згф.бр. 
21/00 од 08.12.2000 година во Регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша Здружението на гра-
ѓани со назив Здружение на жени "Викториа" од с.Ве-
лешта. 

Здружението ќе врши дејности и активности за 
унапредување на положбата на жените во општество-
то, еманципација на жената во сите области на живот-
от, чување на здравјето на жената и своите деца, рам-
ноправност на жената со мажот, овозможување усло-
ви за олеснување на работата на жената за воспитува-
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ње на децата, опфаќање на поголем број на деца во 
предучилишно образование како општ услов за врабо-
тување на жената, ораганизирање на курсеви за борба 
против неписменоста на жената, стручно образование 
и оспособување на жената, подигање на културниот 
стандард на жената, борба против проституцијата, 
дрогата, пушењето и на другите наркотични средства 
и соработка со други здруженија во Македонија и над-
вор од неа. Седиштето на здружението се наоѓа во с. 
Велешта. 

Од Основниот суд во Струга. (4874) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
РЕГ.ЗГФ.бр. 2/01 од 12.02.2001 година во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Тетово се запишува Боречки клуб "Шкендија" 
од Тетово. 

Работата и активностите на здружението се омасо-
вување на боречкиот спорт во местото, општината и 
пошироко, соработка и размена на спортски искуства 
со сите клубови во општината, Републиката и надвор 
од неа учество во организираниот систем на натпрева-
рување и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "Ко-
рушка" бр. 10 а, а истото ќе делува на подрачјето на 
општината, Републиката и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово. (4655) 

Со решение Згф.бр. 6/2001 од 02.02.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 6 
за 2001 година се запишува: 

- Здружение на одгледувачи на пчели "Пчела" 
Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Јордан 
Стојанов" бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејст-
вува на територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (4648) 

Со решение Згф.бр. 7/2001 од 05.02.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 7 
за 2001 година се запишува: 

- Здружение за независни граѓански иницијативи -
Интелект акција - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул." Вељко 
Влаховиќ" бр. 2/11, во Пробиштип, а здружението ќе 
дејствува на територијата на општина Пробиштип, 
Злетово и територијата на РМ. 

Од Основниот суд во Штип. (4649) 

Седиштето на здружението се наоѓа на 
ул."Генерал Михајло Апостолски" бб, во Штип, а зд-
ружението ќе дејствува на територијата на општина 
Штип и територијата на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Штип. (4651) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение !.Ст.бр. 205/00 од 21.02.2000 година е отворе-
на стечајна постапка над Увозно-извозно претприја-
тие за промет "РЕБИТ - ЕКСИ" ЦО Скопје, ул."Иво 
Рибар Лола" бр. 90/4-4 и жиро сметка 40120-601-24053 
па истата не се спроведува, и се заклучува отворената 
стечајна постапка над Увозно-извозно претпријатие 
за промет "РЕБИТ - ЕКСИ" ЦО Скопје, ул."Иво 
Рибар Лола" бр. 90/4-4 и жиро сметка 40120-601-24053, 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4617) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 78/2000 од 23.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот ПТ "БАДАР 
ПРОМЕТ" Скопје, со седиште на ул."Радишанска" бр. 
55 со жиро сметка 40100-601-57268 и број на регистар-
ска влошка 1-74020-0-0-0 при Основниот суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот ПТ "БАДАР ПРО-
МЕТ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4522) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 2/01 
од 28.02.2001 година над Друштво за производство на 
големо и мало "МАЛЧЕ КОМЕРЦ" Севдет Јахја од 
Ресен, со дејност трговија и жиро сметка 40310-601- 
3530 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4584) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 38/01 
од 01.03.2001 година над ТП "СИМОНОВСКИ" од Ре-
сен, ул."Борис Кидрич" бр. 72, со дејност услужна и 
жиро сметка 40310-601-86837 при ЗПП - Битола, отво-
ри стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4585) 

Со решение Згф.бр. 5/2001 од 12.02.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 5 
за 2001 година се запишува: 

- Регионален сојуз на здруженија на одгледувачи 
на пчели Матица - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на 
ул. "Страшо Пинџур" бб, во Штип, а здружението ќе 
дејствува на територијата на општина Штип и терито-
ријата на Источна Македонија. 

Од Основниот суд во Штип. (4650) 

Со решение Згф.бр. 11/2001 од 14.02.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 11 
за 2001 година се запишува: 

- Демократски форум за ситемот на вредности -
Визија - Штип. 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 39/01 
од 01.03.2001 година над ЈТД "КУЈТО- ПРОМ" од Ре-
сен, ул."Милан Думов" бр. 13, со дејност трговија и 
жиро сметка 40310-601-93298 при ЗПП - Битола, отво-
ри стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4586) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 40/01 
од 02.03.2001 година над ДООЕЛ "СТУДИО 505" од 
Битола, ул."Ружа Делчева" бр. 12, со дејност трговија 
на мало и жиро сметка 40300-603-2687 при ЗПП - Би-
тола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4577) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 80/00 
од 02.03.2001 година над ГЗТП " ЗАВКОМЕРЦ" од 
Битола, ул."Партизанска" бр. 29/2, со дејност градеж-
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ништво и услуги и жиро сметка 40300-601-28372 при 
ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спрове-
де и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4578) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 28/01 
од 02.03.2001 година над ДООЕЛ "ФМК - КОМЕРЦ" 
од Битола, ул."Прилепска" бр. 55 а, со дејност тргови-
ја и жиро сметка 40300-601-92792 при ЗПП - Битола, 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4579) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 35/01 
од 01.03.2001 година над Трговец поединец за продаж-
ба на мало делови и прибор за моторни возила Благој-
че Стојче Јовановски "БАЛЕ" ТП ул. "Дебарска" бр. 
120, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-98983 
при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја сп-
роведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4580) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 9/01 
од 01.03.2001 година над Друштво за трговија и услуги 
"ПИЈУ - ПРОМ" ДОО увоз-извоз од Битола, ул."Де-
барска" бр. 82 а, со дејност трговија на мало и жиро 
сметка 40300-601-32863 при ЗПП - Битола, отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4582) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 3/01 
од 28.02.2001 година над Трговско претпријатие за 
превоз на стоки и друмски сообраќај "БИСТРИЦА" 
со дејност транаспорт и жиро сметка 40300-601-81491 
при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја сп-
роведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4583) 

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд 
во Велес, Ст.бр. 7/96 од 28.02.2001 година, отворената 
стечајна постапка над претпријатието МИ "БРАКА 
КОШУЛЧЕВИ - БРАКО" ЦО Велес, со решение на 
Окружниот Стопански суд во Скопје, Ст.бр. 373/94 од 
07.04.1994 година, а запрена со решение на Основниот 
суд во Велес, Ст.бр. 7/96 од 20.01.1998 година, продол-
жува. 

За стечаен управник се поставува Јордан Ставрев-
ски дипломиран економист од Велес. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања до стечајниот совет, со писмен поднесок 
во два примерока и докази во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" и тоа побарувањата што се настанати во перио-
дот од 20.01.1998 година како ден кога е запрена сте-
чајната постапка, па до 28.02.2001 година како ден 
кога е продолжена стечајната постапка. 

Се закажува рочиште за испитување на побарува-
њата на ден 26.04.2001 година во 10.00 часот во судни-
ца 1, во Основниот суд во Велес. 

Се повикуваат должниците да ги намират своите 
долгови спрема "МИ БРАКО" Велес, веднаш, без од-
лагање. 

Од Основниот суд во Велес. (4575) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 24/2000 од 15.02.2001 година от-
ворена е стечајна постапка над Претпријатие за трго-
вија на големо и мало, угостителство и туризам "АД-
ИС - КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО од Гостивар, но иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за трговија на големо и 

мало, угостителство и туризам "АДИС - КОМЕРЦ" 
увоз-извоз ЦО од Гостивар, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (4641) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 
72/2000 од 02.03.2000 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, услуги и тр-
говија Љупчо Настески и други "ЃЕРМАН" увоз-из-
воз ДОО М.Брод, ул. "Илинденска" бр. 3, и истата не 
се спроведува поради немање средства за стечајна ма-
са, и се заклучува стечајната постапка над наведениот 
должник, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (4642) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 8/01 од 27.02.2001 година, е отворена сте-
чајна постапка према Претпријатието за производст-
во, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало 
"ВАЛДИ" ЦО Куманово, со седиште на ул. "Октомв-
риска Револуција" бр. 56/1 со жиро сметка 40900-601- 
38391 при ЗПП Куманово. 

Со истото решение стечајната постапка према 
должникот е заклучена. 

Од Основниот суд во Куманово. (4415) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 1/01 од 01.03.2001 година е отворена сте-
чајна постапка над Прептријатието за трговија и про-
изводство и услуги "БОЦЕ СС" од Куманово, ул. "Јос-
ко Илиевски" бр. 16 и жиро сметка бр. 40900-601-46257 
при ЗПП Филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над должникот Претпријатие за трговија, произ-
водство и услуги "БОЦЕ СС" од Куманово, ул. "Јоско 
Илиевски" бр. 16 со жиро сметка бр. 40900-601-46257 
при ЗПП Филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (4419) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 164/00 од 05.12.2000 година 
е отворена стечајната постапка над должникот ДПТ 
"ЏУЛИ ПРОМ" ДООЕЛ од Василево, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (4420) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Ст.бр. 10/00 од 13.02.2001 година се отвора стечајна 
постапка над Производно, трговско и услужно прет-
пријатие "АЗА СЕ" ДОО експорт-импорт од Тетово, 
ул."110" бр. 558, со жиро сметка 41500-601-49430, и ис-
тата не се спроведува, па отворената стечјна постапка 
над Производно, трговско и услужно претпријатие 
"АЗА СЕ" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул."110" 
бр. 558, со жиро сметка 41500-601-49430, се заклучува. 

Од Основниот суд во Тетово. (4587) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение IСт.бр. 100/96 од 28.02.2001 година над стечај-
ниот должник ПП "СИСТЕР КОМЕРЦ" Скопје, ул."4-
ти Јули" бр. 116 е заклучена стечајната постапка. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4804) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 70/97 од 01.09.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "ВЕСИМПЕКС" 
Скопје, бул."Паризански Одреди" бр. 97/4, со жиро 
сметка бр. 40120-601-54908, а со решение од 28.02.2001 
година, над должникот "ВЕСИМПЕКС" од Скопје, е 
заклучена стечајната постапка. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4803) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 32/01 
од 06.03.2001 година над Трговец поединец за трговија 
на мало Лиљана Илија Саздановска од Битола, ул. 
"Прилепска" бр. 55-а/22, Т.рег.бр. 826/98, со дејност 
трговија и жиро сметка 40300-601-91204 при ЗПП Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4834) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 41/01 
од 05.03.2001 година над "АГРОФУД - КОМЕРЦ" 
претпријатие за производство, трговија, угостителст-
во и услуги од Битола, Т.рег.бр. 1-14453 и С.рег.бр. 
518/96, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601- 
60265 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4835) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 192/00 
од 02.03.2001 година над УТП "ПАЗАРЧЕ" од Бито-
ла, ул."Ж.Ј.Шпанец" бр. 130, Т.рег.бр. 1-5454 и С.рег. 
бр. 1668/92, со дејност угостителство и жиро сметка 
40300-601-27151 при ЗПП Битола отвори стечајна пос-
тапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4836) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 227/00 
од 27.02.2001 година констатира дека Собранието на 
доверителите на стечајниот должник АД"КНИЖАР 
ПРОМЕТ" од Битола одлучи деловниот потфат (пре-
тпријатието) на должникот привремено да продолжи 
со работа. 

За ваквата одлука гласаа следните доверители: 
Вработените кај должникот со 41,06%; "Виса" од Ско-
пје со 0,97%; "Мила" од Скопје со 0,35%; "Коста Аб-
раш" од Охрид со 0,47%; "Карбон - Трејд" од Скопје 
со 1,06%; "Унивел" од Скопје со 1,93%; "ТОЗ" од 
Скопје со 6,97%; "Југореклам" од Скопје со 0,26%; 
"Киро Дандаро" од Битола со 2,88%; "Младост"од 
Кочани со 1,64%; "Графотекс" од Скопје со 0,90%; 
"Даскал Камче" од Кавадарци со 1,34%; ЈП за стопа-
нисување со станбен и деловен простор Скопје ПЕ 
Охрид со 3,45%; Македонски телекомуникации ПЕ 
Битола со 0,39%; ЈП Комуналец Битола со 0,71%; ПЕ-
МА од Битола со 0.41%; Младост од Демир Хисар со 
0,08%; Графокомерц од Охрид со 0,28%; Просветно 
дело од Скопје со 5,41 %; Енигма од Битола со 0,13 %; 
Фустеларко Борец од Битола со 0,09%; Лихнида од 
Охрид со 0,06%; што претставуваат 70,77% мнозинст-
во од доверителите кои претставуваат на седницата 
повеќе од половината од вкупниот износ на утврдени-
те побарувања. 

Од Основниот суд во Битола. (4854) 

Основниот суд во Кочани во стечајната постапка 
над ТРО "Тргопромет" Берово (времено запрена) сог-

ласно член 82 од Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал и член 9 став 1 од 
Законот за присилно порамнување, стечај и ликвида-
ција на 06.03.2001 година, донесе заклучок: 

Се одредува рочиште за 23.03.2001 година (петок) 
во 11.00 часот во судница I во судот. 

Се повикуваат доверителите да пристапат на рочи-
штето, на кое ќе се изјаснуваат и гласаат за програма-
та на финансиската и сопственичката трансформација 
и ќе донесат заклучоци за понатамошниот тек на пос-
тапката на должникот ТРО "Тргопромет" Берово. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат, 
со поднесок што го потпишал овластен застапник на 
доверителот. 

Заклучокот да се објави во еден во весниците, на 
огласната табла на судот и по примерок да се достави 
до членовите на Управниот одбор и застапникот Ки-
рил Механџиски од с.Русиново, на претпријатието 
должник. 

Од Основниот суд во Кочани. (4855) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 5/01 
од 22.02.2001 година отвори стечајна постапка на дол-
жникот Друштво за трговија и услуги "ИНТЕРМА-
РК" увоз-извоз Цветомир Трајаноски од Кичево, ул. 
"Маршал Тито" бр. 93, и истата не се спроведува по-
ради немање на средства за стечајната маса се заклу-
чува стечајната постапка над должникот, согласно 
член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (4856) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 68/00 
од 01.12.2000 година отвори стечајна постапка на дол-
жникот Друштво за трговија, транспорт и услуги 
"МЕРСИМ ИМПЕКС" Мерсим Зендели ДООЕЛ 
с.Колибар - Зајас, и истата не се спроведува поради 
немање на средства за стечајната маса се заклучува 
стечајната постапка над должникот, согласно член 64 
став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (4832) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 143/2000 од 22.02.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
Сузана Тодор Соколова од Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-60821 што се води при ЗПП филијала 
Струмица, но е одлучено истата да се заклучи поради 
немање имот на истата. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4825) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 158/2000 од 14.12.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ТППС "Јасмин" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот, заради што и се 
заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4828) 
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Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 151/2000 од 27.11.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот ПТ 
"Слоби - пром" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4837) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 180/2000 е отворена сте-
чајна постапка над должникот Трговец поединец Цве-
тан Мане Ефремов ТП од с.Костурино, но поради не-
мање на имот на должникот истата не се спроведува и 
отворената стечајна постапка над должникот се зак-
лучува. 

Жиро сметката на должникот е со бр. 41300-601- 
64290 и истата се води при ЗПП филијала Струмица, 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4838) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 162/2000 од 23.01.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говско претпријатие на големо и мало "АЦКО - М" 
од с.Вељуса, со жиро сметка бр. 41300-601-51815 која 
се води при ЗПП филијала Струмица. Отворената сте-
чајна постапка се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4839) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 168/2000 од 23.01.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ДТПУ "ВИКТОРИЈА" дооел од Струмица, ул. "Мак-
сим Горки" бр.42/17, со жиро сметка бр. 41300-601- 
71351 која се води при ЗПП филијала Струмица. От-
ворената стечајна постапка се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4842) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 176/2000 од 14.12.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ТППС "Ани - промет" од Струмица, но е одлучено ис-

тата да не се спроведува поради немање имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4843) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 150/2000 од 04.12.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ "Биг - Компани" ДООЕЛ увоз-извоз од Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4844) 

Со решение Ст.бр.171/2000 е отворена стечајна по-
стапка над должникот З З "Слога" од с Рич, со жиро 
сметка бр. 41300-601-3177, која се води при ЗПП Фи-
лијала Струмица. 

Поради немање на имот на должникот стечајната 
постапка не се спроведува и отворената стечајна пос-
тапка се заклучува. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на задругите 
која се води при регистарскиот суд. 

Од Основниот суд во Струмица. (4845) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 9/01 од 01.03.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Вами-
ол" експорт-импорт од Струмица, но е одлучено иста-
та да не се спроведува поради немање имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4846) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 179/2000 од 22.02.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Билјана експорт" од Струмица, но е одлучено истата 
да се заклучи поради немање имот на истата. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 
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По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (4848) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 177/2000 од 22.02.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТП "Леиди" од Куклиш, но е одлучено истата да се 
заклучи поради немање имот на истата. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4849) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 174/2000 од 12.02.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ППС "Вазо Комерц" од Струмица, но е одлучено ис-
тата да се заклучи поради немање имот на истата. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4850) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 141/2000 од 02.11.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"М М" од Струмица, но е одлучено истата да се заклу-
чи поради немање имот на истата. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4851) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 116/00 од 21.11.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија на големо и мало 
увоз-извоз и услуги "Интеркооп" ДООЕЛ од 
Струмица, но е одлучено поради немање имот истата 
да се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (4852) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 129/00 од 25.10.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Земјодел-
ска задруга во задружна сопственост "Извор" од с.Ве-
љуса, Општина Струмица, но е одлучено истата истата 
да се заклучи поради немање имот на должникот. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4853) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 140/2000 од 29.09.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говец поединец Елизабета Иван Алифкин т.п. од Ст-
румица, но е одлучено истата да се заклучи поради не-
мање имот на истата. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4889) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 160/2000 од 27.11.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ПЗСТ "Извор комерц" увоз-извоз од с.Борисово, Ст-
румица, но е одлучено истата да не се спроведува по-
ради немање имот на должникот, заради што и се зак-
лучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4890) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 163/2000 од 21.11.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТППУ "Дени - мак" од Струмица, но е одлучено ис-
тата да не се спроведува поради немање имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (4891) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 33/99 
од 26.02.2001 година, ја запре стечајна постапка према 
должникот Претријатие за производство, промет и ус-
луги "ЦИК КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО Круше-
во ул."Мише Ефтим" бр.22, Крушево, а отворена со 
решение Ст.бр. 33/99 од 26.03.1999 година, а согласно 
член 222 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4996) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 15/01 
од 02.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, услуги, тр-
говија на големо и мало увоз-извоз "ТИП - МАРКЕ-
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ТИНГ" Прилеп ДОО п.о. запишан во регистарска 
влошка бр. 1-11939 на Окружниот стопански суд во 
Битола, со жиро сметка 41100-601-36862 при Заводот 
за платен промет филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5000) 

Срег.бр. 1779/96 од 29.03.1996 година на Окружниот 
стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601- 
37597 при Заводот за платен промет филијала При-
леп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5005) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 156/00 
од 05.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Јавно друштво за трговија, превоз и услуги 
на Зоран и Софка "МИХАЕЛА" увоз-извоз ЈТД М. 
Брод, запишана во регистарска влошка бр. 01006593?-
1-01-000 на Основен суд во Битола, со жиро сметка 
41101-601-46119 при Заводот за платен промет филија-
ла Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5001) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 18/01 
од 06.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за произовдство, 
промет и услуги "МЕМОРИ" увоз-извоз Прилеп ПО 
ул."Васко Карангелески" бр. 116, запишан во реги-
старска влошка бр. 1-16773 со решение Срег.бр. 
1959/95 од 17.04.1995 година на Окружниот стопански 
суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-29572 при За-
водот за платен промет филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (5002) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 16/01 
од 05.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Угостителско, трговско, производно прет-
пријатие извоз-увоз "МГ ДЕБИ" Прилеп П.О. ул. 
"Владо Стојановски" бр. 55, запишан во регистарска 
влошка бр. 1-11040 со решение Срег.бр. 3109/93 од 
30.07.1993 година на Окружниот стопански суд во Бит-
ола, со жиро сметка 41100-601-19072 при Заводот за 
платен промет филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5006) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 260/00 од 19.02.2001 година отворена 
е стечајна постапка над должникот Трговска задруга 
"КИТО КОМПАНИ" на големо и мало експорт-
импорт ц.о. Скопје, ул."Зеф Љуш Марку" бр. 3 со 
жиро сметка 40100-601-394908 па истата не се 
спроведува и се заклучува стечајната постапка над 
Трговската задруга "КИТО КОМПАНИ" на големо и 
мало експорт-импорт ц.о. Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4997) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 24/01 
од 06.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
трговија и услуги "ОЛИКА - ПРОМ" увоз-извоз При-
леп п.о. запишан во регистарска влошка бр. 1-17869 со 
решение на Окружниот стопански суд во Битола, со 
жиро сметка 41100-601-32842 при Заводот за платен 
промет филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5003) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 9/01 
од 05.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Производно трговска услужна задруга 
"ТИМ" увоз-извоз ПО Прилеп, ул."Пенка Котеска" 
бр. 20, запишан во регистарска влошка бр. 2-691 со ре-
шение Срег.бр. 866/98 од 13.04.1998 година на Основен 
суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-41357 при За-
водот за платен промет филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5004) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 19/01 
од 05.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво со ограничена одговорност за 
производство, промет и услуги "ТЕРАКОТА - КОМ" 
увоз-извоз Прилеп П.О. ул."Ордан Чопела" бр. 3, зап-
ишан во регистарска влошка бр. 1-18382 со решение 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 170/00 од 19.02.2001 година отворена 
е стечајна постапка над должникот "АУТОКОМЕ-
РЦ" Друштво со ограничена одговорност за промет 
на стоки на внатрешен и надворешен пазар со 
седиште на ул."Кочо Рацин" градски ѕид блок 9, и 
жиро сметка 40100-601-87605 запишан во трговскиот 
регистар во регистарска влошка бр. 1-12528-0-0-0. 

За стечаен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 27, 
бр. 14, Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собрание на доверители - извештајно 
рочиште на 11.04.2001 година во 08.30 часот, во соба 
бр. 44 во зградата на Основниот суд Скопје II - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4999) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 266/00 од 07.03.2001 година отворена 
е стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги "КАМЕКС" Кенан и други ДОО 
Скопје, ул."Прохор Пчински" бр. 87 а, со жиро сметка 
40100-601-73223 па истата не се спроведува и се 
заклучува стечајната постапка над Друштво за 
трговија и услуги "КАМЕКС" Кенан и други ДОО 
Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5138) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 30/00 од 17.11.2000 година предло-
гот поднесен од доверителот ДП "Ексима" експорт-
импорт Ванчо ДООЕЛ Скопје за отворање на 
стечајната постапка над должникот ДП "Стендап 
Компани" Марко и Нино ДОО Скопје, се уважува. 

Се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија, откуп, производство и 
рециклажа "Стендап Компани" Марко и Нино ДОО 
Скопје, ул."Романија" бб, со жиро сметка бр. 40110- 
601-135677 при ЗПП Филијала Скопје и број на 
регистарска влошка 02023658?-3-01-000 при Основен 
суд Скопје II - Скопје. 

За стечаен управник се определува Душко 
Тодевски од Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собрание на доверители на кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник, 
доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на 
постапката што ќе се одржи на 18.04.2001 година во 
10.00 часот, барака бр. 4, соба бр. 5, при овој суд. 

Жалба против ова решение не го задржува 
извршувањето на истото. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5810) 

ЛАГУНА" од Битола, ул."Атанас Трпчевски Тасе" 
бр. 9, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601- 
103844 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5150) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 36/01 
од 28.02.2001 година над ПП "РИ - ПЕ КОМЕРЦ" и 
Снежана од Кравари, со дејност трговија и жиро смет-
ка 40300-601-56101 при ЗПП Битола отвори стечајна 
постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5151) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 238/00 
од 08.12.2000 година над ДОО "САВЕВСКИ 
КОМЕРЦ" Драгица и Светислав од Битола, ул. "Пецо 
Божиновски" бр. 24, со дејност трговија и жиро смет-
ка 40300-601-90025 при ЗПП Битола отвори стечајна 
постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5970) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 279/00 
од 08.03.2001 година над ПП " ЕЛЕКТРОТУРБИНА" 
од Битола, ул."Ријечка" бр. 11, со дејност услужна и 
жиро сметка 40300-601-72999 при ЗПП Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5971) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 42/01 
од 08.03.2001 година над Друштво за производство, 
трговија, сообраќај и услуги Миле Корлевски 
"ДИСКАВЕРИ - М" увоз-извоз од Битола, ул. 
"Кичево" бр. 6, со дејност трговија и жиро сметка 
40300-601-47618 при ЗПП Битола отвори стечајна пос-
тапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5141) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 246/00 
од 08.12.2000 година над ПП "ЕЛ - ГРИНГО" од 
Битола, ул."Даме Груев" бр. 61, со дејност услуги и 
жиро сметка 40300-601-47574 при ЗПП Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5142) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 30/01 
од 27.02.2001 година над ПП "МОЗАИК" од Битола, 
ул. "Новосадска" бр. 7, со дејност трговија на мало и 
жиро сметка 40300-601-4704 при ЗПП Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5144) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 176/00 
од 28.02.2001 година над ДОО "ЉУ - БАЛ" од Битола, 
ул."I.Милутинивиќ" бр. 54, со дејност трговија и жиро 
сметка 40300-601-11352 при ЗПП Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5145) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 19/01 
од 28.02.2001 година над ДОО " РТВ ОРБИС" 
Томислав и други од Битола, ул."Риечка" бр. 7 а, со 
дејност трговија на големо и мало и жиро сметка 
40300-601-47782 при ЗПП Битола отвори стечајна пос-
тапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5146) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 49/01 
од 09.03.2001 година над ПП "МАК КАР" од Битола, 
ул."Борис Буџевски" бр. 12, со дејност услужна и 
жиро сметка 40300-601-64537 при ЗПП Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5972) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 10/01 
од 08.03.2001 година над ДООЕЛ "ХАЦИЕНДА" од 
Битола, ул."Партизанска" бр. 32/5, со дејност трговија 
и жиро сметка 40300-601-96029 при ЗПП Битола 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5973) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 23/01 
од 12.02.2001 година над Трговец поединец "НИК" од 
Битола, ул."Прогрес" бр. 1, со дејност забавни игри, 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5974) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 25/01 
од 12.03.2001 година над Приватно претпријатие за 
угостителство, трговија на големо и мало, увоз, извоз 
"10-ти МАЈ" од Битола, ул."Борис Кидрич" бр. 48, со 
дејност угостителство и жиро сметка 40300-601-46007 
при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја сп-
роведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5976) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 54/01 
од 13.03.2001 година над ТП за трговија на мало 
Димовски Благој Тони "ВАЛТОВЕТА" од Битола, 
ул."Митре Врчковски" бр. 91, рег.влошка бр. 1007/98, 
со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-91657 при 
ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6026) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 29/01 
од 28.02.2001 година над ДООЕЛ Горан "СИНА -

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 46/01 
од 14.03.2001 година над ДООЕЛ "РАЈЛА - ПРОМ" од 
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Битола, ул."Климент Охридски" бр. 15/1, со дејност 
трговија и жиро сметка 40300-601-101311 при ЗПП 
Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6027) 

01.06.1999 година, а согласно член 222 од Законот за 
стечај. 

Основниот суд во Битола регистарско одделение 
да го брише должникот од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5978) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 43/01 
од 13.03.2001 година над ПП за транспорт, услуги и 
трговија на големо и мало, увоз, извоз "ПУШКИН" од 
Битола, ул."Солунска" бр. 27, Трег.бр. 1-3465 и 
с.реф.бр. 2223/91, со дејност транспорт и жиро сметка 
40300-601-17473 при ЗПП Битола отвори стечајна пос-
тапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6028) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со 
решение Ст.бр. 2/01 од 05.03.2001 година отворена е 
стечајна постапка над Друштво за трговија на големо 
и мало увоз-извоз " ЛЕСКОМЕРЦ" Џумали ДООЕЛ 
од Гостивар, но истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"ЛЕСКОМЕРЦ" Џумали ДООЕЛ, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (5361) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решение на овој суд Ст.бр. 34/00 од 23.01.2001 година 
заклучена е стечајната постапка над должникот 
Претпријатие за производство на градежна 
изолациска декорација "ГИД" ц.о. Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I. 

Од Основниот суд во Куманово. (5977) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со 
решение Ст.бр. 7/00 од 28.02.2001 година, стечајната 
постапка над З И К "БРЕГАЛНИЦА" од Виница 
привремено се запира согласно член 80 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

З И К "БРЕГАЛНИЦА" од Виница продолжува со 
редовно работење. 

Одборот на доверители на ЗИК "БРЕГАЛНИЦА" 
Виница, формиран со решение на овој суд Ст.бр. 7/00 
од 24.01.2001 година, веднаш формира Управен одбор, 
како орган на управување на претпријатието и да ги 
определи лицата на кои ќе им ја довери 
организацијата и застапувањето на претпријатието. 

Управниот одбор најдоцна во рок од 60 дена од 
правосилноста на решението донесува Програма за 
финансиска консолидација и сопственичка 
трансформација на претпријатието, во која се 
опфатени мерките, дејствијата и активностите за 
долгорочна консолидација на претпријатието. 

По добиената согласност на Програмата од 
Агенцијата за приватизација, стечајниот совет ќе 
свика рочиште на кое доверителите ќе се изјаснат и 
ќе гласаат за Програмата за финасиска консолидација 
и сопственичка трансформација. 

Од Основниот суд во Кочани. (5129) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 60/99 
од 28.02.2001 година, ја заклучи стечајната постапка 
према должникот Задружно претпријатие за 
производство и трговија "Бушова Планина" увоз-
извоз Крушево, П.О. ул."Шула Мина" бр.20, Крушево, 
запишан во регистарска влошка бр. 1-1826 Битола, со 
жиро сметка бр. 41110-601-32762 во Заводот за платен 
промет Филијала Прилеп, со предмет на работење 
сточарство, отворена со решение Ст.бр. 60/99 од 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 22/01 
од 07.03.2001 година, ја заклучи стечајна постапка 
према должникот Приватно претпријатие за 
производство, промет и услуги "ЈУЛЕ РАДИЦА -
ПРОМЕТ" увоз-извоз Прилеп со П.О. запишан во 
регистарска влошка бр. 1-15662 на Окружен 
стопаснки суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100- 
601-27765 при Заводот за платен промет Филијала 
Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се 
спроведува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради 
неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6136) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 15/01 
од 02.03.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, услуги, тр-
говија на големо и мало увоз-извоз "ТИП - МАРКЕ-
ТИНГ" Прилеп ДОО п.о. запишан во регистарска 
влошка бр. 1-11939 на Окружниот стопански суд во 
Битола, со жиро сметка 41100-601-36862 при Заводот 
за платен промет филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5000) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 175/2000 од 05.03.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТП "ЗОКИ - ПРОМЕТ" п.о. увоз-извоз од 
Струмица, но е одлучено истата да се заклучи поради 
немање имот на истата. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (5132) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 184/2000 од 05.03.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ПУТП "ПОДГОР ПРОМЕТ" п.о. од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (5133) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 149/2000 од 25.12.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"ФЕДАИ МЕМЕТ АСАНОВ" т.п. од с.Градашорци, 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
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поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (5134) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 165/2000 од 28.02.2001 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ "БОКИ 98" увоз-извоз јтд од Струмица, но 
поради немање на имот на должникот истата не се 
спроведува и отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (5135) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 1/2001 од 08.02.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТУП "ПАСАВЕНА" од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (5137) 

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

Од Основниот суд во Струмица. (5140) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 7/01 од 23.02.2001 година е отворена стечај-
на постапка над Друштво за транспорт и трговија "ЈО 
- НИ" Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово. 

За стечаен судија се именува член на советот суди-
јата Невена Стојановиќ. 

За стечаен управник се именува Хилда Петринска 
од Куманово, ул."Бајрам Шабани" бр. 98, тел. 415-184. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 де-
на по објавување на огласот во "Службен весник на 
РМ" до стечајниот управник. 

Се повикуваат должниците да ги измират долгови-
те спрема стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавени-
те побарувања на доверителите на стечајниот долж-
ник на 27.03.2001 година во 10.00 часот во сала 8/ИИИ 
(89) во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (6118) 

ЛИКВИДАЦИИ I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 841/2000 од 16.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, проектирање, изведба, 
заштита на материјални објекти и трговија на големо 
и мало "АНТИКОР - СТИЛ" ДОО од Скопје, ул. "4-
ти Јули" бр. 24, Скопје, со жиро сметка 40120-601- 
390503. 

За ликвидатор се определува лицето Наумовска 
Велика од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 90/2-8. 

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. (4515) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 152/2000 од 20.02.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот ДТ 
"ВЕЗА ПРОМЕТ" ДООЕЛ од Струмица, која се води 
при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (5139) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 5/2001 од 21.02.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ "ИРМА" дооел од Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-8516 што се води при ЗПП Филијала 
Струмица но е одлучено истата да се заклучи поради 
немање имот на истата. 

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

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 886/2000 од 05.12.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, услуги и промет 
"ТСН - ЕЛПРОМ" д.о.о. со п.о. од Скопје, Градски ѕид 
блок 4 локал 5, Скопје, со жиро сметка 40100-601- 
95885. 

За ликвидатор се определува лицето Наумовска 
Велика од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 90/2-8. 

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. (4510) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд !Л.бр. 559/2000 од 05.12.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, угостителст-
во и туризам "ТАЊА - 2" ц.о. експорт-импорт од Ку-
маново, ул. Ѓорче Петров бр. 24 а, Куманово. 

За ликвидатор се определува лицето Денковски 
Зоран. 

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 
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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. (4573) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 49/01 од 26.02.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за трговија на големо и мало "ЕЗЛЕМ КО-
МЕРЦ" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул."Вардарска" 
бр. 32, Куманово, со жиро сметка 40900-601-36724. 

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

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. (4551) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 50/01 од 22.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, туристичко посредува-
ње и трговија на големо и мало "ЕУРО ТОУРС" ЦО 
експорт-импорт од Куманово, ул."Димитрија Туцовиќ" 
бр. 1, Куманово, со жиро сметка 40900-601-7475. 

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

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. (4550) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 51/01 од 26.02.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за трговија и услуги "АГИМИ" ЦО увоз-из-
воз од Куманово, с.Лопате, Куманово, со жиро сметка 
40900-601-45746. 

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

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. (4549) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 42/01 од 21.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЕН 
КОМПАНИ" ЦО увоз-извоз од Куманово, ул."1" бр. 
74, с.Долно Коњаре, Куманово, со жиро сметка 40900- 
601-38510. 

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

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. (4548) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 834/00 од 07.12.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет 
"САШ КОМП" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул."Боро 
Прцан" бр. 36, Куманово, со жиро сметка 40900-601- 
26474. 

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

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. (4547) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 840/00 од 07.12.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "АР-
МЕРИНА - ФАТ" ЦО експорт-импорт од Куманово, 
ул"Трајко Јовановски" бр. 30, Куманово, со жиро смет-
ка 40900-601-43619. 

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

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. (4546) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 29/01 од 12.02.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, промет и услуги "БОСА-
РО" Д.О.О. од Скопје, ул."Никола Карев" бр. 72/1, 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-379635. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, 
тел. 171-599. 

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. (4615) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 33/01 од 15.02.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, внатрешна и надворешна 
трговија на големо и мало "МИАДА КОМЕРЦ" ДОО 
од Скопје, ул."Васил Ѓорѓов" бр. 20/2-3, Скопје, со жи-
ро сметка 40100-601-125530. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, 
тел. 171-599. 

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. (4614) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 1141/99 од 16.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за сметководствени, деловни и менаџмент, 
консултанстски работи и инженеринг "ИНТЕЛ КБ" 
експорт-импорт Бранко од Скопје, ул."АВНОЈ" бр. 
82/1-26, Скопје, со жиро сметка 40100-601-54539. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, 
тел. 171-599. 

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. (4613) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 30/01 од 12.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Транспортно, трговско и услужно претпријатие "МУ-
ИС ТРЕЈД" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Мара Ме-
ждуречка" бр. 47 б, Скопје, со жиро сметка 40100-601- 
306615. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, 
тел. 171-599. 

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. (4611) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 14/01 од 02.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ВЛАВ -
КОМЕРЦ" од Скопје, ул."Вич" бр. 2/1-37, Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-231058. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4610) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 15/01 од 05.02.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, трговија и услуги "АНА -
МАРИ" увоз-извоз ДОО нас. Илинден, од Скопје, ул. 
"Железничка" бр. 46, Скопје, со жиро сметка 40110- 
601-232076. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4609) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 1353/00, од 08.12.2000 годи-
на е завршена ликвидацијата над Претпријатието за 
производство, трговија и услуги "ЦЕЛТЕК" ДОО екс-

порт-импорт Скопје, ул."Иван Коцарев" бр. 47, и жи-
ро сметка 40100-601-318046 и истото се брише од реги-
старот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4608) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 43/2001 од 26.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ИРМАН 
КОМЕРЦ" ЦО експорт-импорт од Гостивар, 
с.Чегране, Гостивар, со жиро сметка бр. 401510-601- 
23995. 

За ликвидатор се определува лицето Манојловски 
Кире, ул."Живко Брајковски" бр. 69 од Гостивар. 

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. (4884) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 63/2001 од 02.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско, услужно претпријатие "АНГРОИМПЕКС -
Н" експорт-импорт од Скопје, бул."Јане Сандански" 
бр. 118/1, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-163586. 

За ликвидатор се определува лицето Сабит 
Алиевски, ул."Пандил Шишков" бр. 7/3 од Скопје, 
тел. 428-405. 

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. (4621) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 11/2001 од 05.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало"ФРОНО - ПРОМ" увоз-извоз ДОО од 
Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр. 29-1-8, Скопје, 
со жиро сметка бр. 40100-601-198134. 

За ликвидатор се определува лицето Игне 
Касниоски, ул."Торонто" бр. 28 од Скопје, тел. 347- 
848. 

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 
долговите према претпријатието во ликвидација во 
рок од од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4603) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1472/2000 од 23.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "Де - ТРИ - КА ПРОМЕТ" ц.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 63, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-1021163. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран 
Јовановски, ул."Пушкинова" бр. 17/2-12 од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
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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 
долговите према претпријатието во ликвидација во 
рок од од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 53/2001 од 26.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско, услужно претпријатие "МЕРО 
- СО" експорт-импорт од Тетово, ул."Илинденска" бб, 
Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-5993. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур 
Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 
044/332-025. 

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. (4879) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 55/2001 од 26.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЏАЗ -
КОМЕРЦ" увоз-извоз од Тетово, ул."Благоја Тоска" 
бр. 110/3, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-50519. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур 
Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 
044/332-025. 

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. (4880) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 680/2000 од 06.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и промет на големо 
и мало "АГА КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од 
с.Г.Речица, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601- 
25253. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур 
Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 
044/332-025. 

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. (4992) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 1657/2000 е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Производно, 
трговско претпријатие "ЈОВАНОВСКИ" ДОО, 
Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 218, со жиро сметка 
бр. 41500-601-40638. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур 
Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 
044/332-025. 

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. (4993) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 737/2000 од 02.10.2000 
година, е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Трговско претпријатие "ДЕЛ - ПРОМ И" ц.о.о. 
Тетово, увоз-извоз ул. "ЈНА" бр. 59, со жиро сметка 
бр. 41500-601-56603. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур 
Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 
044/332-025. 

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. (4994) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 804/2000 од 25.10.2000 
година е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Производно, трговско, услужно претпријатие 
"ГАЛЕКС" ДОО експорт-импорт Тетово, ул."Јане 
Сандански" бр. 110, со жиро сметка бр. 41500-601- 
44658. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур 
Симоски, ул."Благоја Тоска" бр. 222 од Тетово, тел. 
044/332-025. 

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. (4995) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 86/2001 од 12.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ПЕЈА" 
ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Трифун Пановски" бр. 
5-2/2, Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Пешиќ 
Јадранка, ул."Трифун Пановски" бр. 5-2/2 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 1336/99 од 13.10.2000 годи-
на е завршена ликвидацијата на Претпријатието за 
промет, услуги и надворешна трговија "ОРХИДЕЈА 
ПРОМЕТ" д.о.о. Скопје, ул."Народни Херои" бр. 23- 
61/1-11, со жиро сметка бр. 40100-601-95539, отворена 
со решение на овој суд од 18.01.2000 година и 
трговското друштво се брише од трговскиот регистар 
кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 323/99 од 07.12.2000 година 
е завршена ликвидацијата на Претпријатие за 
маркетинг, промет и услуги "АЛСК" ЦО Скопје, 
ул."Исаја Маџовски" бр. 26/24, со жиро сметка бр. 
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40120-601-189822, и истото се брише од трговскиот 
регистар на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4656) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 4/98 од 01.04.1998 година, 
отворена е ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво и угостителство 
"ХАБЕН - КОМЕРЦ" ЦО од Гостивар. 

За ликвидационен управник е определен Драган 
Јовановски од Гостивар, ул."Питарица" бр. 7. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", до ликвидациониот совет на овој суд 
со пријави во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавени 
побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на ден 05.04.2001 година во 08.00 часот, сала 
број II на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (4643) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 37/01 од 
01.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија и транспорт "ЏАНИ" дооел -
Струмица, и истото поради немање на имот е 
заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (4658) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 27/01 од 
28.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство и трговија "ТУРНОВО -
ПРОМЕТ" експорт-импорт дооел - с.Турново, 
Босилево, и истото поради немање на имот е 
заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (4659) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 197/00 од 
22.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост на големо и 
мало увоз-извоз "ЛЕА - КОМЕРЦ" п.о. Штип, и 
истото поради немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (4660) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 17/00 од 
05.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост за 
произвдоство и промет на големо и мало "БОРИЕВО 
- ПРОМЕТ" увоз-извоз п.о. - с.Бориево, Струмица, и 
истото поради немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (4881) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 9/01 од 
05.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија увоз-извоз "ТАШЕ" Илија 
Трајановски и други јтд од Радовиш, и истото поради 
немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (4882) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 15/01 од 
05.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, услуги и трговија "ТО -
ГО - КОМ" увоз-извоз од Штип, и истото поради 
немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (4883) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 37/2001 од 20.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција 
"БУИК ПАК" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Видое Смилевски Бато" бр. 21/19, Скопје, со жиро 
сметка бр. 40100-601-341702. 

За ликвидатор се определува лицето Наумовска 
Велика, ул."Јане Сандански" бр. 90/2-8 од Скопје, тел. 
446-209. 

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. (5355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 62/2001 од 28.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие на големо и мало "МАК КОМ-
ПАНИ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Руди Чајавац" 
бр. 4/32, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-288413. 

За ликвидатор се определува лицето Крстевска 
Мирјана, ул."Рузвелтова" бр. 52/24 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5257) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 4/2001 од 20.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие на големо и мало "БЕТИ ПРО-
МЕТ" увоз-извоз ДОО од Велес, ул."Благој Страч-
ков" бр. 2, Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-42279. 

За ликвидатор се определува лицето Елизабета 
Тутаркова, ул."Благој Страчков" бр. 2 од Велес. 

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. (5860) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1135/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"МАР МИ" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул."Леско-
вачка" бр. 54/11, Куманово, со жиро сметка бр. 4900- 
601-45153. 
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За ликвидатор се определува лицето Атанас Ден-
ковски, ул."3 МУБ" бр. 67 ц/9. 

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 
долговите према претпријатието во ликвидација во 
рок од од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 888/00 од 05.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги во прометот "ХЕР-
МЕСИМПЕКС" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Вич" 
бр. 8/1-22, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601- 
189469. 

За ликвидатор се определува лицето Весна Масли-
нко, ул."Вич" бр. 8/1-22, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 5/2001 од 02.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет, услуги и уго-
стителство и туризам "НАЦИПРОМ" ДОО увоз-из-
воз од Скопје, ул."Братфорска" бр. 5, Скопје, со жиро 
сметка бр. 40120-601-89251. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
ревски, бул."АВНОЈ" бр. 68/4 од Скопје, тел. 454-154. 

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. (5473) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 9/2001 од 05.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ПЕН КОМЕРЦ" 
П.О. експорт-импорт од Скопје, ул."Битпазарска" бр. 
91, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-331863. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Ве-
личковски, бул."АВНОЈ" бр. 72/2 а, Скопје, тел. 454- 
154. 

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. (5472) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 6/2001 од 29.01.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие во приватна сопственост за промет на 
големо и мало увоз-извоз "МАБИ КОМЕРЦ" експо-
рт-импорт ц.о. од Скопје, бул."Јане Сандански" зграда 
84 влез 3/12, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601- 
76181. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Ве-
личковски, бул."АВНОЈ" бр. 72 а од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5472) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 635/99 од 19.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско, услужно, производно и туристичко претприја-
тие "АЛМЕСА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Џон Кенеди" бр. 9/2, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-372314. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска, ул."Ј. Лукревски" бр. 10/44. 

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 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5394) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 11/2001 од 05.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало "ФРОНО ПРОМ" увоз-извоз ДОО од 
Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" 29-1-8, Скопје, 
со жиро сметка бр. 40100-601-198134. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-
ски, ул."Торонто" бр. 28 од Скопје, тел. 347-848. 

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 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 82/2001 од 15.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ИНАС" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Анкарска" 
21, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-357676. 

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчев-
ски, ул."Дрезденска" бр. 15-1/9 од Скопје, тел. 378-979. 

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. (6060) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 792/2000 од 19.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от "МАК - ТВИН" ДОО Претпријатие за производст-
во, услуги и трговија увоз-извоз од Скопје, ул."11-ти 
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Октомври" бр. 68, Скопје, со жиро сметка бр. 40100- 
601-134365. 

За ликвидатор се определува лицето Раде Ристе-
ски, бул."АВНОЈ" бр. 42-1-5 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6127) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 7/98 од 03.02.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
ПТУП "БОС КОМ" експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Албер Станиќ" бр. 28, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-297797. 

За ликвидатор се определува лицето Рајко Кова-
чевиќ, ул."Џумајска" бр. 34 од Скопје, тел. 258-455. 

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 стечајниот должник, без одлагање, рочиш-
те за испитување на пријавените побарувања се зака-
жува на ден 02.04.2001 година во 08.30 часот соба бр. 
45 III при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6141) 

Претпријатие за менаџмент, маркетинг и трговија 
"Е.В.Д." доо Штип, и истото поради немање на имот е 
заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6157) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 191/00 од 
26.11.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие за професионална рехабилитација и 
вработување на инвалиди, произвдоство и трговија 
"ЛЕДЕР" увоз-извоз од Кочани, но истото поради не-
мање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6158) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 221/00 од 
30.01.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Приватно претпријатие за трговија и услуги "ТИВА -
ПРОМЕТ" п.о. експорт од с. Ново Коњарево, Ново 
Село, Струмица, но истото поради немање на имот е 
заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6159) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 109/00 од 
22.06.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија, производство и транспорт 
"СКИЗ" ДОО увоз-извоз - с.Пиперево бр. 210 општи-
на Василево и истото поради немање на имот е заклу-
чено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (5930) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 147/00 од 
13.09.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз 
"НИК ТРАДЕ" с.Кучичино - Кочани, и истото поради 
немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (5931) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 173/00 од 
23.01.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштво за производство, услуги и транспорт "ДЕЛ-
ТА ПРОМ" увоз-извоз ДОО Струмица, и го распреде-
ли имотот на Друштвото според односите на номинал-
ните износи на уделите помеѓу содружниците на Кара-
иванов Ристо од Струмица и Младенов Бранко од Ст-
румица. 

Ликвидационата постапка над Друштво за произ-
водство, услуги и транспорт "ДЕЛТА ПРОМ" увоз-
извоз ДОО Струмица, се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип. (5932) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 117/00 од 
15.09.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 213/00 од 
30.01.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштво за трговија "КАТЕРИНА" дооел увоз-извоз 
од с. Ново Село, Струмица, но истото поради немање 
на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6160) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 235/00 од 
02.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие за транспорт и шпедиција "КО - МИЛ" 
Берово, но истото поради немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6161) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 239/00 од 
02.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие за трговија на големо и мало "БОНИ -
КОМЕРЦ" од Берово, но истото поради немање на 
имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6162) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 241/00 од 
13.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштво за трговија и угостителство увоз-извоз "ИН-
ФОМА" ДООЕЛ од Штип, но истото поради немање 
на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6163) 
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Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 133/00 од 
21.08.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Трговско друштво за производство, трговија, угости-
телство и услуги "ЈАСМИН" Ристо и други ДОО 
увоз-извоз од Струмица, ул."Крсто Узунов"бр. 1/16 во 
Струмица, и истата се заклучува. 

Имотот кој се состои од деловен простор од 82 м2, 
кој се наоѓа во Струмица, ул."Благој Мучето" бр. 9 на 
КП бр. 1227 во КО на Струмица во вредност од 
844.830,00 денари, како основачки влог да им припадне 
на едниствените содружници распределен спрема нивн-
ите удели и тоа на Нада Тодорова и припаѓа дел од им-
отот во износ од 234.675,00 денари, на содружникот Рис-
то Тодоров му припаѓа дел од имотот во износ од 
328.545,00 денари, и на содружникот Тодор Тодоров му 
припаѓа дел од имотот во износ од 271.610,00 денари. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6164) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 109/99 од 
25.05.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштво за производство, промет и услуги "ОКО" јтд 
Стојменовски Киро и други експорт-импорт од Делче-
во, ул."Вера Јоциќ" бр. 66, и истата поради немање на 
имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6165) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 11/00 од 
05.06.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Трговско угостителско претпријатие на големо и мало 
увоз-извоз "АЛЕН"Штип, но истото поради немање 
на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6166) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 57/00 од 
05.06.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие "ПЕН - СИЛ" Штип, но истото поради 
немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6167) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 79/00 од 
06.09.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие во приватна сопственост за трговија на 
големо и мало и туризам "СПЕКТАР КОМЕРЦ" п.о. 
Штип, но истото поради немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6168) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 51/00 од 
05.05.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие за трговија "МАЈА ПРОМ" п.о. увоз-
извоз од Струмица, ул."Охридска" бр.50, но истото по-
ради немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6170) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 231/00 од 
16.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие во приватна сопственост за трговија на 
мало и големо "НАПРЕДОК" од Македонска Каме-
ница, но истото поради немање на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (6171) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 250/00 од 
01.02.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Услужно, трговско претпријатие "ГЕПАРД 95" увоз-
извоз п.о. од Штип, но истото поради немање на мате-
ријални средства постапката се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (6172) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 89/00 од 
05.06.2000 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштво за производство, трговија и услуги "МАГ-
НОПРОМЕТ" ДООЕЛ Штип, и истото поради нема-
ње на имот е заклучено. 

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

Од Основниот суд во Штип. (5933) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II.Л.бр. 566/00 донесено од овој суд на 
30.01.2001 година, е завршена ликвидацијата над Про-
изводно, трговско претпријатие "АТВА - ИНЖЕНЕ-
РИНГ" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул."Владимир Назор" 
бр. 26 и жиро сметка бр. 40100-601-294891 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5395) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Л.бр. 1247/99 донесено од овој суд на 
23.11.2000 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет на голе-
мо и мало "ВЕ - ГА ТРАНС" ДОО Скопје, ул."Сава 
Михајлов" бр. 12/6 и жиро сметка бр. 40110-601-189107 
и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5950) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Л.бр. 1701/00 донесено од овој суд на 
12.02.2001 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за трговија за надворешна трговија и заста-
пување "АТЛЕ" експорт-импорт ДОО Скопје, отво-
рена со решение на овој суд од 26.07.2000 година и се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5039) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Л.бр. 309/99 донесено од овој суд на 
27.10.2000 година, е завршена ликвидацијата над Про-
изводно трговско претпријатие "ЗОТРА" ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 161 и жиро 
сметка бр. 40100-601-166572 се заклучува отворената 
ликвидациона постапка, отворена со решение на овој 
суд од 07.09.1999 година, и се брише од регистарот на 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6112) 

објавува дека Друштвото за производство, трговија, 
угостителство и услуги "ДОМУС" ГОран ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово, со број на жиро сметка 40900- 
601-33033 отворена при ЗПП Филијала Куманово е во 
ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (5468) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II.Л.бр. 428/00 донесено од овој суд на 
12.03.2001 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство, промет, консалтинг и инже-
неринг "КАНДИКО" експорт-импорт Скопје, ул."Ва-
сил Ѓорѓонов" бр. 29/2-20 и жиро сметка бр. 40100-601- 
239654 и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6083) 

ЛИКВИДАЦИИ II 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр.301/2001, објавува дека Трговското друштво за про-
мет, посредување, услуги и застапување "ЈУ - ЕЛ" екс-
порт-импорт Д.О.О. Христијан и други Скопје, со број 
на жиро сметка 40100-601-25477 отворена при ЗПП 
Филијала Скопје е во ликвидација. 

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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4390) 

Ликвидаторот Николина Стојановска - Бојковска 
од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 125, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ско-
пје, со решение П.трег. бр. 2268/2000, објавува дека 
Друштвото за производство, услуги и промет на 
големо и мало "ТОВИС" Виолета ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-318553 отво-
рена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (4901) 

Ликвидаторот Андреј Манев од Куманово, запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П.трег. бр. 2828/2000, објавува 
дека Друштвото за градежништво, производство, 
услуги и трговија "СТАН - М" Андреј ДООЕЛ 
Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-13518 от-
ворена при ЗПП Филијала Куманово е во 
ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (5467) 

Ликвидаторот Саша Димитријевиќ од Куманово, 
запишан во Судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 189/2001, 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр. 1831/2000, објавува дека Друштвото за транспорт, 
трговија и услуги "КУЛА 95" Сафет ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-363558 
отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (5474) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр. 1837/2000, објавува дека Друштвото за издавачко 
графичко, производство, промет и услуги "ИНТЕА 
ГРАФИКА" Елисавета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
број на жиро сметка 40100-601-442179 отворена при 
ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (5475) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр. 1757/2000, објавува дека Друштвото за производст-
во, трговија и услуги "СОЊЕ" Раде ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-382450 
отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (5476) 

Ликвидаторот Сашо Славковски од Скопје, с.Вол-
ково, запишан во Судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2541/2000, 
објавува дека Друштвото за производство, трговија и 
услуги "МАК ХИТ" Сашо Славковски ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 40120- 
601-287762 отворена при ЗПП Филијала Ѓорче Петров 
е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (5076) 
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Ликвидаторот Ирина Велкова Теодосиевска од 
Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 3119/2000, 
објавува дека Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги "ДЕВИТ" Ирина ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-429110 
отворена при ЗПП Филијала Центар е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (5949) 

Ликвидаторот Димов Горѓе од Скопје, ул. 
"Воденска" бр. 2-II/9, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.трег. бр. 861/2000, објавува дека Друштвото 
"ДИМОВ - КОМПАНИЈА" Скопје, со број на жиро 
сметка 40120-601-80971 отворена при ЗПП Филијала 
Ѓорче Петров се ликвидира. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (5255) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
П.трег.бр. 2826/00 ја запиша во трговскиот регистар 
на регистарска влошка бр. 02006890?-8-03-000 
запишувањето на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштвото за производство, промет и услуги "ПРО 
- АРТ" Горан ДООЕЛ Куманово, ул."Пионерска" бр. 
11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
П.трег.бр. 1624/00 ја запиша во трговскиот регистар 
на регистарска влошка бр. 02005050?-8-01-000 
запишувањето на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштвото за трговија и маркетинг "КИМ - 3" 
Мими ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Струма" бр. 3. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5386) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
П.трег.бр. 189/01 ја запиша во трговскиот регистар на 
регистарска влошка бр. 02018382?-8-03-000 
запишувањето на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштвото за производство, трговија, 
угостителство и услуги "ДОМУС" Горан ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово, ул."Иго Тричковиќ" бр. 20. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5390) 

"МАРИО КОМЕРЦ" Дејан ДООЕЛ увоз-извоз Кума-
ново, ул."Марко Орешковиќ" бр. 11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5393) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште нива построена 
на КП бр. 399/1-5-8, на м.в. "Прападиште", нива 4 кла-
са, во површина од 3144 м2, кој што недвижен имот е 
заведен во ПЛ бр. 146 за КО Градец, сопственост на 
Саитов Адем Саит од с.Градец - Гостивар, за цена од 
150.000,00 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. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (4590) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена 
на КП бр. 2096/9-21, на м.в. "Друни Јаз", нива 3 класа, 
во површина од 3628 м2, кој што недвижен имот е 
заведен во ПЛ бр. 23 за КО Градец, сопственост на 
Синани Етем Синан од с.Градец - Гостивар, за цена од 
150.000,00 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. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (4591) 

Се продава земјоделско земјиште 1/4 идеален дел 
(односно 1386 м2) од нива построена на КП бр. 
3950/70-1, на м.в. "Тоскалар", нива 1 класа, во 
површина од 5545 м2, КО Гостивар, сосопственост на 
Беќири Муарем Ибрахим од с.Здуње - Гостивар, за 
цена од 40.000,00 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. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (4592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
П.трег.бр. 139/01 ја запиша во трговскиот регистар на 
регистарска влошка бр. 02019281?-8-01-000 
запишувањето на ликвидаторот Сашо Николовски 
Друштвото за трговија, производство и услуги 
"ШКОРПИОН" Сашо ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово, ул."Славиша Вајнер" бр. 3. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5392) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
П.трег.бр. 2412/00 ја запиша во трговскиот регистар 
на регистарска влошка бр. 02014848?-8-03-000 запишу-
вањето на ликвидатор и престанок со работа на Тр-
говското друштво за промет, производство и услуги 

Се продава земјоделско земјиште 139/200 идеален 
дел од нива построена на КП бр. 13/10-2, на м.в. "Под 
Нови Пат", нива 6 класа, во површина од 250 м2, и 
139/200 идеален дел од нива построена на КП бр. 
13/10-2, на м.в. "Под Нови Пат", нива 5 класа, во 
површина од 750 м2, заведено ПЛ бр. 1240 КО 
Дебреше, сопственост на Николоска Димитрија 
Менуша од Гостивар, за цена од 69.500,00 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. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (4636) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадар-
ци 1 вон лозје на КП бр. 4529, план 008, скица 008, во 
м.в."Голи Гоз", кат. класа 3, во површина од 3373 м2, 
заведен во ИЛ бр. 3414 КО Кавадарци 1 вон, 
сопственост на Дисански Илија Коце од Кавадарци, 
ул."Преспа" бр. 20, за купопродажна цена од 96.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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", пис-
мено 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. (4393) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Шивец 
нива на КП бр. 798, дел 1, план 005, скица 004, во 
м.в."Село", кат. класа 4, во површина од 90 м2, и нива 
на КП бр. 1152, план 008, скица 004, во м.в."Село", кат. 
класа 3, во површина од 2878 м2, заведен во ИЛ бр. 502 
КО Шивец, сопственост на Василевски Ѓорѓи Лазар од 
Кавадарци, ул."К.Крстев" бр. 26, за купопродажна 
цена од 48.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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", пис-
мено 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. (4392) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Паликура 
и тоа 3/7 идеален дел од лозје на КП бр. 849, план 006, 
скица 037, во м.в."Нитчево Ритче", кат. класа 2, во 
површина од 4500 м2, и 3/7 идеален дел од нива на КП 
бр. 849, план 006, скица 037, во м.в."Нитчево Ритче", 
кат. класа 4, во површина од 7678 м2, сосопственост на 
Атанасова Борис Олга од с.Марена, заведен во ИЛ бр. 
285, КО Паликура, за купопродажна цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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", пис-
мено 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. (4395) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Шивец, 
Кавадарци, КП бр. 491 план 004, скица 002, 
м.в."Растот", култура - нива, класа 3, со вкупна повр-
шина од 8801 м2, во сопственост на Надежда Лазова, 
видно од ИЛ бр. 370, за цена од 180.000,00 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. (4418) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, 
Кавадарци, КП бр. 2414 дел 1, план 010, скица 066, 
м.в."Ѓуровец", култура - нива, класа 2, со вкупна повр-
шина од 3768 м2, во сопственост на Александар 
Ставров од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 669, за цена од 
76.800,00 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. (4594) 

Се продава земјоделско земјиште нива во КО 
Марена, КП бр. 3088/2 план 12, скица 618, м.в."Тимјан 
Пат", култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 
668 м2, во КО Сопот, и КП бр. 3089 план 12, скица 618, 
м.в."Тимјан Пат", култура - нива, класа 5, со вкупна 
површина од 2007 м2, сопственост на Петар Петровски 
од Скопје, видно од ПЛ бр. 668, издаден од Државен 
завод за геодетски работи, одделение за премер и 
катастар, за цена од 68.000,00 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. (4631) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, 
Кавадарци, КП бр. 256 дел 1, план 005, скица 003, 
м.в."Смолникот", култура - лозје, класа 1, со вкупна 
површина од 6464 м2, во сопственост на Трајче Еленов 
од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 1491, за цена од 
180.000,00 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. (4635) 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Манастирец, Кавадарци, КП бр. 263 дел 3, план 001, 
скица 004, м.в."Шумка", со вкупна површина од 5616 
м2, и тоа 2/3 идеален дел и КО Манастирец, КП бр. 263 
дел 1, план 004, скица 006, м.в."Шумка", со вкупна по-
вршина од 1227 м2, и тоа 1/2 идеален дел во сосопстве-
ност на Киро Соколов, видно од ИЛ бр. 140 и 307, за 
цена од 64.000,00 денари. 
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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. (4860) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, 
Кавадарци, КП бр. 983 дел 3, план 045, скица 474, 
м.в."Бела Земја", култура нива, со вкупна површина 
од 6709 м2, и тоа 1/3 идеален дел во сосопственост на 
Милан Манев од с.Росоман, Кавадарци, видно од ИЛ 
бр. 1517, за цена од 50.000,00 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. (4862) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 1281/2, м.в."Рид", култура нива, 
класа 6, со површина од 986 м2, за КО Радишани, 
сопственост на Булдиоска Павлина, за цена од 200,00 
денари за 1м2. 

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

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

(4619) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 5679/2, м.в."Бел Камен", култура 
пасиште, класа 3, со површина од 3700 м2, за КО 
Кучевиште, сопственост на Ристовска Добринка, за 
цена од 120,00 денари за 1м2. 

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

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

(4618) 

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. 

(4625) 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Корешница, КП бр. 854, во м.в. "Шаторија", 
интензивно лозје со површина од 5202 м2, во КО 
Корешница, сопственост на Мамузиќ Виолета од 
Демир Капија, ул."Радњанска" бр. 2, по цена од 
110.075,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (4629) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 
КП бр. 141, во м.в. "Царовец", шума со површина од 
786 м2, во КО Чифлик, КП бр. 142, во м.в. "Дупка", 
градина со површина од 3145 м2, во КО Чифлик, КП 
бр. 143, во м.в. "Дупка", шума со површина од 1270 м2, 
во КО Чифлик, сопственост на Димков Митре од 
Кавадарци, ул."Буршанска" бр. 13, по цена од 
60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (4630) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, КП бр. 2948/2, во м.в. "Манастирот", интензивно 
лозје со површина од 2821 м2, во КО Неготино вон, 
КП бр. 2949/1, во м.в. "Манастирот", интензивно лозје 
со површина од 2896 м2, во КО Неготино вон, сопстве-
ност на Коцев Перо од Неготино, ул."Даме Груев" бр. 
127, по цена од 120.970,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (4857) 

Се продава 1/2 идеален дел од недвижен имот -
земјоделско земјиште построено на КП бр. 1147/19, 
м.в."Песок", култура нива, класа 3, со површина од 
490 м2, за КО Радишани, сопственост на Крстевски 
Драги, за цена од 260,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 25/141-4 нива од 8 класа, во површина од 550 м2, и 
1/9 идеален дел од 25/144 лозје од 5 класа нива од 8 
класа во површина од 2800м2, а кои парцели на лице 
место претставуваат посебно одвоена целина како 
една парцела во површина од 850 м2, сите на м.в. 
"Градиште", заведени во ПЛ бр. 20 за КО Дебреше 
сопственост на Фаризи Фејзо Намик од с. Дебреше за 
купопродажна цена од 272.000,00 денари. 
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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. (4633) 

Се продава земјоделско земјиште 8/9 идеален дел 
од КП бр. 25/144 лозје од 5 класа, во површина од 300 
м2, и нива од 8 класа во површина од 2500м2, на лице 
место претставуваат посебно одвоена целина како 
една парцела во површина од 2500 м2, на м.в. 
"Градиште", заведени во ПЛ бр. 20 за КО Дебреше 
сопственост на Фаризи Фејзо Намик од с. Дебреше за 
купопродажна цена од 800.000,00 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. (4634) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Грушино, на КП бр. 474 и 
КП бр. 497, во вкупна површина од 19127 м2, на 
м.в."Маслисе" 6 класа, заведено во ПЛ бр. 198, за цена 
од 40,00 денари по м2, сопственост на Савевски 
Димитрија. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", 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 Марковска Дојчинова Снежана, ул. 
"Антон Попов" бр. 77-б. (4297) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Грушино, на КП бр. 2, во 
вкупна површина од 7068 м2, на м.в."Рамниште" 4 
класа, заведено во ПЛ бр. 191, за цена од 45,00 денари 
по м2, сопственост на Атанасовски Столе. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. 
"Антон Попов" бр. 77-б. (4295) 

Се продава земјоделско земјиште - овошна 
градина во м.в. "Орман" на КП бр. 4504 за КО Охрид 
со вкупна површина од 1591 м2, во сопственост на 
Наумовски Воислав од Охрид, ул."Мирче Ацев" бр. 
33-2, за цена од 80,00 денари по м2. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се разменува писмено да се изјасн-
ат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата 
во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - ог-

ласот во "Службен весник на Република Македонија". 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"- 8 (мезанин). (4593) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. 
"Пишкорешка" лоцирана на КП бр. 4908/2 за КО 
Мешеишта со вкупна површина од 1126 м2, за цена од 
150,00 денари по м2, во сопственост на Јончески Богоја 
од Охрид, с.Мешеишта. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"- 8 (мезанин). (4640) 

Се врши продажба на идеален дел од 2/6 
земјоделско земјиште КП бр. 637, план 7, скица 10, 
м.в."Бела Земја", култура нива, класа 4, површина 
4580 м2, КП бр. 637, нива 3 класа површина 5600 м2, и 
КП бр. 638, план 7, скица 10, м.в."Бела Земја", ливада 
класа 4 површина од 900м2, во КО Мралино, соп-
ственост на Цветковиќ Љубомир од Скопје, 
с.Мралино, по цена 15 ДЕМ од м2, во денарска 
противвредност. 

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 голасот 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. (4623) 

Се разменува земјоделско земјиште - клутура нива 
4 бонитетна класа, површина 4887 м2, м.в."Лозници" 
со КП бр, 799, план 6, скица 18, заведена во ПЛ бр. 218 
КО Еловец, сопственост на Коцевски Димче од Велес 
со стан во нас.Тунел Б бр. 6, за 1/4 идеален дел 
недвижен имот: 

- клутура нива од 5 класа со површина од 2200 м2, и 
од 6 бонитетна класа со површина од 3062 м2, 
м.в."Савински Рид Просеч", со КП бр. 1199, план 8, 
скица 25; 

- култура лозје 3 класа површина од 2392 м2, 
м.в."Савински Рид Просеч", со КП бр. 1200, план 8, 
скица 25; заведени во ПЛ бр. 119 за КО Чашка и 5/9 
идеален дел од култура нива 3 класа со површина од 
6357 м2, и од 4 бонитетна класа со површина од 2900м2, 
м.в."Телчарник", со КП бр. 770, план 6, скица 18, 
заведена во ПЛ бр. 229 за КО Еловец, а сопственост 
на Коцевски Златко од Велес нас. Тунел Б бр. 6. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување.(4627) 

Се продава земјоделско земјиште - клутура нива 5 
класа, површина 2300 м2, м.в."Ридчиња" со КП бр, 7, 
план 51, за купопродажна цена од 5000,00 денари и 
клутура нива од 4 класа со површина од 290 м2, 
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м.в."Крлеж", со КП бр. 88, план 66, за купопродажна 
цена од 5000,00 денари, заведени во ПЛ бр. 279 за КО 
Војница, сопственост на Јанушевски Благоја од 
Скопје, бул."Партизански Одреди" бр. 87/2-8. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување.(4637) 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Афрдита Билали, ул. "Струшки Кепенци" 
бр. 1, Струга. (4632) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 4, на КП бр. 2911/3, во м.в. "Средни 
Пат", во вкупна површина од 1220 м2, заведена во ПЛ 
бр. 994, за КО Ореовец, сопственост на Велески 
Алексов Драгомир од Прилеп, ул."Маршал Тито" бр. 
95/2, за цена од 64.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (4417) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3377/1, во 
м.в. "Над Падина", нива од 3 класа во површина од 
2367 м2, заведена во ПЛ бр. 828 за КО Табановце, соп-
ственост на Алексиќ Трајан од Куманово, ул."Никола 
Тесла" бр. 73 А. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите - грани-
чари, чие што земјоделско земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат 
правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, 
ул. "Ленинова" бб. (4638) 

Се продава недвижен имот - нива, класа 8, со повр-
шина од 1340 м2, во Скопје на КП бр. 62/26, КО 
Раштак, во м.в."Касапско" во Скопје, сопственост на 
Бајровиќ Петар, ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 19, 
Скопје, по цена од 428.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 
14, Гази Баба - Скопје. (4504) 

Се врши продажба на недвижен имот нива од 6 
класа, со површина од 648 м2, што се наоѓа на КП бр. 
892 план 15, скица 19, на м.в. "Село", КО Патишка 
Река, сопственост на Ибраими Фелек Лјутви од 
Скопје. 

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

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (4681) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 3201 дел на м.в. "Браненица" класа 2, со по-
вршина од 1083 м2, заведена во ПЛ бр. 4685 за КО 
Ресен, сопственост на продавачот Христовска Коста 
Цветанка од Ресен, за цена од 32.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (4628) 

Се продава земјоделско земјиште пасиште во КО 
Ѓопчели на КП бр. 48, план 3, скица 10, во 
м.в."Авлија", класа 5, со површина од 440 м2, и КП бр. 
50, план 3, скица 10, во м.в."Авлија", класа 5, со 
површина од 285 м2, сопственост на Јусеинов Мејмед 
од с.Дедели, за вкупна купопродажна цена од 3.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл-
ужбен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во сп-
ротивно го губат правото на првенство. Изјавите за 
прифаќање на понудата да се достават до нотарот На-
да Прочкова, ул."Скопска" бр.6, Гевгелија. (4639) 

Се продава недвижност означена како од КП бр. 
2490 катастарска култура - нива на м.в."Селски Лозја" 
класа 4, во површина од 405 м2, КО Мислешево, сопст-
веност на Малевски Андон и Крсте од с.Мислешево, 
Струга, за цена од 2500 ДЕМ во денарска противвред-
ност. 

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. 

Се продава земјоделско земјиште нива во по-
вршина од 4009 м2, кое лежи на КП бр. 1623, план 4, 
скица 12, м.в. "Болтовица", КО Долно Соње, соп-
ственост на Богдановски Драган, ул. "Сава 
Ковачевиќ" бр. 19/17, Скопје, за цена од 130.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (4699) 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (4868) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на 
КП бр. 416 дел 8 на м.в. "Село" класа 6, со површина 
од 385 м2, заведена во ПЛ бр. 296 за КО Стење, сопст-
веност на продавачот Несторовски Вангел Кире од 
с.Стење, Ресен, за цена од 112.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (4869) 

Се продава: 
КП бр. 541 на м.в."Краешка" ливада, класа 4, во 

површина од 1479 м2, и КП бр. 613 на м.в."Краешка" 
ливада, класа 3, во површина од 4282 м2, подробно 
опишани во ПЛ бр. 251 за КО Оптичари - Битолско за 
вкупна купопродажна цена од 90.000,00 денари, 
сопственост на Крсте Ѓоршевски. 

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

Изјавите за прифаќање на на понудата да се доста-
ват до нотарот Виолета Ангеловска, ул."Јосиф Јоси-
фовски" бб, Битола. (4865) 

Се продава: 
КП бр. 539 на м.в."Краешка" ливада, класа 3, во 

површина од 3618 м2, подробно опишана во ПЛ бр. 170 
за КО Оптичари - Битолско за вкупна купопродажна 
цена од 45.000,00 денари, сопственост на Митра 
Кечевска. 

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

Изјавите за прифаќање на на понудата да се доста-
ват до нотарот Виолета Ангеловска, ул."Јосиф Јоси-
фовски" бб, Битола. (4866) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 21/25 
идеални делови од КП бр. 6840/18 на м.в. "Клуково", 
нива 2 класа, во вкупна површина од 7591 м2, опишано 
по ПЛ бр. 10084 на КО Тетово, за вкупна купопродажна 
цена од 100.000,00 денари, сопственост на Хасани 
Хилмихасан од Тетово, ул."Преспанска" бр. 141. 

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. 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
361/*, на м.в. "Лозје Грашеница" шума од 2 класа, во 
површина од 357 м2, и шума од 2 класа, во површина 
од 356 м2 , и КП бр. 446/2, на м.в. "Лозје Кула" шума од 
2 класа, во површина од 800 м2, опишана по ПЛ бр. 107 
на КО Новаке, сопственост на Ајрулаи Абедина 
Емрије од с.Камењане, Тетово, за цена од 121.360,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот 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 Ариф Ибраими, ул. "ЈНА"бр. 41/А, 
Тетово. (2852) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
875/*, на м.в. "Буджак" шума од 4 класа, во површина 
од 2065 м2, и култура нива од 4 класа, во површина од 
1000 м2 , опишана по ПЛ бр. 1073 на КО Милетино, 
сопственост на Горѓиевска Љубица од Тетово, 
ул."Благоја Тоска" бр. 33-1/9, за цена од 310.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот 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 Ариф Ибраими, ул. "ЈНА"бр. 41/А, 
Тетово. (4859) 

Митрески Радован од с.Дебреште и Митрески 
Бранислав од с.Глишиќ Кавадарци, вршат продажба 
на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 945, за КО 
Дебреште, КП бр. 2370/1, м.в. "Кумишта", нива 2 
класа, површина 3119 м2, за цена од 52.000,00 денари, 
Митрески Бранислав ја продава својата градина 
заведена во ПЛ бр. 946 за КО Дебреште, м.в."Круши" 
класа 3, површина од 1240 м2, за продажна цена од 
25.000,00 денари, продажбата е можна и на повеќе 
купувачи. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (4867) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје кое лежи 
на КП бр. 1622, план 4, скица 13, класа 5, со површина 
од 3027 м2, КО Долно Соње, во м.в."Дабица" 
сопственост на продавачот Јовчевска Трајанка со 
живеалиште во Скопје, с.Долно Соње, според 
наследно правосилно решение што се води под О.бр. 
361/84, во Општински суд Скопје II - Скопје, заведено 
во ПЛ бр. 23, за цена од 20.000,00 ДЕМ во денарска 
противвредност. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
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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 за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман 
Јосифовски Питу" бб, локал 1 и 2, мезанин, во 
Општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130- 
665. (4700) 

Стојња Максим Тоневска од Штип, ул."Васил 
Главинов" бр. 21, продава: 

Ливада во м.в. "Лакавица" на КП бр. 633, план 4, 
скица 15, класа 3, со површина од 1235 м2. 

Опишаниов имот е евидентиран во ПЛ бр. 184 за 
КО Драгоево. 

Наведениот имот се продава за цена од 10.000,00 
денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско 
земјиште, право на првенство на купување имаат 
заедничките сопственици, сосопствениците и соседите 
кои граничат со земјиштето што се продава, па се 
повикуваат истите доколку се заинтересирани да 
достават писмени понуди во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот до нотарот Ленче Томе 
Каранфиловска од Штип, со седиште на ул. "Генерал 
Михајло Апостолски" бр. 5. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (4870) 

Се врши исправка на огласот објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 11 од 13.02.2001 година под реден 
број 1664, така да наместо 400 м2, треба да стои 600 м2. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1072248,издаден од УВР - Гостивар на име 
Анѓеловска Виолета,ул."Д.Влахов"бр.15/2-4,Гостивар. 

Пасош бр. 686839/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Мустафа Енвер,ул."Дримкол"бр.25,Скопје. (6104) 

Пасош бр.0215012,издаден од УВР-Скопје на име 
Надире Лимани,ул."Струмичка"бр.6/2-7,Скопје. 6129) 

Пасош бр.1133782,издаден од УВР - Велес на име 
Авуша Далипова,ул."Вера Циривири"бр.152,Велес. 

Пасош бр.1305305,издаден од УВР- Струмица на име 
Ташов Иљо,ул."Ленинова" бр.73,Струмица. (6138) 

Пасош бр.414087/94,издаден од УВР-Струмица на 
име Исиров Ѓорѓе, ул."Цветан Димов" бр.9, 
Струмица. (6139) 

Пасош бр.0748822,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ељмаз Невзат,ул."А. Македонски"-36-А,Скопје.(6140) 

Пасош бр. 509872,издаден од УВР - Кочани на име 
Горгиева Сузана,ул."В.Которка"бр.6,Кочани. (6146) 

Пасош бр. 131364,издаден од УВР - Скопје на име 
Петровски Бранко,ул."В. С. Бато"бр.71/1-4,Скопје. 

Пасош бр. 06055727,издаден од УВР - Скопје на име 
Петровска Лилјана,ул."В. С. Бато"бр.71/1-4,Скопје. 

Пасош бр.1026219,издаден од УВР - Скопје на име 
Петровски Петар,ул."В.С. Бато"бр.71/1-,Скопје.6149) 

Пасош бр.898379/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Александар Станковиќ, ул."П. Неделковски"бр.63/1-5, 
Скопје. (6155) 

Пасош бр.836268/96,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Симовска Маја,ул."Ј.Сандански"бр.110/4-16,Скопје. 

Пасош бр.1230357,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Трајковски Раде, ул."Островска"бр.2А,Скопје. (6177) 

Пасош бр. 378746, издаден од ОВР - Гостивар на име 
Трајковска Божана, ул. "Павле Аврамовски" бр.3/2/7, 
Гостивар. (2011) 

Пасош бр. 981572, издаден од ОВР - Кичево на име 
Зојна Реџепи-Пурелку, с. Туин, Кичево. (6212) 

Пасош бр.861226,издаден од УВР- Охрид на име Аш-
талкоски Зоран, ул."Питу Гули" бр.69.Охрид. (5042) 

Пасош бр.1445608/00,издадено од УВР-Скопје на име 
Елвира Ракип,ул."Че Ге Вара"бр.13,Скопје. (5985) 

Пасош бр.970463/97 на име Влера Нуши, ул."Парти-
занска" бр.27, Струга. (6020) 

Пасош бр. 1412175 на име Мифтароски Садула, 
ул."ЈНА" бр.35, Струга. 

Чек бр. 0582440, од тековна сметка бр. 08528144, 
издаден од Комерцијлна банка АД Скопје на име 
Лепосава Видојковиќ,Скопје. (6142) 

Чекови од бр. 5209757 до 5209765,3329496, 5209752 и 
5209754, од тековна сметка бр. 5641485, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Качулски 
Душко,Скопје. (6143) 

Чекови бр. 0140000584457, 0140000584458, 014000058 
4459 и 0140000584460, од тековна сметка бр.12292972, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Димовски Радмило,Скопје. (6173) 

Работна книшка на име Лета Нојкиќ, с.Волково, 
Скопје. (6119) 

Работна книшка на име Кенан Амза,Скопје. (6120) 
Работна книшка на име Ирена Василева,Скопје.6121 
Работна книшка на име Зоран Василев,Скопје. 6122) 
Работна книшка на име Гоце Атанасовски,Скопје. 
Работна книшка на име Здравко Василев,Скопје. 
Работна книшка на име Даниела Стојановиќ,Скопје. 
Работна книшка на име Угриновски Мартин,Скопје. 
Работна книшка на име Димитрија Лазаревски, 

Скопје. (6132) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Спасовски 

Јовица,Скопје. (6130) 
Воена книшка,издадена од во Скопје на име Бафти-

јар Љуан,Скопје. (6178) 
Свидетелство за 3 одделение на име Стојанов Зоран, 

Штип. (5994) 
Свидетелство на име Исни Незири,с.Бузалково, 

Велес. (5998) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 година и диплома,издадени 

од У.С.О. "Елисие Поповски Марко" Скопје на име 
Димитров Љубе,Скопје. (6006) 

Пасош бр. 0621684,издаден од УВР - Скопје на име 
Цветановска Сузана,ул."Црвена вода"бр.11,Скопје. 

Пасош бр.1299015/99 на име Демири Алит,с.Чегране, 
Тетово. (6204) 

Пасош бр.978736/97,издаден од УВР-Куманово на 
име Зеќири Сабрие, ул."М. Стојановиќ" бр.13,Кума-
ново. (6205) 

Пасош бр. 789267/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ивановска Загорка,ул."Б. Талевски"бр.26/6-49,Скопје. 

Пасош бр. 155550/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Ивановски Урош, ул."Б.Талевски"бр.26/6-49,Скопје. 

Пасош бр.0441925 на име Дика Емрије,Дебар. (6214) 
Пасош бр.1272510/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Рагип Рахмони.ул."Џон Кенеди"бр.12,Скопје. (6220) 
Пасош бр.414087 на име Испиров Горге ,ул." Цветан 

Димов" бр. 9,Струмица. (6247) 
Пасош бр.106956 на име Кирил Мојсовски, ул."Н. 

Тесла"бр. 33,Битола. (6249) 
Пасош бр.1511574,издаден од УВР - Прилеп на име 

Димеска Катерина, ул."Ладо Лапецо" бр. 64,Прилеп. 
Пасош бр.1162996,издаден од УВР - Прилеп на име 

Алиоска Нихан,ул."С.Апостолски" бр.20,Прилеп.6253 
Пасош бр. 727076/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Несет Емини,бр."1119" бр.5/1-13,Скопје. (6260) 
Пасош бр.1427014/00,издаден од УВР-Гостивар на 

име Рамани Шефкија,ул."Беличица"бр.106,Гостивар. 
Пасош бр.1422014/00,издаден од УВР-Гостивар на 

име Рамани Бујар,ул. Беличица бр.106,Гостивар.(6262) 
Пасош бр.1228881,издаден од УВР- Струмица на име 

Атанасов Никола, ул."Б.Миладинови"бр.37-1/7,Стру-
мица. (6267) 

Пасош бр.1214313,издаден од ОВР - Делчево. на име 
Хајдер Едим,ул."Орце Николов"бр.20,Делчево. (6268) 

Пасош бр.842391,издаден од УВР - Скопје на име 
Аметовски Селајдин,ул."146 бис" бр.28,Скопје. (6276) 

Пасош бр.0561680,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Прељевиќ Азем,бул."Македонско косовска бригада" 
бр.3/2,Скопје. (6278) 

Пасош бр.431018,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Шерифе Осман,с.Сингелиќ, ул."26"бр.4,Скопје. (6284) 
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Пасош бр.1373554,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Сузана Атанасова,ул."Н.Н.-Борче"бр.65,Скопје.(6290) 

Чекови од бр. 5528490 до 5528493,5528486,5528488 и 
5528484, од тековна сметка бр. 2793014,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Јадранка 
Марос - Каракашева,Скопје. (6213) 

Чек бр. 9900620943, од тековна сметка бр.40100-620-
21,издаден од Македонска банка - Скопје на име 
Лидија Маркузова,Скопје. (6293) 

Работна книшка на име Трајкоска Сузана,Прилеп. 
Работна книшка на име Маниќ Мирослав,Гевгелија. 
Работна книшка на име Боческа Љупка,с. Јанковец, 

Ресен. (6188) 
Работна книшка на име Бектеши Флутуриме,с. Ве-

лешта,Струга. (6189) 
Работна книшка на име Мемети Икмет, с.Д.Таташи, 

Струга. (6190) 
Работна книшка на име Благе Петровски, ул."Х.Т. 

Карпош"бр.10,Пробиштип. (6193) 
Работна книшка на име Јакимовска Евица, с. Зле-

тово,Пробиштип. (6194) 
Работна книшка на име Стојановски Александар, 

Скопје. (6208) 
Работна книшка на име Трајкоски Стојмир, ул. "П. 

Одреди"бр.63,Кичево. (6211) 
Работна книшка на име Јорданка Митева,Кочани. 
Работна книшка на име Узевски Златко, с. Влади-

мирово,Берово. (6217) 
Работна книшка на име Руневска Роза,ул."М.Камен" 

бр.74,Прилеп. (6252) 
Работна книшка на име Агим Џемаили,Скопје.6280) 
Работна книшка на име Лулјети Илица,Скопје.6283) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име Јосифов-

ски Јосиф,Скопје. (6210) 
Воена книшка сер. Б 4623 на име Петрушев Стојан, 

с. Г.Подлог,Кочани. (6215) 
Воена книшка,издадена од СО-Кисела Вода - Скопје 

на име Деловски Љупчо,Скопје. (6297) 
Свидетелство на име Саканарска Габриела, с.Ми-

трашинци,Берово. (6187) 
Свидетелство на име Ѓоргиева Билјана,с.Ново Доб-

рејци,Радовиш. (6191) 
Свидетелство за 4 одделение на име Фијуљанин 

Нермина с. Водоврати,Велес. (6195) 
Свидетелство на име Фијуљанин Рамо,с.Водоврати, 

Велес. (6196) 
Свидетелство на име Ордановска Славе Невена, с. 

Крива Круша,Велес. (6197) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ПОУ - с. 

Мелница на име Нурчевски Исмет Асан,с.Мелница, 
Велес. (6198) 

Свидетелство за 5 одделение на име Елазов Орхан, 
ул."Б. Страчков "бр.36,Велес. (6199) 

Свидетелство на име Зулбеари Муслим,Тетово.6203) 
Свидетелство на име Исен Етеми,с.Отља,Куманово. 
Свидетелство од средно образование на име Игор 

Послон, ул."Пролетерска"бр. 47,Штип. (6244) 
Свидетелство за 8 одделение на име Исени Агим с. 

Жеровјане,Тетово. (6255) 
Свидетелство за 8 одделение на име Маринковски 

Перо,с. Јегуновце,Тетово. (6256) 
Индекс,издаден од Правен факултет - Скопје на име 

Давор Крстевски,ул."Б.Б.Гуцман" бр. 2/14,Куманово. 
Диплома за 4 степен,издадена од "Борис Кидрич" на 

име Зикова Гордана,ул."Ѓорѓи Димитров"бр.11,Велес. 
Диплома на име Шуќуроска Билјана,Прилеп. (6250) 
Здравствена книшка на име Мите Павлов, Про-

биштип. (6192) 
Здравствена книшка на име Абдовска Уснија,ул. 

"Сутјеска"бр. 56,Битола. (6200) 
Легитимација на име Исмаил Амиѕт, с. Кременица, 

Битола. (6248) 
Лична карта М.бр.0612963450023,издадена од УВР -

Скопје на име Коки Кадич,Скопје. (6281) 
Даночна картичка бр.2210 на име ТП "Протеп",Про-

биштип. (6245) 

Чекови, на име Александар Монев,ул."Г.Делчев" бр. 
3/2,Кратово. (6242) 

Решение Уп.бр.15-3080,издадено од СО Центар -
Скопје на име Исмаил Зендел,Скопје. (6275) 

J А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" број 26/98) Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-12/86 

1. Предмет на јавното барање: 
1/1 - Гаќи војнички кратки, 100% памук 

15.000 парчиња 
1/2 - Марамче, 100% памук со димензии 35х35 см 

40.000 парчиња 
1/3 - Мантил работен сина боја 300 парчиња 
1/4 -Мантил работен бела боја 150 парчиња 
1/5 - Облека готварска (блуза со долги ракави, пан-

талони, капа и престилка) 1.000 комплета 
1/6 - Облека работна сина боја 1.000 комплета 
Производите на реден број 1/3 и 1/4, 1/5 и 1/6 да би-

дат со состав 65% памук и 35% полиакрил-диолен 
Производите на реден број 1/1, 1/3, 1/4, 1/5 и 1/6 да 

бидат произведени во големински броеви дадени од 
страна на Министерството за одбрана. 

Понудувачите со понудата обавезно да достават и 
по еден примерок-мостра на производот што го нудат. 

Понудувачите можат да достават понуда за еден 
или повеќе делови од предметот на јавното барање. 
Набавката на бараните производи е со можност за по-
делба на количината помеѓу повеќе понудувачи. 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје и тоа 50% до 30.04.2001 година и 50% до 
30.07.2001 година. 

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

следниве критериуми: 
- висина на цената 40 поени, 
- квалитет 30 поени, 
- рок и начин на плаќање 10 поени, 
- рокот на испорака 20 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98). 

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

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

ност-забрана за вршење на дејност, издадена од надле-
жен орган. 

Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

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

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на Комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
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терството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". Во 
случај шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабо-
та, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање 
ќе се изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
понудите. 

Понудите и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата 
и носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристиг-
нати по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 282-167. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" број 26/98) Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-12/91 

1. Предмет на јавното барање: 
1/1 - Поткошула зимска-мсб 10.000 парчиња 
1/2 - Поткошула летна-МСБ 20.000 парчиња 
1/3 - Ракавици војнички 5.000 чифта 
1/4 - Вреќа транспортна 4.000 парчиња 
1/5 - Раница борбена 2.000 парчиња 
Производите да бидат со квалитет даден во списо-

кот број 1 кој може да се подигне во Министерството 
за одбрана соба број 702, секој работен ден во време 
од 11,00 до 13,00 ч. 

Понудувачите можат да достават понуда за еден 
или повеќе делови од предметот на јавното барање. 
Набавката на бараните производи е со можност за по-
делба на количината помеѓу повеќе понудувачи. 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје до 30.06.2001 година. 

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

следниве критериуми: 
- висина на цената 40 поени, 
- квалитет 30 поени, 
- рок и начин на плаќање 10 поени, 
- рокот на испорака 20 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98). 

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

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

ност-забрана за вршење на дејност, издадена од надле-
жен орган. 

Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

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

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на Комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". Во 
случај шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабо-
та, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање 
ќе се изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
понудите. 

Понудите и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата 
и носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристиг-
нати по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 282-167. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Јавното претпријатие "Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-74/2001 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 

ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОДВОДНИЦИ НА 
ПРЕНАПОН 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик е ЈП "Елек-

тростопанство на Македонија" со седиште во Скопје 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на електро-
дистрибутивните подружници на ЈП ЕСМ. 

1.2. Предмет на набавката се: Одводници на прена-
пон (цинк оксидни) со следните карактеристики и ко-
личини: 

- Одводник на пренапон 0,4 KV: 104 парчиња 
- Одводник на пренапон 12/10 кА: 589 парчиња 
- Одводник на пренапон 24/10 кА: 130 парчиња 
- Одводник на пренапон 38/10 кА: 43 парчиња 
- Одводник на пренапон 55/10 кА: 10 парчиња 
- Одводник на пренапон 7,5/10 кА: 16 парчиња 
- Одводник на пренапон 110 KV: 6 парчиња 
Количините се наменети за потребите на сите под-

ружници на ЈП ЕСМ. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 
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1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки, "Служ-
бен весник на РМ", бр. 26/98, односно со отворање на 
понудите на лице место. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги даде сите единечни 

цени и фиксна вкупна цена на понудената набавка сог-
ласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки и па-
ритет ДДП магацин на подружница изразена во ДЕМ 
во посебно искажан ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање, и тоа само еден начин на плаќање. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудувачот не мора да даде понуда за цело-

купниот обем и количина на набавката. 
2.8. Карактеристиките за техничките специфика-

ции што понудувачот ги нуди во понудата за набавка 
треба да се во согласност со стандардите на Р. Маке-
донија и со меѓународните стандарди кои се прифате-
ни во Р. Македонија. 

2.9. Понудата со пропратната документација освен 
техничката од странските понудувачи треба да биде 
преведена на македонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од носителот 
на платен промет, кој треба да биде во согласност со 
Правилникот за содржината на документот за бони-
тет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 г.), а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од За-
конот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки (двата документи треба да се оригинални или заве-
рени копии). 

3.4. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.5. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та на ваков вид стоки. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 40 бода 
- квалитет 30 бода 
- начин на плаќање 20 бода 
- рок на испорака 10 бода 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на отворање на понудите. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват согласно членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98) преку пошта 
или во архивата на набавувачот. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија" (Комисија за јавни набавки), ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

16.04.2001 год. во 11 часот во салата за состаноци во 
подрумот на административната зграда на ЈП "ЕСМ" 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

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

Комисија за јавни набавки 

Согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2001 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ: 
1.1. Набавувач по овој Отворен повик бр. 5/2001 е 

ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме 
Груев" бр. 14 Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
а) битумен БИТ-60 и БИТ-90 5000 Т 
1.3. Материјалот што е предмет на овој Отворен 

повик треба да го задоволува стандардот MKS 
U.M3.010 

1.4. Материјалот да биде испорачан сукцесивно во 
текот на 2001 год. со динамика која ќе биде дефинира-
на со договорот. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 16 од Законот за јавни набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единичните цени 

за позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 
мерка "Т" (тони) испорачан материјал до подружни-
ците во ЈП "Македонијапат" во: "Скопје", "Битола" 
"Велес" и "Штип", а спрема диспозицијата која ќе би-
де составен дел од договорот. 

2.4. Вкупната единечна цена за битумен да биде из-
разена во американски долари. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да 
бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го 
чинењето за набавка, транспорт до подружници, цари-
на, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите 
останати давачки кои би ја теретеле цената. 

Во цената да биде пресметан и ДДВ. 
Цената ќе се менува во зависност од промената на 

цената на суровата нафта и нафтени деривати на свет-
скиот пазар. 

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 

Согласно член 17 од Законот за јавни набавки, на-
бавката може да се подели во делови. 

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.2. Понудувачот треба да достави докази за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки, ако како понудувач се 
јави странско правно лице, бонитетот треба да има за-
должително превод на македонски јазик. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи документ спрема 
став 3, член 22 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

3.3. Со понудата треба да се достави банкова гаранци-
ја во износ од 5% од вкупната вредност на понудата. 
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3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институци-
ја за контрола на квалитетот на производот, со кој се 
потврдува сообразноста со дадените спецификации 
или стандарди за набавката. 

3.5. Гаранција за квалитет на производот. 
3.6. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.7. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество во јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН НАБАВУВАЧ 

4.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се во согласност со член 25 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- квалитет на производот 40 поени, 
- цена 40 поени, 
- начин на плаќање 10 поени, 
- рок на испорака 10 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" 
бр. 26/98). 

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

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
09.04.2001 година во 12,00 часот во просториите на ЈП 
"Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14 Скопје во 
салата на VI кат. 

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се из-
работени согласно Законот за јавни набавки ("Сл. 
весник на РМ" бр. 26/98), нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на Република Македонија" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, П. Единица - Кочани, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХО-
ДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-

ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач на Јавниот повик бр. 1/2001 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Р. Македонија ПЕ - Кочани, ул. "Никола 
Карев" - бб. 

Предмет на јавниот повик бр. 1/2001 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите, како можни носители на набавка за 
прибирање понуди, за изведба на градежни и градеж-
но занаетчиски работи, на станбен објект Б-1 П+4+Пк 
и П + 2 + Пк, во населба станбена заедница "Центар" 
во Делчево. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица, регистрирани 
за ваков вид дејност, со седиште во Р. Македонија. 

Отворањето на пријавите ќе се врши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Понудувачите кои се занимаваат со дејноста пред-

мет на јавниот повик, своето учество на јавниот по-
вик, да го пријават со документација, со која ќе го до-
кажат следното: 

- техничко-технолошки бонитет (чл. 23 од Законот 
за јавни набавки) во последните 3 години. 

- економско-финансиски бонитет-оригинал или ко-
пија заверена од нотар (чл. 22 од Законот за јавни на-
бавки). 

- Расположлива опрема и други физички капаците-
ти за реализирање на набавката (за последните три 
години). 

- Организациона поставеност. 
- Референтна листа за веќе изведени станбено-де-

ловни објекти во последните три години, со назначена 
вкупна инвестициона вредност со мислење на инвести-
торот за квалитетот и навремено извршување на ра-
ботите. 

- Искуство и стручни кадри за извршување на на-
бавката (сегашна состојба). 

- Предлози за работите кои би биле дадени на по-
дизведувачи и нивно мислење. 

- За посочените подизведувачи да се достават исти-
те документи како и за главниот изведувач, како и до-
говор за заеднички настап. 

- Список на квалификувани работници за реализа-
ција на набавката. 

Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ од надлежен орган, во оригинал или 
заверена фотокопија кај нотар со кој понудувачот ќе 
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција, како и дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за извршување на 
дејност. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2 на овој по-
вик како и следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс). 

- Извод од регистрација на дејноста. 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите назначена 

во точка 2. 
- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 

лице овластено за потпишување на документите во 
име на другите партнери. 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јав-
ниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена. 

- Документацијата се доставува до набавувачот: 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и 

деловен простор на Република Македонија - Подрачна 
единица Кочани, ул. "Никола Карев" бб Кочани, со 
назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Република 
Македонија и во друго јавно гласило. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што не ќе биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која не ќе биде изработена спо-
ред барањата содржани во повикот, не ќе се разгледу-
ваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при општина Зрновци, објавува 

Б A Р A Њ Е 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗБОР НА 

НАЈПОВОЛЕН ИЗВЕДУВАЧ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Инвеститор: Општина Зрновци - Зрновци тел. 033 

53-102 и фах 53-220 



Стр. 2010 - Бр. 23 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 23 март 2001 

ПРЕДМЕТ НА БАРАЊЕТО 
Избор на најповолен изведувач за изградба на ули-

ци и локални патишта во општина Зрновци. 
ПРЕДМЕТ НА ПОНУДАТА 
Предмет на понудата се единични цени за изградба 

на следните позиции: 
- Спремање на тампон со планирање и валирање -

ден /м2 

- Машинско вградување на асфалтен слој од 
БНХС 16 до 7 см. ден/м2. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ИЗВЕДУВАЧ 

Критериум за избор на најповолен понудувач се: 
Цена, гаранција за квалитет, референци, техничка оп-
ременост и кадровска структура. 

РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Рокот за доставување на понудите е 10 (десет) дена 

од објавувањето во јавно гласило. 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Понудите се доставуваат на начин пропишан со од-

редбите на член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени во предви-

дениот рок, нема да бидат разгледувани. 
Секој понудувач учествува само со една понуда. 
Отворањето на понудите ќе се врши без присуство 

на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 
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тот на Јавната установа Меѓуопштински 
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565. Решение за давање согласност на Стату-
тот на Јавната установа Меѓуопштински 
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