
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Четврток, 18 јули 2002 
Скопје 

Број 57                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
886. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 09.07.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Правото на користење на недвижен имот-објект-
Дом на култура �Драги Тозија� кој се наоѓа на ул. �По-
чивалиште�-Ресен, лоциран на КП 1598/1 КО Ресен, со 
површина од 625 м2 под објект и 6982 м2 дворно зем-
јиште, сопственост на Република Македонија се прене-
сува на Министерството за култура. 

 
Член 2 

Министерството за култура недвижниот имот опи-
шан во член 1 на Одлуката ќе го користи за остварува-
ње на културни цели. 
Во случај определени простории од објектот да се 

издаваат по закуп, договорите за условите и начинот на 
нивно користење ќе ги склучува Министерството за 
финансии-Управата за имотно правни работи. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 23-2533/1                      Претседател на Владата 

9 јули 2002 година                  на Република Македонија, 
    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
887. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 09.07.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот во сос-
тав на Воената болница во Скопје и тоа: објектот на ан-
титуберкулозниот диспанзер (со површина од околу 
400 м2), работилници на логистика (со површина од 
околу 350 м2) и дел од третиот кат на Воената болница-
поликлиника (поранешно одделение за физикална те-
рапија и рехабилитација со површина од околу 750 м2), 
сопственост на Република Македонија, од досегашниот 
корисник Министерството за одбрана се пренесува на 
користење на Министерството за здравство, за потре-
бите на Републичкиот центар за дијализа и трансплан-
тација. 

Член 2 
Министерството за здравство за сметка на изврше-

ното отстапување, се обврзува да изврши преадаптаци-
ја на дел од гаражата во кругот на Воената болница со 
површина од околу 350 м2, во работилници на логисти-
ката на Воената болница. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижниот имот да се извр-
ши помеѓу Министерството за одбрана и Министерс-
твото за здравство. 

 
Член 4 

Правата и обврските за користењето на недвижниот 
имот да се уредат со договор помеѓу Министерството 
за одбрана и Министерството за здравство. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-3720/1                      Претседател на Владата 

9 јули 2002 година                  на Република Македонија, 
    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
888. 
Врз основа на член 68, став 1 и 3 од Законот за де-

национализација (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 43/2000-пречистен текст), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 9 јули 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ  НА 
ФОНДАЦИЈАТА: ФОНД НА ХОЛОХАУСТОТ НА 

ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутот на Фондацијата: Фонд на холохаустот 
на Евреите од Македонија, донесен од Управниот од-
бор на Фондацијата �Фонд на холохаустот на Евреите 
од Македонија� на седницата одржана на 01.07.2002 
година. 

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

 
Бр. 23-3568/1                      Претседател на Владата 

9 јули 2002 година                  на Република Македонија, 
    Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 



Стр. 2 - Бр. 57 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 јули 2002 
 

889. 
Државната изборна комисија, врз основа на член 32 точка 5. од Законот за

избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр.42/2002), на седницата одржана на 16 јули
2002 година ги пропиша следните обрасци за спроведување на изборите:  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



18 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 57 - Стр. 3 
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Стр. 18 - Бр. 57 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 јули 2002 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



18 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 57 - Стр. 19 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  I- СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје I - Скопје,  на тужениот Сел-

ман Тони од Скопје, ул. �Бигла� бр. 7-а, сега иселен од 
таа адреса и непознат за тужителот и судот, согласно 
член 78 ст. 4 од ЗПП, постави привремен застапник ад-
вокатот од Скопје, Иван Георгиев, ул. �Никола Вапца-
ров� бр. 5/7, бидејќи пред овој суд во тек е парнична 
постапка по тужба на тужителот АДОР �Кјуби Маке-
донија� - Скопје, против тужениот Селман Тони од 
Скопје, со непозната адреса, за долг, вредност 
17.000,00 денари. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот  

Селман Тони од Скопје, со непозната адреса и ќе ги 
штити неговите права и интереси се до лично појавува-
ње на тужениот пред суд или на негов полномошник. 
Од  Основниот суд Скопје  I- Скопје, XIX П. бр. 

217/99.             (19878) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје е поднесена 

тужба од тужителот АД за осигурување ВАРДАР 
Скопје, против тужениот Дугалиќ Илија од Скопје, се-
га со непозната адреса на живеење, за премија, вред-
ност 11.198,00 денари. 
Се повикува тужениот Дугалиќ Илија од Скопје, се-

га со непозната адреса на живеење во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд 
Скопје I - Скопје или да одреди полномошник кој пред 
судот ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, на 
тужениот ќе му биде одреден привремен застапник кој 
што ќе го застапува пред судот до правосилно окончу-
вање на постапката. 
Од  Основниот суд Скопје  I- Скопје, XII П. бр. 

211/00.             (19762) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II- СКОПЈЕ 
Со решение на МЦСР Скопје бр. 3020-313 од 

10.06.2002 година за посебен старател на тужениот 
Милан Станковиќ од Скопје, сега со непозната адреса 
на живеење  му е поставен адвокатот Златко Бојковски 
од Скопје, ул. �Ѓорче Петров� бр. 19. 
Посебниот старател ќе го застапува тужениот во 

постапката по предметот на Основниот суд Скопје II - 
Скопје К.бр. 1096/01 и ќе ги штити неговите интереси 
до правосилното окончување на спорот односно се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се јави 
пред судот во текот на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV.П. бр. 

1096/01.             (19707) 
___________ 

 
Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак 

на тужителката Павлова Павлина од Скопје, ул. �Крсте 
Асенов� бр. 6/19, против тужениот Павлов Софрон од 
Република Бугарија, со непозната адреса на живеење. 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 

град Скопје  со решение бр. 3020-307 од 10.06.2002 го-
дина за посебен старател на тужениот Павлов Софрон  
го постави адвокатот Панче Вељановски од Скопје, ул. 
�Битпазарска� бр. 25, кој ќе се грижи за интересите на 
тужениот во постапката за развод на брак. 
Се повикува лицето Павлов Софрон во рок од 30 

дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот 
како тужен. Во спротивно, привремениот старател ќе 
ги штити неговите интереси во постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII.П. бр. 

1037/02.             (20127) 

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

смртта за лицето Шкумбин Халиди од Тетово, а по 
предлог на предлагачот Неџбедин Халиди од Тетово. 
Се повикува лицето Шкумбин Халиди од Тетово, 

да се јави пред Основниот суд во Тетово во рок од 15 
дена од објавување на огласот или секој друг што неш-
то знае за него, доколку во определениот рок не се јави 
никој судот по службена должност ќе постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за неговите права и инте-
реси до правосилното окончување на постапката.   
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 540/2002. 
                                                                             (19761) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп е заведен спор по 

тужба на тужителот Илчо Дукоски од Прилеп, против 
тужената Стојаноска Мирјана од Прилеп, со последно 
место на живеење во Прилеп, на ул. �11-ти Октомври� 
бр. 91/1, за промена на одлука за доделување на чување 
и воспитување на дете. 
Се повикува тужената сега со непозната адреса во 

Германија, а поранешен жител на Прилеп во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во 
судот или да ја достави до судот својата адреса на мес-
тото на живеалиштето или престојувалиштето. 
Доколку тужената ова не го направи во наведениот 

рок од страна на ЦСР - Прилеп ќе и биде поставен посе-
бен старател кој ќе ги застапува нејзините права и инте-
реси се до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 179/99. 
                                                                             (19763) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1949/2002 од 28.3.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02016614?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и услуги МАК БАСКЕТ Кошаркарски 
сојуз на Македонија ДООЕЛ, ул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 17, Скопје. 
Се врши промена на управител и тоа: се брише 

Душко Весковски, а се именува Леонид Гајдаџиев - уп-
равител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1949/2002.                                                     (10355) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2203/2002 од 28.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019132?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице и конверзија на 
Друштвото за собирање и примарна преработка на ин-
дустриски отпадоци, производство и промет ЕМИДА 
Душко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Индустри-
ска� бр. 8. 
Се брише Арсовски Душко, а се запишува Мерџа-

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

2203/2002.                                                     (10356) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1745/2002 од 29.3.2002 година, во ре-
гистарската влошка бр. 02013502?-8-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар проширувањето на 
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дејноста и конверзија на Друштвото за внатрешен 
и надворешен промет ЦАЈД Александар ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. �Христо Смирненски� бр. 15, 
Скопје. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Се проширува дејноста во внатрешниот трговски 

промет со: 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 60.21, 60.23. 
Се проширува дејноста во надворешниот трговски 

промет со: градежништво и инвестициони работи во 
странство, туристички агенции. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1745/2002.                                                     (10358) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2240/2002 од 20.3.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033572?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија, угостителство, транспорт и услуги 
ЕУРО МЕНАЏЕР - Африм ДООЕЛ експорт-импорт, 
ул. �Борис Кидрич� бр. 99, Гостивар. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Бо-

леци Јусуф - управител, а се запишува Морина Мина-
вера - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.  

2240/2002.                                                     (10359) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2369/2002 од 25.3.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02019680?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за транспорт, шпедиција и трговија ИНТЕГРАЛ 
ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �III Mакедонска 
бригада� бр. 6/1, Скопје. 
Се врши промена на управител и тоа се брише Ме-

ѓедовиќ Мехмед - управител, а се запишува Меѓедовиќ 
Асим - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2369/2002.                                                     (10360) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2318/2002 од 22.3.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006241?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за промет и услуги МАРТИН Живко ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Призренска� бр. 22/2, Скопје. 
Промена на управител и тоа: се брише Киранџиски 

Живко - управител, а се запишува: Киранџиски Бобе - 
управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2318/2002.                                                     (10362) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2349/2002 од 5.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027432?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејности на 
Друштвото за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР 
ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. �Свети 
Климент Охридски� бр. 53, Скопје. 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 

74.83. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2349/2002.                                                     (10364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 1600/2002 од 25.3.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 7-02000041-007-10, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и подружница на Јавното претприја-
тие за производство, пренесување и дистрибуција на елек-
трична енергија �Електростопанство на Македонија� со 
Ц.О., ул. �11 Октомври� бр. 9 - Скопје, Подружница РЕК 
�Осломеј� - Осломеј, с. Осломеј во Акционерско друштво 
за производство, пренесување и дистрибуција на електрич-
на енергија �Електростопанство на Македонија� во држав-
на сопственост Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9. 
Подружница РЕК �Осломеј� - Осломеј - с. Осломеј. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1600/2002.                                                     (10367) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1597/2002 од 25.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 7-02000041-008-10, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма и подружница на 
Јавното претпријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија �Електростопан-
ство на Македонија� со Ц.О. ул. �11 Октомври� бр. 9 - 
Скопје, Подружница ТЕЦ �Неготино� - Неготино. 
Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: 

Акционерско друштво за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија �Електростопан-
ство на Македонија� во државна сопственост Скопје, 
ул. �11 Октомври� бр. 9. 
Подружница ТЕЦ �Неготино� - Неготино. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1597/2002.                                                     (10370) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 112/2002 од 8.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-37967-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапување 
на Јавната здравствена организација, здравствена ста-
ница �Железара� - Скопје, ул. �16 Македонска брига-
да� бр. 18, Скопје. 
Се брише д-р Павле Цветаноски, вршител на дол-

жноста директор со неограничено овластување. 
Се запишува д-р Михаил Левенски, вршител на 

должноста директор со неограничено овластување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

112/2002.                                                     (10372) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4287/2002 од 4.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009510?-3-11-000, го запиша во тр-
говскиот регистар преносот на удел на Издавништво 
КРУГ Миле Јовановски и други, увоз извоз, ул. �4 Ју-
ли� бр. 3/а, Скопје. 
Пренос на удел и конверзија на ДЕМ во ЕУР на Из-

даваштво КРУГ Миле Јовановски и други ДОО увоз 
извоз Скопје, ул. �4 Јули� бр. 3/а, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4287/2002.                                                     (10373) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4109/2001 од 29.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02000867?-000-03, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на одлуката на Трговското 
друштво за производство и истражување ЛАРИН 
МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје, ул. 
�Анкарска� бр. 29 А, локал 32, 33 и 34. 
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Упис на одлука за зголемување на основната главни-

ца на Трговското друштво за производство и истражува-
ње ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД 
Скопје, ул. �Анкарска� бр. 29 А, локал 32, 33,34. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4109/2001.                                                     (10374) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1633/2002 од 25.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005822?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на име, истапување и 
пристапување на содружник на Друштвото за промет 
на големо и мало, застапување, посредување, реек-
спорт А.М. КОМЕРЦ Љубинка експорт-импорт ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. �Спиро Црне� бр. 58. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за промет на големо и мало, застапување, посреду-
вање, реекспорт А.М. КОМЕРЦ експорт-импорт ДОО-
ЕЛ Скопје. 
Во друштвото пристапува содружникот Јанкулов-

ски Методија од Скопје, а истапува содружникот Јан-
кулоска Љубинка од Скопје со Одлука од 5.02.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1633/2002.                                                     (10375) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1838/2002 од 4.3.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013524?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и основач на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ФАР-
МА-АГРИПРО ДОО увоз-извоз Валандово, ул. �Прво-
мајска� бр. 29. 
Фирмата на Друштвото за производство, трговија и 

услуги ЕМИКО Бранислава ДООЕЛ увоз-извоз Гевге-
лија, ул. �Коле Неделковски� бр. 24/14 се менува и гла-
си: Друштво за производство, трговија и услуги ФАР-
МА-АГРИПРО ДОО увоз-извоз Валандово, ул. �Прво-
мајска� бр. 29. 
Истапува единствениот содружник Бранислава Зај-

кова, а пристапуваат: Васил Зајков од Гевгелија и Зо-
ран Зајков од Валандово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1838/2002.                                                     (10377) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1011/2002 од 3.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007478?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на називот на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги ПАЛМА 
КОМЕРЦ Ерден и други ДОО увоз извоз Куманово, ул. 
�Моша Пијаде� бр. 34. 
Називот се менува и во иднина ќе гласи: Трговско 

друштво за производство, трговија и услуги ПАЛМА 
КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Куманово, ул. �Моша 
Пијаде� бр. 34. 
На ден 21.01.2002 година истапил Хоџа Фаредин. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1011/2002.                                                     (10379) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 74/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-117-0-0-0, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на директор на Централно основно учи-
лиште �Драга Стојановска� ц.о. с. Ракотинци - Скопје. 

Се брише Стојна Јовановска - вд директор без огра-
ничување. 
Се запишува Стојна Јовановска - директор без огра-

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

74/2002.                                                                    (10381) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 173/2002 од 20.02.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02005629?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за надворешен и внатрешен промет МУЛТИ-
ВЕГА Магдалена ДООЕЛ, Скопје, ул. �8 Март� бр. 2. 
Основната главница се зголемува и изнесува 

1.700.000,00 ден., или 27.869,00 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

173/2002.                                                     (10382) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2148/2002 од 29.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025001?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето и конверзијата на 
Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕВ-
КОМПАНИ експорт импорт Љупчо и Звонко ДОО, ул. 
�Ѓорче Петров� бр. 33-3/7. 
Се врши зголемување на основна главница за износ 

од 60.000,00 ден. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2148/2002.                                                     (10383) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1358/2002 од 20.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043954?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за трговија и услуги ЕФОР ЕЛЕК-
ТРОНИК ДООЕЛ Скопје, ул. �2 Македонска бригада� 
бб, ЦЕКЦ 4/2, Скопје. 
Основната главница се зголемува и изнесува 

659.900,00 ден., или 10.829,00 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1358/2002.                                                     (10384) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4024/2001 од 11.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02030170?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар  промената на презиме на Друш-
твото за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ 
Анета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Видое 
Смилевски Бато� бр. 39. 
Се врши промена на презимето на управителот,  

место Анета Арсовска се запишува Анета Антевска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4024/2001.                                                     (10385) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4064/2001 од 18.12.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019851?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар конверзијата и проширувањето на 
дејноста на Трговското друштво ВАЛПРОМ Валентина 
и други ДОО експорт-импорт, ул. �Македонска пре-
родба� бр. 67-а, Скопје. 
Се прошируваат дејностите: 52.33, 93.02, 93.05. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4064/2001.                                                     (10386) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1109/2002 од 12.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029395?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на истапување на сод-
ружник, отстапување на удел на Друштвото за трговија 
на големо и мало МАК КООП Лилјана Катерина и 
Анета ДОО  Скопје, ул. �Ванчо Мицков� бр. 97/19. 
Новиот назив на друштвото е Друштво за трговија 

на големо и мало МАК КООП Лилјана и Катерина 
ДОО Скопје, ул. �Ванчо Мицков� бр. 97/19. 
Од друштвото истапува содружникот Пауноска 

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

1109/2002.                                                     (10387) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1446/2002 од 21.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 0206133?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, пристапува-
ње на содружник, зголемување на основната главница 
на Трговското друштво за производство, промет и ус-
луги ЕЛГОС ДООЕЛ Горан увоз-извоз, ул. �Соција-
листичка зора� бр. 98. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Тргов-

ско друштво за производство, промет и услуги ЕЛГОС 
ДОО увоз-извоз Скопје. 
Во друштвото пристапува содружникот Гашевиќ 

Марија од Нови Сад со Одлука од 24.01.2002 година. 
Основната главница се зголемува и изнесува 

691.700,00 ден., или 11.313 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1446/2002.                                                     (10388) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 94/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-49560-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на 
Здравствената организација-специјалистичка           ор-
динација по гинекологија и акушерство �ШОПОВ� ц.о. 
Скопје, ул. �Фредерик Шопен� бр. 11. 

Се брише Шопов Ратко, а се запишува Шопова Фимка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

94/2002.                                                                    (10390) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1020/2002 од 12.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02018050?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за промет и услуги и завршни работи во градеж-
ништвото СКОЛ Димитрија ДООЕЛ, ул. �Александар 
Мартулков� бр. 49, Скопје. 
Се брише Дејаноско Димитрије - управител со не-

ограничени овластувања. 
Се запишува Тасиќ Миодраг - управител со неогра-

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

1020/2002.                                                     (10391) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1797/2002 од 20.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043246?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето 
на содружник на Друштвото за транспорт, градежниш-
тво, проектирање и трговија СД ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз 
извоз Росоман, ул. �Маршал Тито� бр. 77, с. Росоман. 

Од друштвото истапува Димовски Зоран, а приста-
пува Димовска Снежана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1797/2002.                                                     (10394) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 90/2002 од 2.4.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-208-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Ј.У. За-
вод за згрижување, воспитување и образование на деца 
и младинци �РАНКА МИЛАНОВИЌ� - Скопје, Ц.О, 
ул. �Перо Наков� бр. 2, Скопје. 
Се врши промена на лицето овластено за застапува-

ње и тоа се брише Петковски Димче - директор, а се за-
пишува Атанасова Ристенка - директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

90/2002.                                                                    (10397) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 620/2002 од 11.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02026788?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за производство, трговија, угостител-
ство и услуги А-ТРАДЕ Авни ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Пирок - Општина Боговиње. 
Содружникот на Трговското друштво за производ-

ство, трговија, угостителство и услуги А-ТРАДЕ Авни 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Пирок-Боговиње, Авни Сејфули, 
на ден 14.01.2002 донесе одлука за промена на управи-
тел во внатрешен и надворешен трговски промет. 
Се разрешува лицето Сејфули Авни - управител без 

ограничување, а се именува лицето Фатмире Сејфули - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

620/2002.                                                     (10398) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2262/2002 од 3.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02020683?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, промет и угостителство, извоз-
увоз АНЕЛ Софија и др. ДОО - Куманово, ул. �Доне 
Божинов� бр. 29, Куманово. 

 
Се брише Љубе Славкоцки од Куманово со стан на 

ул. �Вук Караџиќ� бр. 38, управител без ограничување, 
а се запишува Петровска Ѓурѓа од Куманово со стан на 
ул. �Никшиќка� бр. 6/1-18, управител без ограничува-
ње. 
Пречистениот текст гласи: Петровска Ѓурѓа - упра-

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

2262/2002.                                                     (10399) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1849/2002 од 3.04.200 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013994?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на основач, пренос на 
удел, промена на седиште на Друштвото за промет на 
стоки и услуги ФА-МИ Фадил и други ДОО експорт-
импорт Скопје, ул. �152� БИС бр. 9, Скопје. 
Седиштето се менува и во иднина ќе гласи: Друш-

тво за промет на стоки и услуги ФА-МИ ДООЕЛ ек-
спорт импорт Скопје, Бит пазар, локалитет 2, локал 
596, Скопје. 
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На ден 18.02.2002 година пристапил Зимбер Хами-

довски, а на истиот ден истапиле Фадил Амети и Ма-
мер Салиовски. 
Се брише Фадил Амети, а се запишува Зимбер Ха-

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

1849/2002.                                                     (10400) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1125/2002 од 3.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004449?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар префрлањето на фирма ТП Колони-
јал ГАЗМЕНДИ ТП Вјолца Раман Ајдини, ул. �Бутел-
ски венец� бр. 45, Скопје. 
Префрлање на фирма на трговец - поединец од Ко-

лонијал ГАЗМЕНДИ ТП Вјолца Раман Ајдини, ул. �Бу-
телски венец� бр. 45, Скопје на: ТП колонијал ГАЗ-
МЕНДИ Газменд Раман Ајдини, ул. �Бутелски венец� 
бр. 45, Скопје. 
На ден 30.01.2002 година истапил Вјолца Ајдини. 
Се брише Вјолца Ајдини, а се запишува Газменд 

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

1125/2002.                                                     (10401) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2513/2002 од 4.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02029042?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител, конверзија 
на Друштвото за производство, трговија на големо и 
мало и услуги ПАПИРУС Астерије ДООЕЛ експорт-
импорт, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 36, Скопје. 
Се брише Кокалевска Марија, а се запишува Поп-

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

2513/2002.                                                     (10402) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1917/2002 од 29.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02030134?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето 
на содружникот на Друштвото за производство и трго-
вија ЛИОНИС - продукт СЛ - технологија ДОО Скопје, 
ул. �Качански пат� бб. 
Кон друштвото пристапува содружникот Климе 

Мешков, а истапува содружникот Климекс Климе и др. 
ДОО Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1917/2002.                                                     (10403) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2211/2002 од 2.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02019791?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за градежништво Д.С. ГАЛАБ Ѓорѓе ДООЕЛ 
Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 64 а. 
Се брише Ѓорѓе Галапчев, а се запишува Даниел 

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

2211/2002.                                                     (10404) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2186/2002 од 18.3.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02037340?-8-09-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на фирма, седиште и кон-
верзија на Друштвото за собирање и примарна прера-
ботка на отпадоци ОТПАД Јовче ДООЕЛ увоз-извоз 
Гостивар, ул. �Индустриска зона Расадник� бб. 
Новиот назив на фирмата и седиштето гласи: Друш-

тво за собирање и примарна преработка на отпадоци 
ОТПАД-ЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Водњан-
ска� бр. 54. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

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

2186/2002.                                                     (10405) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4174/2001 од 2.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02021475?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, седиште на 
Друштвото за трговија и услуги МА-ГРО Соња ДОО-
ЕЛ увоз извоз Скопје, ул. �Шарпланинска� бр. 103 а, 
Скопје. 
Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво 

за трговија и услуги МА-ГРО ДОО увоз извоз Скопје, 
ул. �Шидска� бр. 18-1/17, Скопје. 
На ден 1.12.2001 година пристапил Бујар Селими. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4174/2001.                                                     (10406) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2072/2002 од 11.3.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013489?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител и конверзи-
ја на основната главница од ДЕМ во ЕУР на Друштво-
то за трговија на големо и мало СО-ГО КОМЕРЦ Жив-
ка ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. �Јанко Урди-
нов� бб. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Се врши промена на управител и тоа се брише: 

Живка Тодорова - управител, а се запишува Тодоров 
Гоце - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2072/2002.                                                     (10407) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1656/2002 од 27.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010759?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за трговија и услуги ЕУРО ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ Жан и друг ДОО увоз извоз Скопје, бул. �АС-
НОМ� бр. 8-3/3. 
Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 

15.98/1, 15.98/2, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.17, 51.25, 51.36, 51.45, 51.52, 51.56, 
51.62, 51.66, 63.12, 70.11, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1656/2002.                                                     (10408) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2292/2002 од 5.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02028152?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за производство и промет АТАКО Атанас 
експорт импорт ДООЕЛ Гевгелија, ул. �Љубљанска� 
бр. 9. 
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Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 

51.45, 52.12, 52.33, 92.31, 92.31/1, 92.32/2, 92.32, 92.61, 
92.71,  92.72, 93.02, 93.04, 93.05, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.3/1, 73.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2292/2002.                                                     (10409) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1279/2002 од 19.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022313?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за промет и услуги ТОМЕВСКИ Благој-
че ДООЕЛ увоз-извоз, с. Црешево, Скопје. 
Се брише Нада Томовска - управител без ограничу-

вање. 
Се запишува Благојче Томевски - управител без ог-

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

1279/2002.                                                     (10410) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2290/2002 од 3.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006585?-8-01-000, го запиша 
во трговскиот регистар проширувањето на дејноста 
на Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги САН КОЛЕКСИОН Исхак и Љатив ДОО ек-
спорт импорт Скопје, ул. �Евлија Челебија� бр. 3, 
Скопје. 
Се прошируваат следните дејности: 60.21, 60.22, 

60.23. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2290/2002.                                                     (10411) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2061/2002 од 2.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040108?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, пристапување 
на содружник на Друштвото за трговија и услуги ЛИН-
ДИ-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. �Б. Ми-
ладинови� бр. 200. 
Во друштвото за трговија и услуги ЛИНДИ-

КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. �Б. Ми-
ладинови� број 200 како нов содружник пристапува 
лицето Едмонд Мисими од Тетово, ул. �Љуботен-
ска� бр. 50. 
Називот на Друштвото за трговија и услуги ЛИН-

ДИ-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово се менува и 
во иднина ќе гласи: Друштво за трговија и услуги Е-Е 
ДОО експорт-импорт, Тетово, ул. �Б. Миладинови� бр. 
200. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2061/2002.                                                     (10412) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2352/2002 од 5.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02011561?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за промет и услуги БОЈАН В Нада ДООЕЛ Скоп-
је, ул. �Маршал Тито� бр. 64. 
Се врши промена на овластено лице за застапува-

ње: се брише Стамова Валентина - управител без огра-
ничување, а се запишува Крстановска Билјана - упра-
вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2352/2002.                                                     (10413) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1333/2002 од 26.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02018973?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Трговско-
то друштво за внатрешен и надворешен промет БАШ 
Исо ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци, Студеничани. 
Се брише досегашниот управител Даутовски Исо, а 

се запишува новиот управител Даутовски Амет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1333/2002.                                                     (10414) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2261/2002 од 1.4.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009701?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и конверзија на 
Друштвото за меѓународен транспорт, шпедиција, 
складишта и трговија на големо и мало КАРАЈАН ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. �Слободан Митров Дан-
ко� бр. 92. 
Друштвото за меѓународен транспорт, шпедиција, 

складишта и трговија на големо и мало КАРАЈАН ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. �Слободан Митров Дан-
ко� бр. 92. 
Промена на назив и конверзија на основачкиот влог 

согласно ЗТД. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2261/2002.                                                     (10415) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 742/2002 од 28.3.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032149?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето на содружник, от-
стапување на дел од основачкиот удел, промена на пра-
вен облик во ДОО и конверзија на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ИММ.БЕМ ДОО експорт-
импорт, Гостивар, ул. �Индустриска зона� бб. 
Се менува правниот облик од ДООЕЛ во ДОО и 

фирмата ќе гласи: Друштво за производство, трговија и 
услуги ИММ.БЕМ ДОО експорт-импорт, Гостивар, ул. 
�Индустриска зона� бб. 
Скратен назив на фирмата е: ИММ.БЕМ ДОО Гос-

тивар. 
Пристапува основачот Лукези Доменико од Р Ита-

лија. 
Се врши конверзија на основачкиот влог во ЕУР. 
Вики Бернардино 1.320,95 евра или 80.200,00 ден. 
Лукези Доменико 1.320,95 евра или 80.200,00 ден. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

742/2002.                                                     (10416) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 7/2002 од 29.03.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 020274895?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, содружник на 
Друштвото за производство, промет и инженеринг МО-
ДУЛ-ПЛАСТ ДОО на Војислав и други Скопје, ул. �Бој-
мија� бр. 1 локал 20, Општина Кисела Вода, Скопје. 
Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гла-

си: Друштво за производство, промет и инженеринг 
МОДУЛ-ПЛАСТ ДОО Скопје, ул. �Бојмија� бр. 1, ло-
кал 20 Општина К. Вода, Скопје. 
Од 19.12.2001 година од друштвото како основач 

истапува Војислав Клетнички, а пристапува Емилија 
Жежовска од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

7/2002.                                                                    (10417) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2116/2002 од 29.03.2002 година, во ре-
гистарската влошка бр. 02006416?-3-03-000, го запи-
ша во трговскиот регистар престанокот со работа на 
ДОО на Друштвото за производство и промет ЈУ-
ХОР-КОМЕРЦ А Митко Ќосев и друг ДОО увоз из-
воз Скопје, ул. �Александар Македонски� бр. 1бб, 
Скопје. 
Се запишува ликвидатор: Мирјана Димитровска, 

ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44, Скопје тел. 171-599. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2116/2002.                                                     (10418) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1339/2002 од 22.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024795?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар префрлувањето на фирма на Про-
мет на мало со возила, автоделови и сервис ОТО МЕ-
ЕР ТП Јонузи Абдулќерим Ерџан Тетово, ул. �ЈНА-ку-
ла� бр. 1. 
Се врши промена на името кои ќе гласи: Промет на 

мало со возила, автоделови и сервис ЕР-ОПЕЛ ТП Ме-
мед Сабри Гани Тетово, ул. �ЈНА-кула� бр. 1. 
Од ТП ОТО МЕ-ЕР истапува Јонузи Абдулќерим 

Ерџан од Тетово, ул. �Ѓ. Перов� бр. 46. 
Кон ОТО МЕ-ЕР ТП пристапува лицето Мемед 

Санри Гани од Тетово, ул. �Ленин� бр. 23. 
Управител на ОТО МЕ-ЕР ТП се брише лицето 

Јонузи Абдулќерим Ерџан - управител без ограничу-
вање, а се запишува лицето Мемед Сабри Гани - уп-
равител без ограничување, од Тетово, ул. �Ленин� 
бр. 23. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1339/2002.                                                     (10419) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4158/01 од 14.01.02 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042352?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тр-
говското друштво за промет на стоки и услуги, гра-
фичка и издавачка дејност ЛЕОНАРДО д.о.о. Скопје 
Катерина Божиновска и др. ГТЦ 2 кат, секција 2 лок. 
5. 
Да се брише: Катерина Божиновска - управител со 

неограничени овластувања. 
Да се впише: Божиновски Лазар - управител без ог-

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

4158/01.                                                                    (10420) 
___________ 

 
  Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 191/2002 од 01.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006846?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, истапување и 
пристапување на содружници на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Герас Цунев комерц доо 
Струмица, ул. �Гоце Делчев� бр. 50. 
Преминување на дооел во доо со истапување и 

пристапување на содружници. 
Истапува: а.д. ул. �Герас Цунев� - Струмица. 
Пристапуваат: Кирил Јанев од Струмица со 40% од 

уделите; Герасим Гарванлиев од Струмица со 40% од 
уделите и Васил Нецев од Струмица со 20% од уделите 
во основачкиот влог на друштвото. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

191/2002.           (10744) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 193/2002 од 04.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03006680?-4-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на овластено лице и промената 
на органите на управување на Акционерското друштво 
за производство и промет на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци ГРОЗД Струмица, Стадион бб, Струмица. 
Промена на овластено лице. Досегашниот претседа-

тел на Управен одбор и застапник на надворешно-тр-
говскиот промет Костадин Маџаров се брише и за нов 
претседател на Управен одбор се запишува Васе Ми-
тев, без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

193/2002.           (10745) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 54/2001 од 7.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 1-6-0, го запиша во трговскиот регистар ов-
ластувањето на застапување на субјектот на Ученички-
от дом �Браќа Миладиновци� - Штип ц.о., ул. �Парти-
занска� бр. 50. 
Се брише Николовски Влатко ВД директор со неог-

раничени овластувања. 
Се запишува Николовски Влатко Директор со неог-

раничени овластувања. 
Пречистен текст: Николовски Влатко директор со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 

54/2001.                          (10746) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 172/2002 од 22.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001407?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за трговија Тргопродукт доо увоз-извоз - 
Струмица, ул. �Јанко Цветинов� бр. 8/8. 
Се врши промена на овластено лице-управител, се 

брише Душан Заев од управител и застапник во надво-
решно-трговскиот промет, а се запишува Бобан Заев - 
управител и застапник во надворешно-трговскиот про-
мет со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

172/2002.           (10747) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 22/02 од 14.3.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-7-0, ја запиша во трговскиот регистар промената  
на овластено лице за застапување на Народен театар - 
Штип, ул. �Генерал Михаило Апостолски� бр. 21, Штип. 
Промена на овластено лице за застапување: 
Се назначува Миланчо Георгиев за вршител на дол-

жноста Директор на Народен театар - Штип со неогра-
ничени овластувања во застапувањето. 
Се разрешува и му престанува овластувањето на 

Симеон Гаврилов. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 22/02.              

                                        (10748) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 13/2002 од 14.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-8615-0, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив на Здравствената организација - 
Специјалистичка ординација по гинекологија и аку-
шерство, д-р Ванчо Органџиски, п.о. Штип, ул. �Пи-
ринска� бр. 104 А, Штип. 
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Здравствена организација �Д-р ОРГАНЏИСКИ� 

Специјалистичка ординација по гинекологија и аку-
шерство со ординација по општа медицина и биохеми-
ска лабораторија, п.о. Штип. 
Скратен назив: ЗО �Д-р Органџиски� п.о. Штип. 
Новиот назив на друштвото гласи:  
Здравствена организација �Д-р ОРГАНЏИСКИ� 

специјалистичка ординација по гинекологија и акушер-
ство со ординација по општа медицина и биохемиска 
лабораторија, п.о. Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 

13/2002.                   (10749) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 17/02 од 4.03.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-594-0, ја запиша во трговскиот регистар промена-
та на адреса на Јавната установа Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа, Берово, ул. �Младински Кеј� 
бр. 2-А. 
Промена на седиште. 
Се брише ул. �Кеј ЈНА� бр. 4, се запишува ул. 

�Младински Кеј� бр. 2-А. 
Пречистен текст: ул. �Младински Кеј� бр. 2-А. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 

17/2002.                          (10750) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 15/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-14206-0, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница и пристапу-
вање на основачи на Приватната здравствена организа-
ција - Ординација по општа медицина, специјалистич-
ка ординација по интерна медицина, специјалистичка 
ординација по гинекологија и акушерство и биохеми-
ска лабораторија �Тиверијанско Сонце� П.О. Струми-
ца. 
Приватна здравствена организација - Ординација 

по општа медицина, специјалистичка ординација по 
интерна медицина, специјалистичка ординација по ги-
некологија и акушерство и биохемиска лабораторија 
�Тиверијанско Сонце� П.О. - Струмица �Браќа Мила-
динови�. 
Основачот на Приватната здравствена организација 

Ординација по општа медицина, специјалистичка ор-
динација по интерна медицина, специјалистичка орди-
нација по гинекологија и акушерство и биохемиска ла-
бораторија �Тиверијанско Сонце� П.О. - Струмица 
�Браќа Миладинови� 17 - Никола Тушев од с. Јосивово 
- Валандово врши зголемување на основната главница. 
Во истата Ординација како основачи пристапуваат: 

Славчо Маџаров, с. Миравци - Гевгелија, Горгиев Гор-
пи од с. Јосифово-Валандово. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 

15/2002.                                    (10751) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 19/02 од 4.03.02 година, во регистарската влошка 
бр. 1.14200-0, ја запиша во трговскиот регистар проме-
ната на овластено лице на Приватната здравствена ор-
ганизација аптека Софора, ул. �Кеј Револуција� бр. 3/а, 
Берово. 
Промена на овластено лице. 
Се брише Реџовска Снежана - директор на здравс-

твена организација без ограничувања. 
Се запишува Страторска Васка - Директор без огра-

ничување. 

Прочистен текст Страторска Васка - Директор без 
ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 19/02.

                          (10752) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 735/01 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03003286?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 
Фабриката за производство на индустриски и моторни 
масла Минол дооел Штип, ул. �Митко Соколов� бр. 4, 
Штип. 
Единствениот содружник во друштвото Николов 

Мито од Штип, ул. �Митко Соколов� бр. 4, Штип го 
зголемува основниот влог. Досегашниот влог на 
друштвото изнесуваше 1.234.120,00 денари или во де-
визна противвредност 19.755,00 евра ги зголемува за 
уште 4.951.640,00 денари или во девизна противвред-
ност 77.369,00 евра, така што вкупната главница на 
друштвото изнесува 6.185.760,00 денари или 
97.144,00 евра заради понатамошни инвестирања во 
друштвото. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

735/01.                          (10753) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 729/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03-006154?-4-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар пристапувањето на содружник на Акци-
онерското друштво за градежништво Тодор Коларов 
Штип, ул. �Гоце Делчев� бр. 81. 
Промена на структурата на капиталот. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

729/2002.           (10754) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 785/2001 од 07.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006154?-4-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на промени на фирма на Ак-
ционерското друштво за производство на мебел Мебел 
Штип, ул. �Гоце Делчев� бр. 81. 
Акционерско друштво за градежништво Тодор 

Колатов Штип, ул. �Гоце Делчев� бр. 81. 
Нов назив: Акционерско друштво за производство 

на мебел, Мебел Штип, ул. �Гоце Делчев� бр. 81. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

785/2001.           (10755) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 628/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 03005364?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги Орбела Кирил дооел увоз-извоз, ул. �Роза Петро-
ва� бр. 2/1-1/2-Кочани. 
Се врши промена на лицето овластено за застапува-

ње. 
Се брише Кирил Мирчовски - Управител со неогра-

ничени овластувања. 
Се запишува Ванчо Зашев - Управител и застапник 

на друштвото со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Ванчо Зашев - Управител и зас-

тапник на друштвото со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

628/2001.           (10756) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 662/2001 од 12.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001841?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на содружничкиот 
влог на Друштвото за трговија и услуги Бобо компани 
увоз-извоз доо, ул. �Цветан Димов� бр. 68, Штип. 
Во Друштвото за трговија и услуги Бобо компани 

увоз-извоз доо со седиште на ул. �Цветан Димов� бр. 
68 Штип се врши зголемување на содружничкиот влог 
на содружникот Мицев Ристе од Штип. 
Содружникот вложува нови основни средства во 

висина од 8.334 евра или 507.923,00 денари. 
Вкупна основна главница изнесува 90.712 евра или 

5.615.378,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

662/2001.           (10757) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 779/2001 од 15.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001172?-4-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената во структурата на капита-
лот и конверзија од дем во евра на Стрмош ад Рудници 
за неметали Пробиштип, ул. �Стрмошки пат� бб. 
Упис на промена во структурата на капиталот на 

Стрмош ад Пробиштип и конверзија. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

779/2001.           (10758) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 684/2001 од 18.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 0300440?-3-12-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнувањето на работите-дејнос-
тите на Друштвото за услуги и промет Хипокс доо, Са-
шо Соколовски и Венцо Соколовски, увоз-извоз, с. 
Градец, Виница. 
Се врши упис, дополнување на работите-дејностите 

на друштвото за услуги и промет Хипокс доо, Сашо 
Соколовски и Венцо Соколовски, увоз-извоз, с. Градец, 
Виница со следниве дејности: 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, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.47, 52.61, 52.62, 52.63. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

684/2001.           (10759) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 

бр. 706/2001 од 10.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 03001943?-1-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар пренесувањето на удел поради пристапување и иста-
пување на содружник на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало увоз-извоз 102, Невенка 
Котева и др. јтд Радовиш, ул. �15-ти Корпус� бр. 16. 
Се пренесува удел поради истапување на содруж-

никот Невенка Котева од 20,00 ден. на содружникот 
што пристапува Литајковска Вера. 
Се врши промена на овластено лице за застапување со 

тоа што Невенка Котева се разрешува и се брише од зас-
тапник, а за нов застапник се запишува Литјаковска Вера. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

706/2001.           (10760) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 760/2001 од 11.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002553?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружникот, кон-
верзија на основната главница на Трговското друштво 
за производство и услуги Блос доо Штип, ул. �Борис 
Крајгер� бр. 6/14, Штип. 
Истапува содружникот Дубровачка трговина а.д. 

Дубровник поради продажба на својот основачки влог 
во износ од 56.200.00 ДЕМ или 1.742.200,00 ден на 
содружникот Бочварски Славчо по договор за купопро-
дажба број ОУ-312/99 од 17.07.1999 година. 
Конверзија: основниот влог на содружникот Бочвар-

ски Славчо од 28.100,00 ДМ или 871.100,00 денари се зго-
лемува на вкупно 42.870,00 евра или 2.613.300,00 денари. 
Основниот влог на содружникот Бочварски Олга 

изнесува 14.290,00 евра или 871.100,00 денари. 
Основната главница на друштвото изнесува 

57.160,00 евра или 3.484.400,00 ден. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

760/2001.           (10761) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 724/2001 од 29.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002364?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на намалување на основната 
главница и истапување на содружникот на Друштвото 
за производство, трговија и услуги Текстил-М доо Ма-
кедонска Каменица, ул. �Маршал Тито� бр. 10. 
Согласно одлуката на Собирот на содружниците за 

намалување на основната главница од 27.02.2001 годи-
на и решението за упис на намеруваното намалување 
на основната главница од 06.06.2001 година на Осно-
вен суд Штип се врши упис на намалувањето на основ-
ната главница на друштвото со тоа што досегашната 
главница на друштвото која изнесува 5.080 евра или 
денарска противвредност од 310.000,00 денари се на-
малува за износ од 2.030 евра или 124.000,00 денари, а 
заради истапување на содружникот Надежда Марков-
ска заедно со својот основачки влог. 
На овој начин новата основна главница на друштво-

то ќе изнесува 3.050 евра или 186.000,00 денари. 
Досегашниот содружник Надежда Марковска, ул. �2-

ра Мак. бригада� бр. 62 од Скопје, истапува од друштво-
то заедно со својот основачки влог во износ од 2.030 ев-
ра или 124.000,00 ден во денарска противвредност. 
Содружници на друштвото се: Миланка Стојменов-

ска од Македонска Каменица, ул. �Каменичка� бр. 46 и 
Кирчо Иванов од Делчево, ул. �Брегалничка� бр. 6/7. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

724/2002.           (10762) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 796/2001 од 12.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007119?-1-01-000, ја   запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за услуги и трговија на големо и мало увоз-
извоз Компанија Темови Трајче Темов и др. јтд Радо-
виш, ул. �Илија Алексов� бр. 129. 
Друштвото за услуги трговија на големо и мало 

увоз-извоз Компанија Темови Трајче Темов и др. јтд 
Радовиш, ул. �Илија Алексов� бр. 129. 
Друштвото изврши промена на овластено лице за 

застапување и претставување, а кои промени се состо-
јат во следното: Досегашниот Управител и Застапник 
на друштвото Темов Трајче се разрешува и се брише од 
застапник на друштвото. 



Стр. 48 - Бр. 57 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 јули 2002 
 
За нов Застапник на друштвото се именува и запи-

шува Темова Здравка, без ограничување.  
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

796/2001.           (10763) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 743/2001 од 04.02.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008172?-8-12-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за производство, услуги, градежништво, 
транспорт и трговија  увоз-извоз Орбита-2000 Дооел 
Радовиш, ул. �Илија Алексов� бб. 
Друштвото изврши промена на овластено лице која 

промена се состои во следното:  
Досегашниот управител и застапник на друштвото 

Стојменов Мите се разрешува и се брише од управител 
и застапник. 
За нов управител и застапник на друштвото без ог-

раничување се именува и запишува Стојменов Миле. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

743/2001.           (10764) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 179/02 од 22.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03002048?-1-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на назив, содружник и овласте-
но лице за застапување на Друштвото за производство, 
промет и услуги Мимоза јтд Јорданов Ванчо и др. из-
воз-увоз, Делчево, ул. �Пиринска� бр. 16. 
Се брише досегашниот назив на друштвото од тргов-

скиот регистар; Друштво за производство, промет и ус-
луги Мимоза јтд Јорданов Благој увоз-извоз, Делчево. 
Се запишува новиот назив: Друштво за производ-

ство, промет и услуги Мимоза јтд Јорданов Ванчо и др. 
извоз-увоз, Делчево. 
Пристапува во друштвото Јорданов Ванчо од Дел-

чево, ул. �Пиринска� бр. 16 од 20.02.2002 година и ги 
прифаќа средствата 200,00 ден. без надомест од Јорда-
нов Благој поранешен содружник. 
Истапува Јорданов Благој од Делчево, ул. �Пирин-

ска� бр. 16 од содружник во друштвото и ги преостапу-
ва 200.00 ден. без надомест на новиот содружник Јор-
данов Ванчо. Дата на истапување 20.02.2002 година. 
Се брише Јорданов Благој од Делчево од Управител 

на друштвото. 
Се запишува Јорданов Ванчо од Делчево, ул. �Пи-

ринска� бр. 16, за застапник на друштвото во внатреш-
ниот и надворешниот промет. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

179/2002.           (10765) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 227/02 од 6.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03004050?-8-06-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на основната главница на Друш-
твото за транспорт, производство, трговија и услуги 
Нале-Транс ДОО експорт-импорт, т. Облешево. 
Се зголемува основната главница на друштвото за 

21.730 евра или 1.303.800,00 ден., така да сега вкупно 
изнесува 145.851 евра или 9.000.300,00 ден. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

227/02.                   (10766) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 173/2002 од 21.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002849?-1-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето и пристапувањето и 

промената на овластено лице на Јавното трговско 
друштво за производство, трговија и услуги Ве-го-па 
јтд Мите Јакимовски и др. увоз-извоз, ул. �Сремски 
фронт� бр. 24/14, Штип. 
Промена на содружник. Истапува Ристо Ќосев. 
Пристапува Славица Димитриева од Штип, бул. 

�ЈНА� бр. 30/9 - одговара лично со целиот свој имот и 
солидарно со другиот содружник. 
Промена на лице овластено за застапување: се бри-

ше застапникот на друштвото Ристо Ќосев, а се запи-
шува како застапник на друштвото во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет лицето: Славица Ди-
митриева од Штип, бул. �ЈНА� бр. 30/9 - со неограни-
чени овластувања. 
Пречистен текст: содружници: Мите Јакимовски и 

Славица Димитриева. 
Се запишува како застапник на друштвото во внат-

решниот и надворешниот трговски промет лицето: 
Славица Димитриева од Штип, бул. �ЈНА� бр. 30/9 - со 
неограничени овластувања. 
Се брише застапникот на друштвото Ристо Ќосев. 
Пречистен текст: Славица Димитриева - застапник 

без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

173/2002.           (10767) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 178/2002 од 21.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009575?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за трговија и производство Макпрог-
рес доо Виница, ул. �Илинденска� бб, Виница. 
Се врши зголемување на основната главница на 

Друштвото за трговија и производство Макпрогрес доо 
Виница и тоа содружникот Александар Цветанов вло-
жува нови 115.000 евра или 7.015.000,00 денари обртни 
парични средства. 
Зголемената основна главница на друштвото изне-

сува вкупно 235.000 евра или 14.335.000,00 денари па-
рични средства. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

178/2002.           (10768) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 174/2002 од 28.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004618?-1-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето и истапувањето на 
содружникот, промена на овластено лице и промена на 
назив на Друштвото за производство, трговија, сообра-
ќај и услуги БСД јтд Стојанче Лазарев и др. увоз-извоз  
Штип, ул. �Солидарност� бр. 23. 
Од друштвото истапуваат содружниците Бобан На-

ковски од Штип и Драган Салтиров од Штип.  
Во друштвото пристапува Ленче Лазарева од Штип.  
Основната главница вложена од содружниците кои 

истапуваат со договор е преотстапена на содружникот 
Ленче Лазарева од Штип. 
Досегашниот управител на друштвото Бобан На-

ковски од Штип - се брише. 
Стојанче Лазарев од Штип  - се запишува за упра-

вител на друштвото со неограничени овластувања во 
застапувањето во внатрешниот и надворешно-тргов-
скиот промет. 
Досегашниот назив на друштвото за производство, 

трговија, сообраќај и услуги БСД јтд Бобан Наковски и 
др. увоз-извоз Штип - се менува. 
Новиот назив гласи: Друштво за производство, тр-

говија, сообраќај и услуги БСД јтд Стојанче Лазарев и 
др. увоз-извоз Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

174/2002.           (10769) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 314/2002 од 21.3.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03002905?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар истапувањето и пристапувањето на сод-
ружникот, промена на овластено лице и конверзија на 
влогот на Друштвото за угостителство и трговија Сто-
јанче дооел Штип, ул. �Солидарност� бр. 40. 

Упис на пренос на удел и сопственост на удел со тоа 
што Стојан Пецов својот удел го отстапува на Тони Пецов. 
Упис на лице овластено за застапување, Тони Пе-

цов - управител со неограничени овластувања, се бри-
ше Стојан Пецов. 
Конверзија на основната главница во евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

314/2002.           (10770) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 102/2002 од 6.03.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03008862?-1-09-000, ja запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив на јтд на Друштво-
то за производство, трговија и услуги Нет медиа јтд 
Драги Илиев и др. Штип, ул. �Личка� бр. 11. 
Се брише стариот назив: Друштво за производство, 

трговија и услуги Нет медиа јтд Драги Илиев и др. 
Штип, ул. �Личка� бр. 11. 
Се запишува новиот назив на друштвото: Трговско 

друштво за вработување на инвалиди за производство, 
трговија и услуги Нет медиа јтд Драги Илиев и др. 
Штип, ул. �Личка� бр. 11. 
Пречистен текст: Трговско друштво за вработување 

на инвалиди за производство, трговија и услуги Нет 
медиа јтд Драги Илиев и др. Штип, ул. �Личка� бр. 11. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

102/2002.           (10771) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 284/2002 од 12.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000685?-1-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружник и пренос 
на удел на Друштвото за производство, промет и услу-
ги Унипос-Ко јтд Петровиќ Љубомир и др. експорт-им-
порт Делчево, ул. �М. Тито� 134. 
Истапување на содружникот Владо Таушански од 

Делчево и пристапување на содружникот Ванчо Костов 
од Делчево и пренос на удел во износ од 500,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

284/2002.           (10772) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 228/2002 од 6.03.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03008493?-8-11-000, го запиша во тргов-
скиот регистар истапувањето и пристапувањето на сод-
ружникот на Друштвото за производство, услуги и тр-
говија увоз-извоз ФС-Штампа дооел Штип, ул. �Ген. 
Михајло Апостолски� бр. 18. 
Досегашниот единствен содружник Иван Хилјадни-

ков од Штип, ул. �Трајко Кошевски� бб, истапува од 
друштвото и го преотстапува основачкиот влог на но-
виот содружник. 
Кон друштвото пристапува Бранко Хилјадников од 

Штип кој е и управител на друштвото. 
Новиот содружник - Бранко Хилјадников го презе-

ма целокупниот основачки влог од содружникот кој ис-
тапува, во вкупен износ од 2.903 евра или 177.124,00 
денари на кој основачки влог е извршена конверзија од 
германски марки во евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

228/2002.           (10773) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 108/2002 од 14.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007924?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар преносот на удел и пристапување на 
содружник на Друштвото за земјоделство и сточарство, 
производство, трговија и услуги Млечна-Мес доо увоз-
извоз, ул. �Маршал Тито� бр. 1 - Пехчево. 
Пренос на удел (дел) и пристапување на содружни-

ци. 
Содружникот Ѓорѓија Тренчевски отстапува дел од 

својот влог (удел) и тоа:  
а) На содружникот Стојанчо Николовски од Пехче-

во, ул. �Симо Андоновски� бр. 14, кој пристапува во 
друштвото пренесува удел од 1.646 евра или денарска 
противвредност 100.400,00 ден. 
б) На содружникот Борис Зарински од Пехчево, ул. 

�Борис Кидрич� бр. 30, кој пристапува во друштвото 
пренесува удел (влог) од 2.475 евра или денарска про-
тиввредност 150.970,00 ден. 
Тренчевски  Ѓорѓија од вкупен влог 6.596 евра или 

денарска противвредност 402.400,00 денари, со отста-
пување на горенаведените удели останува во друштво-
то со вкупен влог (удел) од 2.475 евро или денарска 
противвредност 150.970,00 денари. 
Пристапуваат како нови содружници Стојанчо Ни-

коловски од Пехчево, ул. �Симо Андоновски� бр. 14 - 
за обврските не одговара и Борис Зарински од Пехчево 
- за обврските не одговара. 
Пречистен текст: содружници во друштвото се: 

Ѓорѓија Тренчевски, Стојанчо Николовски, Борис За-
рински, Ѓорѓе Михаилов, Асан Пилов, Павлина Маза-
ровска, Фонд за ПИО на РМ. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

108/2002.           (10774) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 175/2002 од 18.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008553?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за транспорт и шпедиција, производство и 
трговија БОБИЗ дооел, ул. �Питу Гули� бр. 27-Штип. 
Дејноста се проширува со следниве: 74.70, 74.84. 
Пречистен текст: 92.33, 92.34, 60.22, 60.23, 60.24, 

50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 50.23, 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, 51.41/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 20.30, 
20.40, 20.51,  55.40, 63.30, 63.40, 74.70, 74.84. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

175/2002.           (10775) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 303/02 од 20.3.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03001804?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Медите-
ран А.М. увоз-извоз дооел Струмица, ул. �Балканска� 
бр. 27. 
Се врши зголемување на основната главница на 

друштвото и тоа од 313.100,00 денари или 5.099 евра се 
зголемува за 1.750.000,00 денари или 28.688 евра. 
Основната главница на друштвото сега изнесува 

2.063.100,00 денари или 33.787 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

303/02.                          (10776) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 302/02 од 20.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03003885?-3-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на адреса, управител, зголему-
вање на основната главница на Друштвото за произ-
водство и трговија Ивона-П доо Струмица, ул. �Гоце 
Делчев� б.б. 
Се врши промена на адресата на друштвото и тоа 

од досегашната адреса на ул. �Климент Охридски� бр. 
228 новата адреса е на ул. �Гоце Делчев� бб во Стру-
мица. Се врши промена на лице овластено за застапу-
вање и се разрешува лицето Ангел Илиев од Струмица, 
а за управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет без ограничување се именува Панче Илиев од 
Струмица. 
Се зголемува основната главница на друштвото со 

преземање на основните влогови од страна на содруж-
ниците. Основната главница на друштвото изнесуваше 
984.300,00 денари, а со преземање на новите влогови 
во износ од 1.258.955,00 денари, основната главница на 
друштвото сега изнесува 2.243.255,00 денари или про-
тиввредност 36.774 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

302/02.                           (10777) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 309/02 од 20.03.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03002569?-8-06-000, го запиша во тргов-
скиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за транспорт, шпедиција и трговија 
Автопромет доо увоз-извоз Виница, ул. �Маршал 
Тито� бб. 
Со одлука од 19.03.2002 г., Друштвото за тран-

спорт, шпедиција и трговија Автопромет доо увоз-
извоз Виница врши зголемување на основната глав-
ница. 
Содружникот Гроссарт Карл Хаинц го зголемува 

досегашниот влог од 6.911,00 евра или 421.600,00 дена-
ри со нов влог од 16.200,00 евра или 988.200,00 денари. 
Вкупниот основачки влог на друштвото по изврше-

ното зголемување изнесува вкупно 39.246,00 евра или 
2.394.050,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

309/02.                                 (10778) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 184/2002 од 18.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002706?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив, содружници и 
управител на Друштвото за производство, услуги и тр-
говија МЕТАЛПРОМЕТ-СКЛАДИШТА ДОО Струми-
ца, ул. �Гоце Делчев� бр. 121. 
Се врши промена на називот на друштвото. 
Се брише: Друштво за производство, услуги и трго-

вија МЗТ СКЛАДИШТА ДОО Струмица, ул. �Гоце 
Делчев� бр. 121, Струмица. 
Се запишува: Друштво за производство, услуги и 

трговија МЕТАЛПРОМЕТ-СКЛАДИШТА ДОО Стру-
мица, ул. �Гоце Делчев� бр. 121.  
Се врши промена на содружниците во Друштвото. 
Истапуваат: Државен капитал на РМ, Георгиев Ди-

митар, Чукарски Боро, Мавров Владимир, Галева Не-
венка, Георгиева Снежана, Стојков Трајче, Илиев Љуп-
чо, Илиев Николчо, Узунов Ванчо. 
Пристапува: Стојановски Цветан, ул. �22 Октом-

ври� бр. 76, Радовиш. 
Се врши промена на лице овластено за застапување. 

Се брише: Георгиев Димитар - дипломиран маш. 
инг., управител без ограничување во застапувањето од 
Струмица. 
Се запишува: Трајкоски Страшо - ССС, управител 

без ограничување во застапувањето од Прилеп. 
Пречистен текст: Трајкоски Страшо - управител без 

ограничување во застапувањето. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

184/2002.           (10779) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 171/2002 од 06.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008534?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето-пристапувањето на 
основач и конверзија на основната главница на Друш-
твото за производство, трговија и услуги МВ ДООЕЛ 
увоз-извоз Штип, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 21. 
Упис на истапување-пристапување на основач и 

конверзија на основната главница. 
Истапува Мирјана Влашчева од Штип и својот влог 

кој се состои од основни средства со вредност од: 5/350 
ДЕМ или 2.675 ЕУР или 166.000 денарска противвред-
ност, го отстапува на основачот кој пристапува Симеон 
Влашчев од Штип, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 21, кој ги 
прима. 
Преносот на влогот е извршен со Договор за пренос 

на удел. 
Се врши конверзија на основната главница на 

друштвото кој се состои од основни средства, во вред-
ност од 5.350  ДЕМ во ЕУР и истата изнесува 2.675 ев-
ра или 166.000 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

171/2002.           (10780) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 68/2002 од 12.02.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03002106?-8-06-000, го запиша во тргов-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Друш-
твото за производство, трговија и услуги Мина-тран-
спорт дооел увоз-извоз, ул. �Младинска� бр. 186, Стру-
мица. 
Дејноста се проширува со следните дејности: 18.10 

- производство на кожна облека, 18.21 - производство 
на работни облеки, 18.22 - производство на друга горна 
облека, 18.23 - производство на долна облека, 18.24 - 
производство на други предмети и прибори за облека 
неспоменати на друго место, 18.30 - доработка и боење 
на крзно, производство на предмети од крзно, 19.10 - 
штавење и доработка на кожа, 19.20 - производство на 
куфери, рачни торби и слични  предмети, седла и са-
рачки производи, 19.30 - производство на обувки. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

68/2002.                             (10781) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 133/2002 од 25.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003166?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар префрлувањето на фирма на Тргови-
ја на мало Малешевка, Славица Јован Аџиска-Дејан 
Димитар Аџиски, ТП ул. �23 Август� бр. 4, Берово. 
Трговец поединец Дејан Димитар Аџиски, од с. 

Смојмирово-Берово со лична одговорност и со целиот 
свој имот. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27. 
Неограничени овластувања. 
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Одговорност лична и со целиот свој имот. 
Дејан Аџиски, застапник со неограничени овласту-

вања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

133/2002.           (10782) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 138/2002 од 22.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002274?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на називот и проширува-
њето на дејноста на Друштвото за производство, трго-
вија и угостителство Бонсаи - трејд дооел Експорт-Им-
порт, Св. Николе, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 208. 
Промена на назив на фирмата:  
Нов назив: Друштво за производство, трговија и 

угостителство Бонсаи-трејд дооел Експорт-Импорт Св. 
Николе. 
Проширување на дејноста: 21.12, 21.21, 21.22, 

21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.21, 22.22, 22.23, 25.22, 25.23, 25.24, 45.42, 45.45, 
52.72, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12. 
Пречистен текст: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 

52.11, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.32, 52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 
51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.62, 51.63, 51.52, 
51.44, 51.57, 51.42/2, 51.46, 51.61, 55.30/1, 55.30/2, 
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 25.22, 25.23, 
25.24, 45.42, 45.45, 52.72, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

138/2002.           (10785) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 200/2002 од 04.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000664?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив, истапување на 
основач на Друштвото за производство, услуги и про-
мет увоз-извоз Јами Компани дооел Струмица, ул. 
�Иљо Шопов� бр. 54. 
Досегашниот назив и седиште: Друштво за произ-

водство, услуги и промет Јами Компани доо Струмица, 
ул. �Иљо Шопов� бр. 54 се менува. 
Новиот назив гласи: Друштво за производство, ус-

луги  и промет увоз-извоз Јами Компани дооел Стру-
мица, ул. �Иљо Шопов� бр. 54. 
Досегашниот основач на друштвото Мирослава 

Христова од Струмица истапува од друштвото сметано 
од ден 12.12.2001 година. 
Средствата во износ од 2.566,45 евра или 150.300,00 

денари ги преотстапува на содружникот Звингерс Пе-
тар Мицлаел кој средствата ги прима, врз основа на до-
говор за пренос на удел. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

200/2002.           (10787) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 217/02 од 28.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03008493?-8-11-000, го запиша во трговски-
от регистар проширувањето на дејноста на Друштвото 
за производство, услуги и трговија увоз-извоз ФС - 
Штампа дооел Штип, ул. �Ген. Михајло Апостолоски� 
бр. 18, Штип. 

Друштвото врши проширување на дејноста кое се 
состои во следното: 55.40 - Баравови. 
Пречистен текст на дејностите ќе биде: 17.40, 

17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 21.23, 
22.11, 22.12, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
50.10, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 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, 51.47, 51.56, 51.64, 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, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

217/02.                          (10788) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 218/02 од 28.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03007496?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на содружник на Друштвото за 
производство, проектирање и услуги Поло Проект Ин-
женеринг дооел Штип, ул. �Маршал Тито� бр. 77. 
Досегашниот содружник Здравев Зоран истапува, а 

пристапува Здравева Билјана. 
Со истапувањето содружникот го пренесува уделот 

на содружникот што пристапува без надомест. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

218/02.                          (10790) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 270/02 од 07.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03002647?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар дополнување на дејноста на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Артемис дооел Стру-
мица, ул. �Благој Мучето� бр. 35, Струмица. 
Проширување на дејноста со: 17.30, 22.22, 22.23, 

22.24, 22.25. 
Проширување на дејноста на друштвото. 
Дејноста на друштвото се проширува со: 17.30, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82, 
15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 51.21, 50.10, 50.22, 
28.12, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
74.82, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациска продажба, угос-
тителски и туристички услуги, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

270/02.                                     (10791) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 

бр. 56/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 03008559?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Друштвото 
за одмор, рекреација, спорт, културни и забавни активнос-
ти Игедо дооел Штип, ул. �Кукуш� бр. 16, Штип. 
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Се врши зголемување на основната главница на 

друштвото. 
Постојната главница е: 5.640 ДЕМ или 174.840 де-

нари. 
Се зголемува за: 314.242 ДЕМ или 9.741.500 дена-

ри. 
Вкупната главница по зголемувањето изнесува: 

319.880 ДЕМ (165.272 ЕУР) или 9.916.340 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

56/2002.                          (10792) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 229/2002 од 6.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006606?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице 
на Друштвото за производство, трговија и услуги 
КДС ДОО извоз-увоз Пробиштип, ул. �Јаким Спи-
ров� 34. 
Досегашниот управител Горѓи Миновски, овластен 

за застапување се брише од трговскиот регистар. 
За управител на друштвото за производство, трго-

вија и услуги КДС ДОО извоз-увоз Пробиштип, ул. 
�Јаким Спиров� бр. 34 со ограничено овластување се 
запишува - Дејанчо Василев од Пробиштип, со стан на 
ул. �Миро Барага� бр. 56. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

229/2002.           (10794) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 269/2002 од 06.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004438?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Икарос дооел експорт-
импорт Струмица, ул. �Климент Охридски� бб. 
Промена на назив на фирма. Со одлука на основа-

чот на Друштвото досегашниот назив на фирмата се 
менува и новиот назив гласи:  
Полн назив:  Друштво за производство, трговија и 

услуги А.С. Фешан дооел експорт-импорт Струмица. 
Седиште: ул. �Климент Охридски� бб, Струмица. 
Скратен назив: ДООЕЛ А.С. Фешан експорт-им-

порт Струмица. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото иста-

пува со назив: Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi 
A.S. Fashion dooel export-import Strumica. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

269/2002.           (10795) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 214/2002 од 18.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003489?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на основач и пренос 
на удел, промена на состав на Туристичката агенција и 
трговија на големо и мало Компас доо Кочани, ул. 
�Маршал Тито� бр. 6. 
Истапува основачот Друштво за туризам и авио со-

обраќај Компас Скопје АД и својот влог-удел го отста-
пува на содружникот Поповска Катерина. 
Се врши промена на фирма и тоа. 
Се брише: Туристичка агенција Компас доо Коча-

ни, ул. �Маршал Тито� бр. 6. 
Се запишува: Туристичка агенција и трговија на го-

лемо и мало Компас доо Кочани, ул. �Маршал Тито� 
бр. 6. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

214/2002.           (10797) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 230/2002 од 12.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000373?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар управителот со ограничени овласту-
вања на Друштвото за деловни услуги и развој, тргови-
ја и производство ТУРТЕЛ, ИНКУБАТОР дооел Штип, 
ул. �Тошо Арсов� бр. 36. 
Се врши промена на управителот на Друштвото за 

деловни услуги и развој, трговија и производство ТУР-
ТЕЛ-ИНКУБАТОР дооел Штип.  
Се брише Јакимов Спасе, а се запишува Басовска 

Снежана.  
Управителот Басовска Снежана ќе го застапува 

друштвото во внатрешното и надворешното трговско 
работење со ограничување. 
Ограничувањата се состојат во следното. 
За заклучување на договори чија вредност е над 

1.500 ЕУР потребна е согласност на содружникот. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

230/2002.           (10798) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 139/2002 од 22.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001712?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за трговија и експорт импорт Ивал Трејд 
доо Штип, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 9. 
Проширување на дејност: 51.57, 55.30, 55.30/1, 

60.22, 63.11, 63.12, 72.60, 74.40. 
Пречистен текст: 60.21, 60.23, 60.24, 50.10, 50.30/1, 

50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 
51.54, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
51.57, 55.30, 55.30/1, 60.22, 63.11, 63.12, 72.60, 74.40. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

139/2002.           (10799) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 169/2002 од 19.02.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03005978?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар дополнувањето на дејноста на Друштвото за 
трговија, производство и услуги ПИГС-КОМЕРЦ Илче 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 4. 
Дополнување на дејност со: 36.22 - Производство на 

накит и слични предмети неспомнати на друго место. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

169/2002.           (10800) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 170/02 од 21.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03008805?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар истапувањето и пристапувањето на сод-
ружник на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги МА-СТЕФ дооел Карбинци. 
Се врши истапување и пристапување на содружник 

со пренос на удел со тоа што: 
Истапува: Левков Гоце и својот основачки влог го 

преотстапува на содружникот кој пристапува Левкова 
Станика. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

170/02.                               (10801) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 285/02 од 15.03. 02 година, во регистарската 
влошка бр. 03008556?-8-03-000, ја запиша во трговски-
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от регистар промената на овластено лице на Друштво-
то за производство, трговија и услуги Натекс ДООЕЛ 
Виница, ул. �Илинденска� б.б. 
Се брише Симеонова Деспина - управител со неог-

раничени овластувања. 
Се запишува Станкова Севдалинка - управител со 

неограничени овластувања. 
Пречистен текст - Станкова Севдалинка - управител 

со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

285/02.              (10803) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 281/2002 од 11.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004114?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за производство и трговија Мишел-Комерц 
дооел Штип, ул. �Вера Циривири� бр. 19, Штип. 
Се брише досегашниот управител и застапник во 

надворешно-трговскиот промет без ограничување Ди-
митриев Мијалче од Штип. 
Се впишува Димитриева Валентина од Штип, нов 

управител и застапник во надворешно-трговскиот про-
мет без ограничување. 
Дејноста се проширува со: 60.21, 60.22, 60.23, 

60.24. 
Дејноста се проширува со: меѓународен транспорт 

на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

281/2002.           (10804) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 84/02 од 11.3.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03001028?-6-09-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на упис на Трговецот поединец 
Драган Трајчо Данев, ТП Штип. 
Се брише упис на трговец поединец Драган Трајчо 

Данев ТП Штип од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

84/02.                          (10805) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 104/2002 од 7.3.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03000367?-6-09-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на Трговец-поединец  СОЊА 
Ристо Ѓелова Стојанова ТП Струмица, ул. �Благој Му-
чето� бр. 18. 
Се брише од уписот од регистарот на Трговец-пое-

динец СОЊА Ристо Ѓелова Стојанова ТП Струмица, 
ул. �Благој Мучето� бр. 18. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

104/2002.           (10807) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 190/2002 од 26.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008288?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Трговецот-поединец 
Манев Борис Лазо - Сања Гацова ТП Штип, ул. �Пи-
ринска� бр. 34 б. 
Бришење на Трговец-поединец Манев Борис Лазо - 

Сања Гацова ТП Штип од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

190/2002.           (10808) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 69/2002 од 12.02.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03001059?-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар бришењето на Трговец-поединец  Петар 
Георги Станински, с. Таринци ТП. 
Бришење на Трговец-поединец Петар Георги Ста-

нински, с. Таринци ТП. по одлука за престанок на вр-
шење на деловен потфат. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

69/2002.                          (10810) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 10/2002 од 26.02.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03008087?-6-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар бришење на трговецот поединец на Тр-
говија на мало Денков  Компани Соња Никола Денкова 
ТП, ул. �Митко Недев Вник� бр. 1, Штип. 
Трговија на мало Денков Компани Соња Никола Ден-

кова ТП, ул. �Митко Недев Вник� бр. 1 Штип - се брише. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

10/2002.                                        (10812) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 292/02 од 15.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 1-247-0, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Трговец-поединец Захаријева Благој 
Јорданка - Т.П. Кочани, ул. �Гоце Делчев� бр. 51. 
Бришење на упис на трговец-поединец. 
Се брише уписот на трговец-поединец Захаријева 

Благој Јорданка Т.П. Кочани, ул. �Гоце Делчев� Т.П. 
Кочани, ул. �Гоце Делчев� бр. 51 од трговскиот регис-
тар на надлежниот суд. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

292/02.                          (10815) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 731/2001 од 11.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006273?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Трговец-поединец 
Александар Спасо Димов ТП. Св. Николе, ул. �Карпо-
шева� бр. 160. 
Бришење на Трговец-поединец Александар Спасо 

Димов ТП Св. Николе, ул. �Карпошева� бр. 160 од тр-
говскиот регистар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

731/2001.           (10816) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 645/2001 од 21.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03004278?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Трговецот-поединец 
Колор сервис Гоце Трајан Трајанов ТП. Делчево, ул. 
�Ванчо Прке� бр. 8. 
Се брише Трговец-поединец Колор сервис Гоце 

Трајан Трајанов ТП Делчево, ул. �Ванчо Прке� бр. 8 од 
трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

645/2001.           (10817) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 758/01 од 5.3.01 година, во регистарската влош-
ка бр. 03000658?-6-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар бришењето на Трговецот поединец Сузана Љуп-
чо Нушева ТП.  Пробиштип, ул. �Јаким Спиров� бр. 16. 
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Се врши бришење на Трговец поединец Сузана 

Љупчо Нушева Пробиштип, ул. �Јаким Спиров� бр. 16. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

758/01.                          (10818) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 17/99 од 25.06.1999 година, во регистарската 
влошка бр. 03000632?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на фирма, трговец-поединец од 
трговскиот регистар на Трговец-поединец Гоце Љубе 
Лазаревски ТП. Македонска Каменица, ул. �Илинден-
ска� бр. 1/1. 
Да се брише уписот на Трговец-поединец Гоце Љу-

бе Лазаревски ТП. Македонска каменица, ул. �Илин-
денска� бр. 1/1 од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

17/99.                          (10820) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Со решението Згф. бр. 24/2001 од 03.05.2001 годи-

на, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип, под реден 
број 24 за 2001 година, се запишува: 

-Здружение за заштита на животните Нова страна 
од Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Соли-

дарност� бр. 7/20 во Штип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на општина Штип и целата Република. 
Од Основниот суд во Штип.         (20135) 

___________ 
 

Со решението Згф. бр. 16/2002 од 14.05.2002 годи-
на, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип, под реден 
број 16 за 2002 година, се запишува: 

-Здружение на одгледувачи на овци, крави и кози 
Плачковица-Штип. 
Здружението е основано поради унапредување на 

одгледувањето на овци, крави и кози со најсовршена 
техника и технологија, поттикнување и помагање во 
организирањето на постојан развој на индивидуалното 
одгледување на овци, крави и кози, наоѓање на плас-
ман на производите на овци, кози и крави, соработка со 
сродни здруженија и научни организации во земјата и 
во странство, организирање на предавања, семинари, 
курсеви и учество на саеми и други собири во земјата и 
странство заради непосредно согледување на достигну-
вањето на овци, крави и кози и достигнувањето во тех-
нологијата за преработување на млекото во финален 
производ. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Христи-

јан Т. Карпош� бр. 2/2 во Штип, а здружението ќе дејс-
твува на територијата на општина Штип и територијата 
на РМ.           
Од Основниот суд во Штип.                            (20136) 

___________ 
 
Со решението Згф. бр. 22/02 од 31.05.2002 година, 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип, под реден 
број 22 за 2002 година, се запишува: 

-Здружение на претприемачи-Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Јордан 

Стојанов� бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејству-
ва на територијата на општина Пробиштип и Злетово. 

Здружението е основано поради заштита на правата 
на претприемачите од двете општини Пробиштип и 
Злетово, преземање на активности за поддршка, унап-
редување и развој на претприемаштвото, обезбедување 
на стручна помош, информации и едукација на членови 
на здружението за поуспешно работење и развој на 
претприемаштвото. 
Од Основниот суд во Штип.                            (20138) 

__________ 
 

Со решението Згф. бр. 24/02 од 03.06.2002 година, 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип, под реден 
број 24 за 2002 година, се запишува:  

-Здружение на граѓани Дона-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Благој 

Мучето� бр. 18 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради соработка меѓу си-

те граѓани во РМ, следење на состојбата со остварува-
ње на граѓанските права преку формирање на центри за 
мониторинг, покренување на иницијативи и активнос-
ти кои придонесуваат кон унапредување и заштита на 
граѓански права, залагање за истражување и примена 
на алтернативни технологии и енергии за заштита на 
животната средина. 
Од Основниот суд во Штип.                            (20140) 

__________ 
 

Со решението, Згф. бр. 25/02 од 04.06.2002 година, 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип, под реден 
број 25 за 2002 година, се запишува: 

-Здружение за социјални и хуманитарни вредности 
Радика-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Евреј-

ска� бр. 12 во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Штип и територијата на РМ: 
Здружението е основано поради собирање добро-

волни прилози од друштва и граѓани за остварување и 
реализација на помош на лица со тешка социјална сос-
тојба, помош со обезбедување на храна за гладни лица, 
стари и изнемоштени лица, самохрани лица, деца без 
родители и на сите на кои таква помош им е потребна, 
активности за помагање на лицата со тешка материјал-
на состојба да изградат и негуваат позитивен и здрав 
пристап кон животот и нивно вклучување во самопома-
гање со поддршка од здружението. 
Од Основниот суд во Штип.                            (20141) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1324се запишува здружението на гра-
ѓани Македонска планинарска асоцијација, со скратено 
име М.П.А., со седиште во Скопје на ул. �11 Октом-
ври� бр. 42-а. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател проф. др. Ферит Мухиќ од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на активирање на своите членови како и сите 
граѓани за престој и снаоѓање во природа, како и созда-
вање услови за подготвување и организирање на висо-
когорски експедиции на планинските масиви кај нас и 
надвор од Република Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 10.06.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19740) 
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Основниот суд Кратово во Кратово, со решението 

Зг. бр. 5/2002 од 4.07.2002 година, го запиша Здруже-
нието на планинари �ИЛИНДЕН�-Кратово со седиште 
во Кратово. 
Цели и задачи на Здружението на планинари 

�ИЛИНДЕН�-Кратово се: омасовување, развој и граде-
ње на што поголем интерес кон планинарењето, органи-
зирање и одбележување во континуитет секоја година на 
празникот 2-ри Август-�ИЛИНДЕН� на месноста �ЛИ-
СЕЦ�, општина Кратово, ширење на ведрина и меѓусеб-
на почит помеѓу членовите и пошироко, развивање на 
љубов и почит кон татковината  и богатото културно и 
историско наследство кон кое треба да се однесување со 
гордост и почитување, продолжување и негување на на-
родните обичаи, нивно веродостојно одржување во ин-
терес на зачувување на националниот идентитет, издава-
ње и поддршка на творби, дела и монографии и др., со-
работка со сите општествени структури на локално ниво 
и пошироко и соработка со невладини организации и 
останати институции и структури. 
Од Основниот суд во Кратово.                        (20044) 

__________ 
 

 Основниот суд Кратово во Кратово, со решението 
Зг. бр. 4/2002 од 4.07.2002 година, го запиша Ракомет-
ниот клуб �ЕЛ-КОРИТОН�-Кратово со седиште во 
Кратово на ул. �25-ти мај� бр. 2. 
Основни цели и задачи на ракометниот клуб �ЕЛ-

КОРИТОН� Кратово се: да прибира членови од редо-
вите на младината и другите граѓани што сакаат актив-
но да се занимаваат со спорт, преку тренирање и нат-
преварување на своето членство му обезбедува постиг-
нување на врвни резултати во ракометниот спорт, да 
работи правилно спортски и морално да ги воспитува 
своите членови во развивање на моралните и спортски-
те особини својствени на граѓаните на нашата држава, 
да работи на усовршување и школување на својот стру-
чен кадар за што поуспешно работење, да учествува на 
натпреварите организирани од ракометниот Сојуз на 
Македонија во кој ракометните клубови се натпревару-
ваат без разлика на карактерот, првенствени, куп или 
пријателски вид на натпревари, учество на пријателски 
натпревари во странство, грижа на нивото на организи-
раните натпревари со стремеж за солидна организаци-
ја, спортски слух и соработка, грижа за создавање и 
проширување на материјалната основа на клубот, како 
и за набавка и одржување на спортската опрема, членс-
твото да работи на пропагирање и издигање на ниво на 
името и реномето на ракометниот клуб, да соработува 
со други спортски друштва, посебно со ракометните 
клубови во земјата и странство, за размена на искуства, 
подобрување на работата и постигнување на што по-
добри резултати во спортот, да организира целосно хи-
гиенска, здравствена заштита и постојана здравствена 
заштита на активното членство. 
Од Основниот суд во Кратово.                        (20045) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Дејан Митров од Гевгелија, ул. 

�Миле Пецанов� бр. 20,  запишан во судскиот регис-
тар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение 
П. трег. бр. 3096/02, објавува дека Друштвото за  про-
изводство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги 
БЕЛМОР - М Јован ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија 
и со број на жиро сметка  200000033495062 отворена 
при Стопанска банка 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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20353) 

___________ 
 
Ликвидаторот Снежана Гајиќ од Скопје, бул. 

�Илинден� бр. 79/12,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег. бр. 441/2001 објавува дека Друштвото за  промет 
и услуги М-Г Часле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со 
број на жиро сметка  40120-601-412501, е во ликвида-
ција. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на Република Македонија", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази од 
последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20397) 

___________ 
 
Ликвидаторот Снежана Гајиќ од Скопје, бул. 

�Илинден� бр. 79/12,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег. бр. 416/2001 објавува дека Друштвото за  произ-
водство, промет и услуги ЈО-КИ ПРОМЕТ Киро ДОО-
ЕЛ експорт-импорт и со број на жиро сметка  40100-
601-352115,  отворена при ЗПП филијала Скопје е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на Република Македонија", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази од 
последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20398) 

___________ 
 
Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, 

ул. �Никола Русински� бр. 12 II/29  запишан во суд-
скиот регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со 
решение П. трег. бр. 2826/2002, објавува дека 
Друштвото АС Цветиновски и др. ДОО експорт-им-
порт Скопје  и со број на жиро сметка  
300000000746451 отворена при Комерцијална банка е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20400) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Л.бр. 43/2002 од 13.03.2002 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за издавачка дејност, деловни услуги, 
внатрешна и надворешна трговија �АРТ СТУДИО 
ЦВЕТКОВСКИ� ДОО - Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 
33, со жиро сметка 40100-603-20829. 
За ликвидатор се определува лицето Еленкова Ста-

ника од Скопје, ул. �Никола Русински� бр. 12/2-29. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  3 (три) месеци  од денот на  послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (20402) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Л.бр. 397/2001 од 17.12.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, трговија и услуги 
�ХИДРОМИКС� ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Дабни-
ца� бр. 8, Скопје со жиро сметка 40100-601-354193. 
За ликвидатор се определува лицето Рајковски Дра-

ги од Скопје, ул. �Дабница� бр. 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 (три) месеци  од денот на  послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (20525) 

___________ 
 
Ликвидаторот Тимче Стаменов од Скопје, ул. 

�Гандиева� бр. 10б,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег. бр. 4736/2001, објавува дека Друштвото за превоз, 
трговија и услуги �ИНТЕР ТОП� експорт-импорт 
Скопје ДОО и со број на жиро сметка  210-0544443801-
67 отворена при Тутунска банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 3 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20554) 

___________ 
 
По втор пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, 

ул. �Пиринска� бр. 57, запишана како ликвидатор под 
П.Трег 548/02 во трговскиот регистар при Основниот 
суд во Штип, објавува дека Трговското друштво за 
производство, промет и услуги Санто Комерц ДООЕЛ 
с. Амзабегово Св. Николе, со жиро сметка бр. 41420-
601-27375 отворена при ЗПП Св. Николе е во ликвида-
ција.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20568) 

___________ 
 
По втор пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, 

ул. �Пиринска� бр. 57, запишан како ликвидатор со ре-
шение П.Трег 534/02 во трговскиот регистар при Ос-
новниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за тр-
говија ЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. �Борис Кид-
риќ� бр. 21, со жиро сметка бр. 41400601-14989 отворе-
на при ЗПП Штип е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20570) 

___________ 
 

Ликвидаторот Томановски Ацо од Скопје, за-
пишан во судскиот регистар при Основниот  суд Скоп-
је I - Скопје со решение П. трег. бр. 3686/02 објавува 
дека ДПП  РАМ Интернационал ДООЕЛ  со број на 
жиро сметка  200000007396242,  отворена при ЗПП фи-
лијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена  по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20608) 

___________ 
 
Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. 

�Ленинова� бр. 63-2-7, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр. 2246/02, објавува дека Трговското друштво 
ПЕШ-КОМЕРЦ II Кирил Василев ДООЕЛ ул. �Лука 
Геров 9� бр. 2, Скопје и со број на жиро сметка 300000-
000148058 отворена при Комерцијална банка е во лик-
видација. 
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 90 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19869) 

___________ 
 
Ликвидаторот Љубен Рикалоски од Скопје, ул. �Ан-

ѓел Димовски� бр. 8/2-14, објавува дека со решение I. 
Л. бр. 83/2002 од 26.03.2002 година при  Основниот суд 
Скопје I - Скопје, над должникот Претпријатие за трго-
вија и услуги �СОНАТА�  ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 40  жиро сметка бр.  40100-601-
229432 е отворена ликвидациона постапка. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци  од денот на послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19914) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, со 

стан на ул. �Јани Лукаровски� бр. 10/44,  со тел. 171-
599 запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 2758/02, обја-
вува дека Друштвото 7-ФЕНИКС ДООЕЛ Скопје со  
број на жиро сметка 300000001077318 отворена при 
Комерцијална банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19916) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

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

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

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
должникот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  3 (три) месеци  од денот на  послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (20107) 
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Ликвидаторот Игор Бачоски од Тетово, дипл. прав-

ник  ул. �Маршал Тито� бр. 50/2, тел. 044/28780, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3599/02 и влошка: 
02018448?-8-03-000 од 27.06.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за производство, трговија и услуги СЕ-
АТ-КОМЕРЦ Исмет ДООЕЛ  експорт-импорт Тетово, 
ул. �Мирче Ацев� бр. 73 е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20117) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л.бр. 118/2002 од 15.04.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за инженеринг, производство и про-
мет �ЕКОТЕХНИКА� извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. 
�Пушкинова� бр. 4/1-27, со жиро сметка 40100-601-
144753. 
За ликвидатор се определува лицето Евтимовска 

Мирјана од Скопје, ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 
25/5/9.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од  3  месеци  од де-
нот на  последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (20133) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ристески Илија од Скопје, ул. �Вол-

гоградска� бр. 4-3/4,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, како регистарски 
суд, со решение П.Трег.бр. 3063/2002, објавува дека 
Јавното трговско друштво за промет со стоки и услуги 
�МИКИ-ТРЕЈД� Димитар Гаџевски и др. увоз-извоз во 
ликвидација, со  број на жиро сметка 210-0481906301-
17 отворена при Тутунска банка АД Скопје е во ликви-
дација. 
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 последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19916) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, со 

стан на ул. �Јани Лукаровски� бр. 10/44,  со тел. 171-
599 запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3572/02, обја-
вува дека Друштвото ИНТЕР ЧЕРМАК ДООЕЛ Скопје 
со  број на жиро сметка 300000000403071 отворена при 
Комерцијална банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (20244) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 102/02 од 01.04.2002 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало �МГС� Ц.О. увоз-извоз Скопје од Скопје 
ул. �Киро Димишков� бр. 32, со жиро сметка 40100-
601-350841. 
За ликвидатор се определува лицето Митев Горан 

од Скопје, со стан на ул. �Првомајска� бр. 21-6-17.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од  3  месеци  од де-
нот на  последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (20319) 

___________ 
 
Ликвидаторот Искра Секуловска од Скопје, со стан 

на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 47/3-47,  со тел. 771-617, е 
запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3543/2002 од 
20.06.2002 година, објавува дека Друштвото за тргови-
ја и услуги СТАР-ТЕЛ Тома ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, со седиште на ул. �коста Новаковиќ� бр. 4-8, Скопје, 
со  број на жиро сметка бр.  210045612520176 и депо-
нент на Тутунска банка Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 30 дена од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19808) 

___________ 
 
Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје,  ул. 

�Никола Русински� бр. 12 II/29, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег.бр. 3815/2002, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги МАГ-ПРОИЗВОД 
2000 ДОО Е-И и со  број на жиро сметка 3000000-
01139786 отворена при Комерцијална банка е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19664) 

___________ 
 
Ликвидаторот Стојан Марковски од Скопје, ул. 

�Ѓорче Петров� бр. 33,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр. 1/2002 година, објавува дека Претпријатие за 
промет на големо и мало �ПИПИН КОМЕРЦ� увоз-из-
воз Скопје и со  број на жиро сметка 40100-601-115303 
отворена при ЗПП филијала - Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 8 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 8 дена  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19503) 
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Ликвидаторот Стојан Марковски од Скопје, ул. 

�Ѓорче Петров� бр. 33,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр. 3/2002 година, објавува дека Претпријатие 
за производство и промет �ЈУМАК� увоз-извоз Скопје 
и со  број на жиро сметка 40120-601-243344 отворена 
при ЗПП филијала - Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 8 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 8 дена  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19505) 

___________ 
 
Ликвидаторот Живко Николов од Валандово ул. 

�Маршал Тито� бр. 133,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
II.Л.бр. 44/2002, објавува дека Претпријатието за про-
изводство, услуги и трговија  �СЕЛИНА-1 ДОО� ек-
спорт-импорт Валандово, ул. �Маршал Тито� бр. 133 и  
број на жиро сметка 41310-601-51878 отворена при 
ЗПП филијала во Струмица, а сега во Агенцијата за ра-
бота со блокирани жиро сметки на учесниците во плат-
ниот промет 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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19514) 

___________ 
 
Ликвидаторот Душан Ѓорѓиевски од Скопје, ул. 

�Томе Арсовски� бр. 49,  запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
I.Л.бр. 65/2002 објавува дека Претпријатието за промет 
на големо и мало и услуги �ИРКО КОМЕРЦ� увоз-из-
воз ЦО Скопје, ул. �Коце Металец� бр. 8/2-2 и број на 
жиро сметка 40100-601-314965 отворена при ЗПП фи-
лијала во Скопје, а сега во Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во правниот промет - 
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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19515) 

___________ 
 
Ликвидаторот Снежана Гајиќ од Скопје, бул. 

�Илинден� бр. 79/12,  запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр. 3078/2000 година, објавува дека Друштвото 
за промет и услуги МОНТАНА Павле Глигоровски 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со  број на жиро сметка 
40120-601-381908 отворена при ЗПП филијала - Скопје 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 90 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази од 
последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19612) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л. бр. 112/2002 од 15.07.2002 година се отвора ликви-
дациона постапка поднесена од Претпријатието во при-
ватна сопственост за трговија на големо и мало увоз-
извоз КИКО п.о. Струмица, но истата не се спроведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатие во при-

ватна сопственост за трговија на големо и мало увоз-
извоз КИКО п.о. Струмица, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19554) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л. бр. 124/02 од 08.07.2002 година се отвора ликвида-
циона постапка поднесена од Друштвото за трговија и 
услуги МИКО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, но истата 
не се спроведува бидејќи должникот не располага со 
имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштво за трговија 

и услуги МИКО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица,  се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19606) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

П.Трег. 666/02 од 09.07.2002 година , во регистарската 
влошка бр. 03002937?-3-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар ликвидацијата на Друштвото за производ-
ство и преработка на млеко Млекара Овче Поле ДОО 
Св. Николе, ул. �Маршал Тито� бр. 75. 
Отворање на ликвидациона постапка. Лицето Ни-

новски Миле од Скопје, се именува за ликвидатор. 
Од Основниот суд во Штип.                            (20046) 

___________ 
 
Во огласот за ликвидација бр. 17243, објавен во 

�Службен весник на РМ� бр. 42 од 25 јуни 2002 година 
на страна 27, во третиот ред наместо: Претпријатие за 
промет и услуги �КАНГ� увоз-извоз, треба да стои: 
Претпријатие за промет и услуги �ЛАНГ�. 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од зем-

јоделско земјиште и тоа: 
К.П. 772/6, план 4, скица 11, м.в. �Уши�, култура 

лозје, класа 4, со површина од 657м2, запишано во по-
седовен лист бр. 3185 за К.О. Волково сопственост на 
Митреска Весна за цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-

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

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански од-
реди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.                   (20225) 

_____________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата КП бр. 490/51, овошна гра-
дина, во м.в. �Голем Рид�, со површина од вкупно 600 
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м2, КО Радишани дека сопственикот Поповски Мирон 
со живеалиште во Крива Паланка ул. �Маршал Тито� 
бр. 136, ја продава наведената парцела по цена од 
700,00 денари по еден м.кв. Доколку наведените лица 
сакаат да го користат предимственото право за купува-
ње, предвидено во Законот за земјоделско земјиште, 
потребно е во рок од 30 дена, од објавувањето на овој 
оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотар-
ски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на 
друг купувач.                                                           (20228) 

____________ 
 
Се продава идеалната половина (1/2) од земјодел-

ското земјиште нива во м.в. �Лескојец� со вкупна повр-
шина од 2100 м2 лоцирана на КП. бр. 340 за КО Оров-
ник сопственост на Карамачоски Наум од Охрид ул. 
�М. Нестороски�-206 за продажна цена од 167.400,00 
денари. 
Се повикуваат сопствениците и сите соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќа-
ње на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на 
понудата-огласот во �Службен весник на РМ�. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставува-

ат до нотарот Момана Ивановска од Охрид, �Македон-
ски Просветители�-8 (мезанин).                            (19756) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Раштани, 

сопственост на Андов Васил и тоа: 
Култура нива, од 6-тата бонитетна класа со повр-

шина од 12291 м2, нива од 7-мата бонитетна класа со 
површина од 6000 м2, и култура неплодно со површина 
од 2000 м2, во в.м. �Пара Нива�, сите на КП бр. 647, 
план 7, скица 26; 
Култура шума, 4-та бонитетна класа со површина 

од 2359 м2, на КП бр. 625, план 7, скица 24, в.м. �Пара 
Нива�. 
Култура неплодно со површина од 384 м2 и култура 

нива, 8-ма бонитетна класа со површина од 7472 м2, и 
двете на КП бр. 626, план 7, скица 24, в.м. �Пара Нива�, 
заведени во Поседовен лист бр. 109 за КО Раштани. 
Наведениот имот се продава за цена од 15.000 ЕУР 

во денарска противвредност. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат 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 Елена Мартинова од Велес со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.          (19757) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 

КП бр. 4557. в.м. �Г. Делчев� класа 3 со површина 
од 371 м2, Трстици на КП бр. 4558, в.м. �Г. Делчев�, 
класа 2 од 750 м2 и шума на КП бр. 4726, в.м. �Г. 
Делчев�, класа 2 од 99 м2 за цена од 30.000 денари 
заведено на Имотен лист бр. 476 КП Росоман сопс-
твеност на Драгутин Петковиќ од Бор, ул. �М. Пија-
де� бр. 35/6 СРЈ. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенствено купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат 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 Кирил Грков од Кавадарци со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (19758)                          

___________ 
 
Се продаваат 34/82 од земјоделско земјиште, катас-

тарска култура нива на КП. бр. 2957 во м.в. �Тражица� 
класа 1 во површина од 1115 м2, нива на КП. бр. 2958 во 
м.в. �Тражица� класа 1 во површина од 2958 м2, нива на 
КП. бр.2959 во м.в. �Тражица� класа 1 во површина од 
5501 м2 и пасиште на КП. бр. 2960/1 во м.в. Тражица� 
класа 1 во површина од 380 м2,, сите заведени во Имотен 
лист бр. 17581 за КО Прилеп, за цена од 30,00 денари за 
еден метар квадратен, сопственост на Тренкоски Славе 
од Прилеп, ул. �Б. Јорданоски� бр. 10. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со погоренаведена-
та парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Марковски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                         (19759) 

____________ 
 

Се продава недвижен имот-нива 5-та класа со повр-
шина од 274 м2, што се наоѓа на КП 608, м.в. �Село�, 
КО Долно Соње, сосопственост на Драган Панчевски и 
Бранислав Панчевски од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

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

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

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, локал 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                             (19811) 

___________ 
 
Јавно објавувам дека продавам земјоделско земјиш-

те во КО с. Ношпал Битола, и тоа: 
-КП бр. 463 м.в. �Село�, пасиште, со површина од 

1237 м2. 
-КП бр. 464 м.в. �Село�, нива со површина од 3732 

м2. 
Се повикуваат лицата кои имаат првенство на купу-

вање да се јават и да достават свои понуди во рок од 30 
дена од објавувањето на понудата. 
Понудите да се достават до сопственикот Киро Чурли-

новски од Битола, ул. �Васко Карангелески�, II-I/5.  
Во спротивно, после овој рок, земјиштето ќе го про-

давам на друго заинтересирано лице.                   (20047) 
___________ 

 
Се продава недвижен имот - 1086 м2, дел од нива, 6-

та класа со вкупна површина од 3.808 м2, што се наоѓа 
на КП. 994, м.в. �Под Црква�, КО Г. Соње, сопственост 
на Александар Тасевски Зарко Трпевски, Гоце Тасевски, 
Владо Тасевски и Нада Тасевска од Скопје.  
Се повикуваат сосопствениците, како и сопствени-

ците на парцелите што граничат со наведената парце-
ла,  во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
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ласот во �Службен весник на Република Македонија�, 
доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната 
недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, исти-
те го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на  нотарот Снежана Сар-
џовска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                             (20321) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот построен на КП бр. 

4864/2 место викано �Лупушани� култура нива, класа 
4, со површина од 3125 м2, КО Љубанци сопственост 
на Маневски Зоран за цена од 218.000 денари за 1 м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците  и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава  во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје. 

                                                                            (20549) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште во катастарска оп-

штина Чифлик. Парцела број 31 во место викано �Ца-
ровец� нива со површина од 1851 м2 во катастарска оп-
штина Чифлик. 
Парцела број 31 во место викано �Царовец� пасиш-

те со површина од 140 м2 во катастарска општина Чиф-
лик. Сопственост на Ѓорѓиев Божо од с. Чифлик. Цена 
на продажба 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците  и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава  во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (20556) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива, К.П. бр. 

4209/1, површина од 1201 м2, место викано �Моински 
пат� и К.П. 4209/2, површина од 1324 м2 и двете заве-
дени во ПЛ бр. 351 за КО Гевгелија, по цена од 
62.000,00 денари, сопственост на Ризов Јован, ул. �Ди-
митар Влахов� бр. 30, Гевгелија. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците  и соседите чие што земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава  во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� 
бр. 3, Гевгелија.                                                       (20404) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, 

КП бр. 966, план 004, скица 007, в.м. �Оградите�, кул-
тура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 3.673 м2, во 

сопственост на Стојан Нушев и Ќиро Нушев од Кава-
дарци, евидентирано во Имотен лист бр. 725 издаден 
од Државен завод за геодетски работи, Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 де-
нари. 
Се повикуваат  сопствениците, заедничките сопс-

твеници, сосопственици  и соседите чие земјиште гра-
ничи со земјиштето кое што се продава,  во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија�, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (20405) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1254318 издаден на име Гаврилов 
Томислав, с. Грдовци, Кочани.         (19098) 
Пасош бр. 1538448/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Аднан Рамадановски, ул. "М. Тито 10" бр.4, с. Сарај, 
Скопје.                                                           (20579) 
Пасош бр. 1649255/01 издаден од СВР-Велес на име 
Мазлумовски Али, с. Согле, Велес.               (20582) 
Пасош бр. 0683524 издаден од УВР-Скопје на име 
Сали Рабије, ул. "П. Драганов" бр. 23, Скопје.    (20583) 
Пасош бр. 0549101 на име Здравески Живко, ул. 

"Егејска" бр. 55, Прилеп.                              (20590) 
Пасош бр. 1275299 на име Тасева Викторија, ул. "Г. 
Делчев" бр. 20, Кочани.                              (20592) 
Пасош бр. 1306622 на име Хиљадников Владимир, 
ул. "Г. М. Апостолски" бр. 18, Штип.        (20593) 
Пасош бр. 1459417 на име Каролина Дукиќ, Кочани.

                                                                    (20595) 
Пасош бр. 1454348/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Бакија Исмаил, ул. "Топанска" бр. 21, Скопје.    (20610) 
Пасош бр. 1271837 издаден од УВР-Скопје на име 
Ридва Хајрула, ул. "Јајце" бр. 96, Скопје.        (20611) 
Пасош бр. 1474860/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Јетмир Муниши, с. Камењане, Тетово.            (20613) 
Пасош бр. 1197440 издаден од УВР-Тетово на име 
Идризи Керим, ул. "155" бр. 8, нас. Дреновец 2, Тетово.
                                                                    (20624) 
Чекови од тековна сметка бр. 1246289 со бр. 3484-10 
и бр. 348411 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Блажевски Киро, Скопје.        (20597) 
Чекови од тековна сметка бр. 5900097 со бр. 5121289 
и бр. 5121290 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стрезоска Душанка,Скопје.          (20598) 
Чекови од тековна сметка 13296-85 од бр. 116757 до 
бр. 116765 издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Бранислав Поповиќ, Скопје.          (20605) 
Чекови од тековна сметка бр. 10929-52 со бр. 3623-

373, бр. 3623374, бр. 3623375, бр. 3623376 и бр. 36233-
77  издадени од КИБ-Куманово на име Симоновиќ 
Слободан, ул. "О. Револуција" бр. 4-1/8, Куманово. 

                                                                    (20612) 
Работна книшка на име Исаковска Анкица, Скопје.                                

       (20555) 
Работна книшка на име Вељановска Рајна, Скопје.                                

       (20571) 
Работна книшка на име Трајкоска Добрионка, Скопје.

                                                                    (20573) 
Работна книшка на име Оџовска Снежана, Скопје.                                

       (20575) 
Работна книшка на име Ицковска Силвана, Скопје.                                

       (20576) 
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Работна книшка на име Ѓултен  Мамути, Скопје. 
                                                                    (20578) 
Работна книшка на име Фејзуловски Џавид, с. Гру-
шино, Скопје.                                             (20581) 
Работна книшка на име Михајловски  Спасен, Скопје.

                                                                    (20584) 
Работна книшка на име Михајлов Ванчо, Кочани. 
                                                                    (20585) 
Работна книшка на име Тодоров Звонко, с. Злеово, 
Радовиш.                                                     (20586) 
Работна книшка на име Пауновски Игор, с. Милади-
новци, Скопје.                                             (20591) 
Работна книшка на име Шотаровски Саша, Скопје.                                                                     

Документите да бидат во оригинален примерок или 
копија заверена од нотар и да не бидат постари од 6 ме-
сеци, освен за точка 3.1.        (20607) 

Работна книшка на име Тачева Златка, Скопје. 
                                                                    (20609) 
Воена книшка на име Аспровски Марјан, Скопје. 
                                                                    (20599) 
Диплома издадена од Работнички универзитет "Кочо 
Рацин"-Скопје на име Цветковски Митре, Скопје.                                                                     4.3. Услови за плаќање          5 бода;        (20574) 
Диплома издадена од УСО "Димитар Влахов" Скопје 
на име Ицковска Силвана, Скопје.             (20577) 
Здравствена книшка на име Тикваров Тодор, ул. 

"Скопски Пат" бр. 1, Велес.                       (20587) 
Лична карта на име Николовска Сузана, ул. "К. Ми-
сирков" бр. 9, Велес.                                      (20588) 
Уверение за положени испити издадено од Педагош-
ка академија-Штип на име Грујовска Ирена, Скопје.                                                                     

5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во согласност со член 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки.        (20572) 

Даночна картичка на име Блажеска Гордана, ул. 
"Маркс Енглес" бр. 22, Струга.                       (20594) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002) и Одлука-
та бр. 03-100/90 од 03.06.2002 година, Комисијата за 
јавни набавки на Македонската академија на науките и 
уметностите, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Македонска академија на науките и 

уметностите-Скопје (МАНУ). 
1.2. Предмет на набавката: опремување на Анекс-

работниот простор на МАНУ (работни бироа, конфе-
ренциски маси, столици, фотелји, килими, завеси). 

1.3. Описот, количеството и техничките карактерис-
тики се дадени во тендерската документација, која мо-
же да се подигне во Македонската академија на науки-
те и уметностите. 

1.4. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица регистрирани за ваков вид дејност. 

1.5. Отворањето на понудите ќе биде извршено со 
присуство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име и адреса на понудувачот. 
2.2. Елаборат за опремување на Анекс-работниот 

простор. 
2.3. Вкупна цена во денари за извршување на на-

бавката. 
2.4. Рок на извршување на работите, изразен во ка-

лендарски денови. 
2.5. Услови на плаќање. 
2.6. Референтна листа. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет издаден од Централниот 

регистар. 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на 
дејност и 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена за изведба на работите      60 бода; 
4.2. Квалитет         30 бода; 

4.4. Референтна листа          5 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта препорачано 
или со предавање во архивата на МАНУ, ул. �Крсте 
Мисирков� бр. 2, Скопје, со назнака за Комисијата за 
јавни набавки. 

5.4. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�. 

5.5. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

5.6. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 114-200/152. 
5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши на два 

дена по истекот на рокот за доставување на понудите 
во просториите на МАНУ во 11,00 часот. 

 
       Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/21/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект �Реконструкција на дел од улица-

та �23 Август� во Берово, во должина од 450 м. попло-
чување на стрмна улица во градот Берово. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
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за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена  мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци). 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                    40 поени, 
5.2.  Ефикасност                                       20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите        15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост  10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                               5 поени, 
5.6. Референц листа                                    5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                       5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 30.07.2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 30.07.2002 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавно 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 
       

                                Комисија за јавни набавки  
___________ 

 
Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98) Комисијата за јавни 
набавки при Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на РМ- Скопје, Подрачна  
единица - Битола, како реализатор на програмата за одр-
жување на комунални објекти и инсталации, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 1 

 
За прибирање на понуди за изградба на ТС 10/0,4 

КV 2х1000 КVА со набавка и полагање на 10 КV кабел 
ИПО 13 А 3х150 мм, лоцирана во станбена заедница 
бр. 1 Шерусти - Битола. 

 
I. ОПШТИ УСЛОВИ 
1. Набавувач: ЈП за стопанисување со станбен и де-

ловен простор на РМ- Подрачна единица - Битола, во 
име на општината Битола за сметка на средствата од 
Фондот за уредување на градежното земјиште. 

 
2. Предмет на набавката 
Изградба на ТС 10/0,4 КV 2х1000 КVА со набавка и 

полагање на 10 КV кабел ИПО 13 А 3х150 мм.  
 
3. Начин и обем на работата 
Според тендер пресметка и главен проект. 
 
4. Критериум за најповолен понудувач 
- цена на набавката, 
- начин на плаќање, 
- техничка опременост, 
- рок на извршување на работите, 
- кадровска оспособеност, 
- техничка опременост и оспособеност. 
 
5. Рокови 
Краен рок за завршување на работите е 30 дена од 

денот на известувањето. 
 
II. ДОСТАВА НА ТЕНДЕР ПОНУДА 
1. Тендер понудата се доставува во 1 (еден) приме-

рок потпишана од овластено лице која претходно се 
подигнува кај набавувачот. 

2. Како придружна документација се доставува:  
- извод од регистрација на дејноста, 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорното лице на понудувачот, 
- документ за бонитет. 
3. Понудата за испраќа во затворен плик на кој во 

левиот агол треба да се назначи  не отворај понуда по 
пошта или во архивата на ЈП за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на РМ, Подрачна единица - Би-
тола на ул. �Борис Кидрич� бр. 24-а, Битола.  

4. Рок за поднесување на пријавата е 15 дена од об-
јавувањето. 



18 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 57 - Стр. 63 
 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите кои не се доставени во предвидениот 

рок и кои не се потполни нема да се разгледуваат. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 

05.08.2002 година во 11 часот во присуство на понуду-
вачите во просториите на набавувачот. 

3. За дополнителни информации обратете се на тел. 
229-834 и 229-924 кај набавувачот.  

 
   Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02) и член 33 од Ста-
тутот на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија, 
Комисијата за јавни набавки при ПЕ-Кочани, објавува 

 
БАРАЊЕ 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 5/2002 
 
1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
-Промена на ТС 10/0,4 KV од 400 КVA  со нова oд 

1000 KVA 
-Изведба на 2 (два) НН-ски кабловски изводи, за 

објект во населба �Калиманова глава�-Кочани. 
2. ВИД И КОЛИЧИНА 
Набавка и монтажа на трансформатор, со снага 

ETN 1000/12 ТС 10/0,4 KV, со кондензаторска батерија 
и нисконапонска табла. 

-Изведба на 2(два) НН-ски кабелски изводи во дол-
жина од по 160м, за објект во населба �Калиманова 
глава� на ул. �Роза Петрова� бб во Кочани, во се спо-
ред предмер-пресметката со опис на позиции од Елек-
тродистрибуција - Кочани, во прилог на Одлуката. 

3. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАБАВКАТА 
-Средствата потребни за реализација на предметна-

та набавка се обезбедени според Програмата за изград-
ба на станови во сопственост на Република Македонија 
за 2002 година - ПЕ Кочани. 

4.НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
НАБАВКАТА 

-барање за прибирање понуди согласно член 45 од 
Законот за јавни набавки. 

5.КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

-Согласно член 27, став 1, алинеја 2 од Законот за 
јавни набавки. 

- Цена за изведба на работите            70 бода 
- Услови на плаќање                           10 бода 
- Референтна листа, кадровска          
  и техничка опременост                   20 бода 
6. РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- 8 (осум) дена од денот на објавувањето  во �Служ-

бен весник на РМ� и дневното гласило �Нова Македо-
нија� 

                                            Комисија за јавни набавки         
___________ 

 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), Комисија-
та за јавни набавки на Фондот за локални патишта, 
улици и комунално уредување-Крушево, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Фонд за локални патишта, улица и ко-

мунално уредување, ул. �Нико Доага� бр. 65, Крушево.  

1.2. Предмет на набавка: Интервенција на постоеч-
ката водоводна мрежа во Крушево. 

1.3. Спецификација со потребните количини е даде-
ни во тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подигне 
во просториите на Фондот за патишта-Крушево, секој 
работен ден од 8.00 до 14.00 часот, при што треба да 
приложат доказ за уплатени 1.500,00 денари неповрат-
ни средства на ж-ка 200000091862193, со назнака за 
тендерска документација. Даночен број на Фондот е 
4016998101199, депонент на Стопанска банка. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

1.6. Право на учество имаат сите правни лица што 
се регистрирани за вршење на ваков вид на дејност. 

2.СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седиш-

те на понудувачот. 
2.2. Понудата да содржи единечна и вкупна цена за 

секоја позиција од набавката како и вкупна цена на це-
лата набавка (со пресметани даноци и други давачки). 

2.3. Понудата да содржи:  
- начина на плаќање,  
- рок на извршување на работата, 
- гаранција за извршените работи. 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет издаден согласно член 24 

од Законот за јавни набавки. 
3.2. Доказ од Управа за јавни приходи за платени 

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

во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 

еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 
од Законот за јавни набавки. 

3.5. Извод од регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверена копија од нотар. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1.  Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок  заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од За-
конот за јавни набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за ло-
кални патишта, улици и комунално уредување-Круше-
во, ул. �Нико Доага� бр. 65, преку пошта или на лице 
место, најдоцна 15 дена од денот на објавувањето. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
5. РОКОВИ 
5.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на об-

јавувањето. 
5.2. Отворањето на понудите ќе се одржи после 5 

дена од завршувањето на повикот во просториите на 
Фондот за патишта-Крушево. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Овластените претставници на понудувачите 

кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на пону-
дите на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното от-
ворање на понудите. 

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

телефон 048 477-919, односно во Фондот за патишта-
Крушево. 

       Комисија за јавни набавки   
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Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комиси-
јата за јавни набавки на Општина Ново Село, објавува 

5.3. Претставниците на понудувачите се должни да 
покажат писмено овластување од понудувачите на Ко-
мисијата за јавни набавки. 

 5.4. Секој понудувач може да достави само една понуда. 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 5.5. За подигање на тендерската документација пот-

ребно е да се уплати 5000,00 денари на жиро сметка 
200000091896725 - Совет на општина Ново Село, Сто-
панска банка - Струмица, со назнака за отворен повик 
бр. 01/2002 година. 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01/02 е Оп-

штина Ново Село. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на дел од фе-

кална канализација во Ново Село - Општина Ново Село. 5.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат секој работен ден од 7,00 до 15,00 часот на тел. 034 
355-202 или во општина Ново Село. 1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право 

на учество на сите домашни правни и физички лица ре-
гистрирани за вршење на ваков вид дејност. 

 
                                            Комисија за јавни набавки   

1.4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки со отворен повик. _______________________________________________ 

 1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски 

комбинат АД Скопје, Управниот одбор на седницата 
одржана на ден 26.06.2002 година, ја донесе следнава 

- цена, начин на плаќање, квалитет, рок на извршу-
вање на работите. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Општина Ново Село секој работен 
ден од 7,00 до 15,00 часот, а во кој термин може да се 
види и изведбениот проект. 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ АД СКОПЈЕ   3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Член 1 3.1. Име, адреса, седиште на понудувачот. 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 
20 пушачки единици се утврдува како што следи: 

3.2. Понудата треба да содржи и придружна доку-
ментација во согласност со Законот за јавни набавки: 

 Извод од регистрација на дејноста; документ за бо-
нитет од Централниот регистар во оригинал или заве-
рено кај нотар, доказ дека не е отворена постапка за 
стечај или ликвидација; доказ од надлежен орган дека 
со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забра-
на за вршење на дејност; потврда од Управата за јавни 
приходи за платени даноци, придонеси и други јавни 
давачки; референцна листа, список на технички лица. 

Вид на цигари Малопродажна цена/денари 
WEST Ultra Lights 55 

 
Член 2 

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се применува од 15.08.2002 година. 

3.3. Понудата треба да содржи цена за секоја пози-
ција, единечна и вкупна цена. 

 
             Тутунски комбинат АД Скопје 

              Претседател на Управен одбор, 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
                   Коста Кипровски, с.р. 4.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки.  
4.2. Понудите се доставуваат по пошта на адреса: 

Општина Ново Село, ул. �Мануш Турновски� бб, 2434 
Ново Село, или во архивата на општината во рок од 15 
дена од денот на објавувањето. 
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5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се доставени во предвидениот 

рок и кои не се изготвени во согласност со Законот за 
јавни набавки нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши 5-
от ден по завршување на рокот за доставување на по-
нудите во присуство на овластени претставници на по-
нудувачите во 13 часот во Општина Ново Село. 
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