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1348. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието 

на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2001 година, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И J А 
З А ОСУДА НА ТЕРОРИСТИЧКИТЕ НАПАДИ ВО ЊУЈОРК И ВАШИНГТОН 

- САД, ОД 11 СЕПТЕМВРИ 2001 ГОДИНА 

1. Собранието најостро ги осудува терористичките акти и длабоко и искрено 
сочувствува со болката на семејствата на огромниот број загинати граѓани на САД 
и други земји, жртви на грозоморните терористички напади извршени врз зградите 
на светскиот трговски центар во Њујорк и врз зградата на Пентагон во Вашингтон. 

2. Собранието свесно за подемот на тероризмот насекаде во светот, како и за 
последиците и недолжните жртви што тој ги предизвикува, ја поддржува иницијати-
вата на претседателот на САД Џорџ Буш за создавање меѓународна коалиција за 
борба против тероризмот. 

Оценувајќи дека тероризмот во овој момент претставува најголемо зло за чо-
вештвото, чии последици длабоко и трагично ги почувствува и Република Македо-
нија, Собранието изразува готовност за соработка и приклучување на Република 
Македонија во активностите за борба против тероризмот. 

3. Собранието ја поддржува иницијативата на Советот за безбедност на Репуб-
лика Македонија за склучување на регионален антитерористички пакт и укажува на 
потребата претседателот на Република Македонија и Владата на Република Маке-
донија да ги преземат сите потребни активности за успешна реализација на оваа 
иницијатива. 

4. Оваа декларација ќе се објави во " Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-3079/1 Претседател 
17 септември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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1349. 
Врз основа на член 55, став 2 од Законот за зашти-

та на растенијата ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 25/98 и 6/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11 септември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК З А ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИ-
ЈА, ПРАТКИ ОД РАСТЕНИЈА, ПРОИЗВОДИ ОД 
РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ 
ОД СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

ПРИ УВОЗ, ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ И РЕЕКСПОРТ 

1. За задолжителен здравствен преглед при увоз, 
извоз, транзит и реекспорт на растенија, пратки од 
растенија, производи од растително потекло и други 
пратки од средства за заштита на растенијата со кои 
може да се пренесат растителни болести и штетници 
преку границата на Република Македонија, правните 
и физичките лица плаќаат надоместок. 

2. Висината на надоместокот за задолжителен 
здравствен преглед на пратките од увоз, извоз и реек-
спорт, во зависност од видот на пратката, изнесува и 
тоа за: 

а) вагонски, камионски и пратки во контејнери од 
и до 10 тони - 500,00 денари, и за секој нареден започ-
нат тон уште по 50,00 денари; 

б) денковни авионски пратки од и до пет колети -
400,00 денари, и за секој нареден започнат колет уште 
по 30,00 денари; 

в) поштенски пратки од и до 10 килограми - 200,00 
денари, и за секој нареден започнат килограм уште по 
20,00 денари; 

г) пратки од и до 10 килограми кои се пренесуваат 
од страна на правни и физички лица - 200,00 денари, и 
за секои наредни започнати 10 килограми уште по 
20,00 денари, со исклучок на пратки од овошје и зе-
ленчук до 5 килограми и цвеќе до 15 броја; 

д) пратки од дрво (трупци и јамско дрво) - 90,00 де-
нари за секој кубен метар; 

ѓ) пратки од целулозно и огревно дрво - 75,00 дена-
ри за секој кубен метар; 

е) пратки од режана граѓа и преработки од дрво -
100,00 денари за секој кубен метар; 

ж) помошни прегради од штици кои се отстранува-
ат по употребата - 100,00 денари по камион. 

3. Висината на надоместокот за задолжителен 
здравствен преглед на пратки во транзит низ Републи-
ка Македонија, во зависност од видот на пратката, из-
несува и тоа за: 

а) вагонски и камионски пратки од и до 10 тони -
250,00 денари, и за секој нареден започнат тон уште по 
25,00 денари; 

б) вагонски и камионски пратки на дрво, со исклу-
чок на пратки од дрво (трупци, јамско и обло), од и до 
10 кубни метри - 300,00 денари, и за секој нареден за-
почнат кубен метар уште по 30,00 денари; 

в) вагонски и камионски пратки од дрво (трупци, 
јамско и обло) од и до 10 кубни метри - 50,00 денари, и 
за секој нареден започнат кубен метар уште по 10,00 
денари; 

г) пратки од огревно и целулозно дрво од и до 10 
кубни метри - 40,00 денари, и за секој нареден започ-
нат кубен метар уште по 10,00 денари; 

д) пратки од режана граѓа и преработки од дрво од 
и до 10 кубни метри - 80,00 денари, и за секој нареден 
започнат кубен метар уште по 20,00 денари. 

4. Висината на надоместокот за задолжителен 
здравствен преглед на саден материјал, во зависност 
од видот на пратката, изнесува и тоа за: 

а) овошен саден материјал: 
- јаболчесто - по 3,00 денари за увоз и по 1,00 денар 

за извоз на една садница; 
- јагодесто - по 1,00 денар за увоз и по 0,30 денари 

за извоз на една садница; 

- коскесто - по 3,00 денари за увоз и по 1,00 денар 
за извоз на една садница; 

б) лозов саден материјал: 
- по 1,00 денар за увоз и по 0,50 денари за извоз на 

една садница; 
в) шумски саден материјал: 
- шумска садница со старост до 2 години - по 1,00 

денар за увоз и по 0,20 денари за извоз на една садни-
ца; 

- шумска садница со старост над 2 години - по 10,00 
денари за увоз и по 5,00 денари за извоз на една садни-
ца; 

- хортикултура шумска садница - по 10,00 денари 
за увоз и по 5,00 денари за извоз на една садница; 

- садници од хортикултурни грмушки - по 10,00 де-
нари за увоз и по 5,00 денари за извоз; 

- садници од рози - по 2,00 денари за увоз и по 1,00 
денар за извоз на една садница; 

г) хортикултурни растенија - цвеќе и зеленчук: 
- саксиско цвеќе - по 3,00 денари за увоз и по 1,00 

денар за извоз на една саксија; 
- режан цвет - по 0,50 денари за увоз и по 0,20 дена-

ри по едно парче; 
- ожилен резник - по 1,00 денар за увоз и по 0,20 де-

нари за извоз по едно парче; 
- неожилен резник - по 200,00 денари за увоз за 

пратки од и до 10 тони, и за секој нареден започнат 
тон уште по 20,00 денари, и по 800,00 денари за извоз 
за пратки од и до 10 тони, и за секој нареден започнат 
тон уште по 80,00 денари; 

- расад од цвеќе - по 1,00 денар за увоз и по 0,20 де-
нари за извоз по едно парче; 

- расад од градинарски растенија (зеленчук) - по 
0,50 денари за увоз и по 0,20 денари за извоз по едно 
парче; 

- луковици од цвеќе - по 0,50 денари за увоз и по 
0,20 денари за извоз по едно парче. 

5. Висината на надоместокот за задолжителен 
здравствен преглед на пратки од: семенски материјал 
од земјоделски и шумски растенија; саден материјал 
(арпаџик и компир) и компост со мицелиум изнесува 
1.000,00 денари за увоз за пратки од и до 10 тони и 
500,00 денари за извоз, и за секој нареден започнат тон 
уште по 100,00 денари. 

6. Висината на надоместокот за задолжителен 
здравствен преглед на пратки во транзит од точка 2 
под "а, б, в и г" и точките 4 и 5 на оваа одлука, се на-
малува за 50% од предвидениот надоместок за увоз, 
извоз и реекспорт. 

7. Висината на надоместокот за преглед на пратки 
на средства за заштита на растенијата, вештачки ѓуб-
рива и растителни биостимулатори при увоз изнесува 
и тоа за: 

а) вагонски, камионски и контејнер пратки од и до 
10 тони по 1.000,00 денари, и за секој нареден започнат 
тон уште по 100,00 денари; 

б) денковни авионски пратки од и до пет колета по 
800,00 денари, и за секој нареден започнат колет уште 
по 60,00 денари; 

в) поштенски пратки од и до 10 килограми по 
600,00 денари, и за секој нареден започнат килограм 
уште по 60,00 денари. 

Висината на надоместокот за извоз на вештачки 
ѓубрива се намалува за 50% од износот на увозот. 

8. За празна амбалажа од растително потекло која 
се враќа во Република Македонија, а претходно се ко-
ристела за извоз на пратки од растително потекло, се 
плаќа износ од 250,00 денари од и до 10 тони, и за секој 
нареден започнат тон уште по 25,00 денари. 

9. Ако извозникот, по негово барање, бара да се 
прегледа амбалажата која не подлежи на задолжите-
лен здравствен преглед, се плаќа износ од 250,00 дена-
ри од и до 10 тони, и за секој нареден започнат тон уш-
те по 25,00 денари. 

10. Надоместокот за извршен преглед на пратките 
од точка 3 на оваа одлука во транзит се плаќа на влез-
ниот граничен премин за оние пратки кои подлежат 
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на преглед. По исклучок, ако прегледот не е извршен 
на влезниот граничен премин, пратката се прегледува 
на излезниот граничен премин, а надоместокот за 
прегледот се зголемува за 100% од надоместокот 
предвиден во точка 3 на оваа одлука. 

11. Надоместокот за извршен преглед на пратки од 
точка 2 на оваа одлука за извоз се плаќа на местото на 
утовар. По исклучок, ако прегледот не е извршен на 
местото на утовар, пратката се прегледува на гранич-
ниот премин, а надоместокот за прегледот се зголему-
ва за 100% од надоместокот предвиден во точка 2 на 
оваа одлука. 

12. Висината на надоместокот за задолжителен 
здравствен преглед на збирни пратки од увоз од расти-
телно потекло, со исклучок на пратки од семенски и 
саден материјал, изнесува 100,00 денари од и до 10 то-
ни, и за секој нареден започнат тон уште по 50,00 де-
нари за секој вид пратка пооделно. 

13. Ако извозникот не ги подготви навремено 
пратките за задолжителен здравствен преглед од точ-
ка 2 на оваа одлука, а го повика инспекторот за заш-
тита на растенијата да ги прегледа пратките на место-
то на утоварот во определено време, извозникот е 
должен да плати надоместок зголемен за 100% од на-
доместокот предвиден во точка 2 на оваа одлука. 

14. Висината на надоместокот за преглед на прат-
ки од точка 2 до 12 на оваа одлука, што се врши во де-
нови на државни празници, се зголемува за 100% од 
висината на надоместокот предвиден во точките од 2 
до 7 на оваа одлука. 

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката за определување на 
висината на надоместокот за задолжителен здрав-
ствен преглед на растенијата и пратките од растенија 
и производи од растително потекло при увоз, извоз, 
транзит и реекспорт и за преглед на пратките на 
средствата за заштита на растенијата при увоз 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
49/98). 

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-5177/1 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1350. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.09.2001 
година, донесе 

O Д Л У К A 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИС-
ТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО -

ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО 

1. Со оваа одлука се пренесува правото на користе-
ње и располагање на 2 (два) клима уреди COOLSTAR 
KFR 52 KL од Министерството за одбрана на Нацио-
нални паркови и ловишта - Шумски резерват "Јасен" 
Скопје. 

2. Примопредавањето на материјално-техничкото 
средство од точка 1 на оваа одлука ќе го изврши 
Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија. 

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

Бр. 23-5197/1 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1351. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 
12 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 79 од Законот за игрите на сре-
ќа и за забавните игри ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Трговското друштво "Лаки 7" - Рафет, 
Киро и други Д.О.О. експорт-импорт од Скопје, заста-
пувано од Драган Поповски, адвокат од Скопје, и Ди-
митар Савовски, адвокат од Скопје, со Решение У. бр. 
53/2001 од 27 јуни 2001 година, поведе постапка за оце-
нување уставноста на член 79 од Законот означен во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави праша-
њето за согласноста на таа одредба од Законот со 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 79 
став 1 од Законот за игрите на среќа и за забавните 
игри (член 61 од измените на Законот), приредувачите 
на посебни игри на среќа и на забавните игри плаќаат 
и надоместок во месечен износ, а според став 2 од овој 
член месечниот паушален износ во одделни видови на 
игри што се приредуваат на маса, автомати и апарати 
ќе изнесува: 

- за рулет маса во играчница 1.750 евра; 
- за други маси во играчница 1.000 евра; 
- за автомат за игри на среќа на кој може да учес-

твува само еден играч 220 евра; 
- за автомат за игри на среќа на кој истовремено 

можат да учествуваат повеќе играчи 400 евра и 
- за апарат за забава 15 евра. 
Според став 3 од овој член од Законот, месечниот 

паушален износ од став 2 на овој член се плаќа во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата, а според став 4 од овој член, платени-
те износи се признаваат како расход. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

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

Со Законот за игрите на среќа и за забавните игри, 
донесен во 1997 година и изменуван и дополнуван во 
1997 и 2001 година, се уредуваат видовите, условите, 
организацијата и начинот на приредување игри на сре-
ќа и забавни игри во Република Македонија. Меѓу 
другото, со овој закон се уредува дека игри на среќа се 
игрите во кои учествуваат поголем број лица и во кои 
на учесниците покрај забава има се дава можност да 
остварат добивка во пари, предмети или права, при 
што крајниот резултат на играта не зависи од знаење-
то и од умешноста на учесниците во играта (член 2 
став 1 од Законот), дека игрите на среќа и забавните 
игри се организираат заради забава на учесниците во 
играта, како и за стекнување средства што се приход 
на Буџетот кои се користат и за финансирање на од-
редени годишни програми и задачи на здруженија на 
граѓани (член 4 став 1 и 2 од Законот), дека приреду-
вањето на игри на среќа е право на Република Маке-
донија, а освен правото кое ќе го задржи за себе, Ре-
публиката може да го пренесе на други приредувачи 
на игри на среќа (член 7 од Законот) и дека за прире-
дување на игрите на среќа на приредувачот му се изда-
ва лиценца односно одобрение кои се непреносливи 
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(член 8 од Законот). Понатаму, се уредува дека лицен-
ците врз основа на јавен оглас ги издава Владата по 
предлог на министерот за финансии, за истите се пла-
ќа надоместок и тие ги содржат правата и обврските 
на приредувачот на игрите на среќа. Лиценцата, спо-
ред член 24 став 2 и 3 од Законот, се дава за временски 
период до шест години, а може да се откаже во отка-
зен рок од шест месеци, без право на враќање на упла-
тениот надоместок за лиценцата. 

Од наведените уставни и законски одредби јасно 
произлегува дека е уставно право на законодавецот со 
закон да ги утврдува даноците и другите јавни давач-
ки, дека ова уставно право не е ограничено ниту во 
поглед на предметот на оданочување, ниту во поглед 
на субјектите и дека во рамките на остварувањето на 
ова право со закон може да се воведе одделен вид да-
нок, да се утврди предметот на оданочување, даночни-
те обврзници, даночната основица и даночните стап-
ки, да се утврди начинот и постапката на пресметува-
ње и наплатување на данокот, вклучувајќи ги и осло-
бодувањата и другите погодности, административните 
обврски на даночните обврзници, присилната наплата 
и друго. Во тие рамки, со закон можат да се утврдат 
различни видови даноци и да се утврдуваат различни 
начини на нивно пресметување и наплатување во за-
висност од природата и карактерот на фактичките и 
правните ситуации и состојби што претставуваат ос-
нова за плаќање на данокот. Така, обврзниците за 
плаќање на различни даноци со оглед на различната 
природа на даноците што ги плаќаат се наоѓаат во 
различна положба, а уставното начело на еднаквост 
не обврзува во иста положба да се наоѓаат обврзници-
те на различни даноци туку само обврзниците на еден 
ист вид данок. 

Во конкретниот случај, според мислењето на Су-
дот, приредувачите на посебни игри на среќа и на за-
бавните игри, покрај плаќањето на лиценца и на по-
себна давачка во висина од 15% за секоја игра оддел-
но, со оспорената одредба од Законот, се задолжуваат 
да плаќаат и надоместок во месечен износ за одделни 
видови на игри (месечен паушал) што претставува 
двојно оданочување. Имено, законодавецот со член 79 
од Законот ја утврдил обврската за плаќање на надо-
местокот одредувајќи ја и неговата висина, која со 
член 61 од измените на Законот ја зголемува, притоа 
не е определена неговата природа, ниту пак, е утврде-
на услугата за која се плаќа надоместокот, што води 
до заклучок дека месечниот паушал како надоместок, 
законодавецот го третира како данок. Тргнувајќи од 
тоа, а имајќи предвид дека обврската востановена со 
член 79-а односно член 62 од измените на Законот ка-
ко посебна давачка во висина од 15%, претставува да-
нок, тогаш, очигледно приредувачите на посебните 
игри на среќа по ист основ двојно се оданочуваат. 

Врз основа на наведеното, според мислењето на 
Судот, со член 79 од Законот за игрите на среќа и за 
забавните игри се востановува обврска за двојно ода-
ночување со што се повредува принципот на владеење 
на правото, поради што Судот оцени дека таа одредба 
од Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 
3 од Уставот. 

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

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

У. бр. 53/2001 
12 септември 2001 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Тодор Џунов, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3478/99 од 12.04.2000 година, во регистарска-
та влошка бр. 009642, го запиша во трговскиот регис-
тар претворањето на ПП во ДОО, усогласување спо-
ред ЗТД на Друштвото за производство, промет и ус-
луги увоз-извоз "ТЕКСТИЛ -Мирчески и др" ДОО 
Прилеп, Прилеп ул."Маршал Тито" бб. 

Дејности: 01.11/1, 01.13/2, 05.02, 14.11, 14.12, 15.11, 
15.12, 15.13, 20.10/1, 20.30, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 63.11, 63.12, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 
67.11, 67.12, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 
71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 
92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ус-
луги на меѓународен транспорт на стоки и патници, 
услуги што се во врска со меѓународниот транспорт( 
шпедиција, складирање, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, агенциски услуги и 
сл.), угостителски и туристички услуги, малограничен 
промет, изведување на инвестициони работи во стран-
ство и отстапување на инвестициони работи на стран-
ски лица во Р. Македонија, како и научно - истражу-
вачки развојни работи и услуги на давање информаци-
јии и знаење во стопанството. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот -
полна одговорност. Управител на друштвото е лицето 
Данчо Мирчески од Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3478/99 (19478) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 619/2001 од 11.06.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013051, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето на АД со ЗТД и трансформација 
на Акционерско друштво за производство, промет и 
услуги АД "СЛАВЕЈ" Славеј Кривогаштани. 

Дејност: 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.51, 
20.52, 36.63, 19.30, 45.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.32, 52.41, 52.42, 52.44/3, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.30, 17.40/2, 17.51, 51.39, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.66, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.44, 51.25, 51.35, 51.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 
63.30, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 
01.41/3, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.12, 
60.24, 17.22, 52.74, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 35.12, 37.10, 
37.20, 52.45, 52.63, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.46, 52.48, 
52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.32, 52.33, 52.50, 52.12, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.10, 51.38, 51.21, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37. 

Лице овластено за застапување: Никола Кирков -
Претседател на управен одбор со неограничени овлас-
тувања во рамките на запишаните дејности. Вкупен 
капитал на друштвото: 52.575 дем од кои: 1. Акционер-
ски капитал - откупен 29.921 дем (56.91%), 
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2. Обични акции со попуст 15.770 дем (30%), 
3. Обични акции пренесени на Агенцијата на РМ. 

3.336 дем (6.35%), 
4. Приоритетни акции на ФПИОМ 3.548 дем 

(6.75%). Одлука бр. 02-4598/1 од 05.10.1998 година, за 
трансформација на АД"Славеј" Славеј, од Агенцијата 
на РМ. за трансформација на претпријатијата со оп-
штествен капитал. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
619/2001. (19480) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4381/99 од 09.05.2000 година, во регистарска-
та влошка бр. 010543, го запиша во трговскиот регис-
тар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
Петрески Гоце ЗАГРАД увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ 
Прилеп, ул."Кузман Јосифовски" бр. 171. 

Дејности: 28.21, 28.75, 25.22, 14.21, 26.61, 26.62, 20.40, 
20.10, 36.24, 36.11, 17.40, 18.22, 15.61, 15.81, 15.85, 15.33, 
15.13, 15.51, 15.84, 15.98/2, 60.24, 50.20, 55.11, 55.30, 
55.30/2, 55.40, 63.40, 60.23, 60.21, 60.30, 52.11, 52.12, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 25.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 
51.51, 51.43, 51.55, 51.54, 51.57, 51.70, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги и туристички услуги, агенциски ус-
луги во транспортот, продажба на стоки од консиг. 
складови на странски стоки. овластување на субјектот 
со уписот во правниот, промет - полни овластувања. 
Вид и обем на одговорноста на субјектот со уписот во 
правниот промет - полна одговорност. Лице овластено 
за застапување на субјектот - Петрески Гоце како уп-
равител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4381/99. (19481) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3300/99 од 29.06.2000 година, во регистарска-
та влошка бр. 009464, го запиша во трговскиот регис-
тар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, промет, туризам и посредување СИЈО-
КО Симе експорт-импорт Ресен ДООЕЛ ул."4-та" бр. 
14/6, Ресен. 

Основач: Стојчевски Симе од Ресен со неограниче-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Основна главница: 155.000 денари. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целокупни-
от имот со полни овластувања, а за обврските према 
трети лица одговара со целокупниот свој имот. Со 
полна одговорност. Управител: Стојчевска Билјана. 

Предмет на работење на друштвото се следните 
дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 63.11, 63.12, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.70, 74.83, 74.84, 80.42, 74.20/3, 
74.40, 74.81, 80.10, 80.10/1, 80.10/2, 80.21, 92.31/1, 92.31/2, 
92.31, 92.32, 92.33, 92.40, во надворешнотрговскиот 
промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 

надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, изве-
дување на инвестициони работи во странство, услуги 
во меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, 
складирање, агенциски услуги во транспортот, угости-
телски и туристички услуги, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и патници, малограничен 
промет, превоз на стоки и патници во меѓународниот 
друмски сообраќај. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3300/99. (19483) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 2860/2001 од 30.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 009016, го запиша во трговскиот ре-
гистар претворањето на ПТУ во ДООЕЛ на Тргов-
ското друштво за производство, услуги и трговија на 
големо и мало увоз-извоз БОШЕ КОМЕРЦ Климе 
Ристески ДООЕЛ Кичево, ул."М. Мехмеди" бр. Е-
3/19. 

Основач: Климе Ристески од Кичево. 
Дејности: 15.32, 15.81, 15.81/2, 15.81/1, 15.85, 15.86, 

15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.14, 17.21, 
17.22, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10, 21.10, 
21.10/1, 21.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 
21.12, 21.21, 21.22, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.21, 22.23, 
22.24, 24.16, 25.12, 25.21, 25.22, 26.12, 26.21, 26.40, 26.52, 
36.33, 36.12, 36.62, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
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, 51.53, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72/2, 52.73, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
52.72/1, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.11, 74.12, 
74.20, 74.40, 74.81, 74.83, 93.02, 93.05, 93.01, работи во 
надворешнотрговскиот промет: посредување, застапу-
вање, претставништва, консигнации, реекспорт, меѓу-
народен транспорт-шпедиција, малограничен промет 
со: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка,а за преземените 
обврски друштвото одговара со сиот свој имот. За уп-
равител на друштвото се именува лицето Климе Рис-
тески - основач на истото. 

Се брише: Претпријатие за трговија на големо и 
мало увоз-извоз и угостителство Боше Комерц, ДОО 
Кичево. 

Се запишува: Трговско друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз БОШЕ 
КОМЕРЦ Климе Ристески ДООЕЛ - Кичево. 

Скратено име: ТДПУТ "БОШЕ КОМЕРЦ" ДОО-
ЕЛ Кичево. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2860/2001. (19484) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 786/2001 од 14.06.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013217, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото со, ограничена одго-
ворност за новинарство и издаваштво БИТОЛСКИ 
ВЕСНИК Битола ДОО Битола, ул."Јане Сандански" 
бр.30. 

Се врши трансформација на Новинско Издавачка-
та установа Битолски Весник од Битола согласно Ре-
шението на Владата на Република Македонија бр. 15- 
4684 од 10.10.2000 година. 

Новиот назив на друштвото ќе гласи: Друштвото 
со, ограничена одговорност за новинарство и изда-
ваштво БИТОЛСКИ ВЕСНИК Битола ДОО Битола. 
Седиштето на друштвото ќе биде во Битола на ул."Ја-
не Сандански" бр.30. согласно Решението на Владата 
и утврдениот модел откуп од страна на вработените 
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содружници во друштвото ќе бидат лицата: Кирил 
Добрушевски од Битола, Методија Младеновски, Су-
зана Кузмановска, Стојан Дамјановски, Сашо Ристев-
ски, Драги Ристевски, Пандил Манојлов, Снежана Ми-
хајлова, Стево Гаџовски, Менка Бисериковска. Симе 
Алушевски, Петар Стефановски, Пеце Цветановски и 
Цветанка Георгиева. 

Друштвото во своето работење ќе ги обавува след-
ните дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 55.33/1, 55.33/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.30, 74.13, 74.40, 74.84, 74.20/2, 74.20/3, 72.30, 72.40, 
72.60, 70.30, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 71.82, 71.81, 
71.83, 22.12, 22.13, 92.40, 22.11, 22.15, 22.21, 74.12, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција. Друштвото во правниот промет со трети 
лица ќе го застапува лицето Методија Младеновски 
од Битола на ул."Бонде Скерлевски" бр. 10/12, со не-
ограничени овластувања. Друштвото во правниот 
промет со трети лица настапува во свое име и за своја 
сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот свој имот со 
полна одговорност. Согласно Решението на Владата 
на Република Македонија бр. 02-5140/1 од 18.09.2000 
година, основната главница изнесува 19000 дем од кои 
15% отпаѓа на Фондот за пензиско и инвалидско оси-
гурување или 2.850 дем, а остатокот од 85% е на ед-
накви делови на сите содружници. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
786/2001. (19486) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 365/2001 од 10.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000395?-4-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на статутот, промена на 
назив, промена на структурата на капиталот на Тон-
дах-Македонија акционерско друштво Виница, 
ул."ИГМ Пролетер" бр. 1. Со одлука на собрание од 
28.05.2001 година, донесен е нов статут на друштвото 
со кои е извршена промена на назив, седиште и адреса 
на друштвото. Новиот назив на друштвото гласи: Тон-
дах-Македонија акционерско друштво Виница, 
ул."ИГМ Пролетер" бр. 1. Извршена и промена на 
структурата на капитал чии доминантен сопственик со 
8460 обични акции е Друштвото ЗВГ вложувачко 
Гмбх од Глајнштетен - Р. Австрија. Застапници на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет се лицата Франц Олбрих од Австрија и Трајче 
Серафимов од Р.Македонија, кои се застапници без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
365/2001. (19487) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 110/2000 од 30.12.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 1-93-0, го запиша во судскиот регистар 
усогласувањето со законот за средно образование на 
Државното средно училиште "Љупчо Сантов"- п.о. 
Кочани, ул. "Иво Рибар Лола" бб. Усогласувањето на 
Училишниот центар за средно образование "Љупчо 
Сантов" - п.о. Кочани, со одредбите од Законот за 
средно образование со назив Државно средно училиш-
те "Љупчо Сантов" - п.о. Кочани. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
110/2000. (19488) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 69/2001 од 12.06.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 1-342-0-0, го запиша во судскиот регистар 
усогласувањето со Закон за соц. заштита на Јавна ус-

танова Завод за заштита и рехабилитација Бања Бан-
ско Ц.О. с. Банско бб, Муртино. Се упишува усогласу-
вање на Заводот за заштита и рехабилитација Бања 
Банско Ц.О. с. Банско бб, Муртино со Законот за со-
цијална заштита, со донесување на нов статут и дава-
ње согласност од Владата на Р.Македонија. 

Во правниот промет со трети лица Заводот иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските од-
говара со целокупниот имот. Ванчо Новаков - дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
69/2001. (19489) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 52/2001 од 12.06.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 1-594-0, го запиша во судскиот регистар 
усогласувањето со закон за соц. заштита на Јавната 
установа меѓуопштински центар за социјална работа-
Берово, ул."Младински Кеј" бр. 2-А. 

Упис на усогласувањето на организација, работи и 
акти на Центарот за социјална работа - Берово со За-
конот за социјална заштита со фирма Јавна установа 
за меѓуопштински центар за социјална работа - Беро-
во. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
52/2001. (19490) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 845/2001 од 10.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013276, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производ-
ство, трговија, образование, услуги, угостителство, ин-
женеринг, превоз и интернет услуги ЈА-ХУ Андреј и 
др. увоз-извоз ДОО Битола, ул."Димитар Влахов" бр. 
7. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.20, 
15.31, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 
15.95, 15.98, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.24, 20.10/1, 
20.30, 20.10/2, 20.40, 22.14, 22.15, 22.24, 22.22, 22.23, 
22.25, 25.13, 22.31, 22.32, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.21, 27.22, 27.51, 27.53, 
28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 29.56, 36.11, 36.14, 36.40, 36.63, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.51, 55.52, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.3, 71.10, 
71.32, 71.33, 72.30, 72.40, 72.50, 74.83, 74.84, 80.42, 92.33, 
92.02, откуп на шумски плодови, лековити билки, сит-
на и крупна стока, сточарски и земјоделски произво-
ди: Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Грција, Албанија и СР Југосла-
вија, застапување на странски фирми, посредништво, 
вршење на комисиони работи и реекспорт, изведува-
ње на инсталатерски работи во странство, изведување 
на градежни работи во странство, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, туристичко посредување во стран-
ство, надворешна трговија со моторни возила, делови 
и прибор. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со кој 
располага - полни одговорности. 
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Христовска Маја - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. Основачки влог во 
износ од 6500 дем во противвредност според приложен 
извештај од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
845/2001. (19491) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 850/2001 од 12.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013281, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето и запишувањето на Т.П. на Трговецот 
поединец ОРАН ИСНИ ОРАНИ за угостителство с. 
Д. Белица, Струга т.п. с. Д. Белица, Струга. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.11, 
Со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. Трговецот поединец во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка со полни овластувања. Трговецот поединец во 
правниот промет со трети лица одговара лично со це-
лиот свој имот, полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
850/2001. (19492) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 856/2001 од 13.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013286, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство на дес-
тилирани алкохолни пијалоци, трговија и услуги 
КИНГ Александар увоз-извоз ДООЕЛ Битола, Бито-
ла, ул."Димче Лахчански" бр. 31. Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ВИЧО увоз-извоз Битола 
ДООЕЛ Битола, ул."Димче Лахчански" бр. 43/23. 

Дејности: 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 18.25, 18.24, 51.11, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.22, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 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, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 72.10, 72.20, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта на странски стоки, меѓународ-
на шпедиција, реекспорт. 

Вкупен износ од 5.000 дем во противвредност од 
155.000,00 денари во средства по изјава од овластен 
судски проценител. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Стојановски Лонело - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
856/2001. (19493) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 857/2001 од 16.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013287, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги "ПУМПА" ДООЕЛ увоз-извоз Битола, 
ул."Климент Охридски" бр. 26, Битола. 

1. Трговија на мало: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 
52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 52.40/2, 50.50. 

2. Трговија на големо: 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51.51, 51.57, 55.30/2, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30. 

3. Производство: 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.81, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86. 

4. Услуги: 74.12, 74.40, 92.31/1, 92.72. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Колеска Драгица - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
857/2001. (19494) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 632/2001 од 08.05.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013064, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија МК-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО 
Кичево, ул."Стојан Бунгуроски" бр. 24, Кичево. Сод-
ружници во друштвото се лицата Александар Георги-
евски од Скопје, Димитријоски Сашо од Кичево и Ми-
леноски Тони од Р.Франција. Основните средства 
кои ги вложуваат содружниците во друштвото изнесу-
ваат 6.000 дем или во денарска противвредност од 
193.800,00 денари во предмети по проценка на овл. суд. 
проценител, од кои средства секој од содружниците 
вложува по 2000 дем. 

Дејности со кои ќе работи друштвото: 01.21, 
01.22/1, 01.24, 01.25, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.51, 
21.22, 21.23, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 50.10, 50.20, 50.30/3, 
50.40/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
65.12/3, 71.10, 71.40, 72.60, 74.84, 92.34, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен пре-
воз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен 
транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малог-
раничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со целиот свој имот. Лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет е Сашо Димитријоски - управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
632/2001. (19495) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 800/2001 од 18.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013231, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговското друштво за производ-
ство, услуги, транспорт и трговија "ЏИЏИ КО-
МЕРЦ "увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул."Дим-
че Антулески" бр.3. 

Дејности: 01.12/1, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.41/3, 15.61, 
15.81/2, 22.25, 26.66, 28.51, 28.52, 36.61, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 60.22, 60.23, 60.24, 74.70, 
74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
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вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедици-
ја, продажба на стоки од консигнациони складишта за 
странски стоки, реекспорт, малограничен промет. 

Аргил Аврамоски, управител на друштвото со не-
ограничена одговорност во рамките на запишаните 
дејности. Полни овластувања, полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
800/2001. (19496) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 859/2001 од 16.07.2001 година, го запиша во 
трговскиот регистар Друштвото за производство, тр-
говија на големо и мало увоз-извоз, услуги и угости-
телство Александар Жилевски БОМЕС ДООЕЛ Би-
тола, Битола, ул." Никола Тесла"бр. 49. 

Седиште на ул."Никола Тесла" бр.49. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 65.12/3, 15.82, 
15.82/1, 15.81/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет, реекспорт, услуги 
во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, продажба на стоки од консигнаци-
они складишта на странски стоки, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги за складирање 
на стоки, агенциски услуги во транспортот и угости-
телски и туристички услуги. 

Основачки влог на друштвото изнесува 5.100,00 
дем односно 163.200,00 денари во основни средства 
проценети од овластен судски проценител. Управител 
на друштвото е лицето Александар Жилевски. Друш-
твото во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
859/2001. (19497) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 861/2001 од 16.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013291, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, 
производство и услуги "ВАЛЕКС" ДООЕЛ Прилеп, 
ул."Методија Патчев" бр. 31, Прилеп. 

Основач - Василески Киро од Прилеп, ул. "Мето-
дија Патчев" бр. 31, вложува основни средства во ви-
сина од 5.400 дем согласно извештајот за проценка на 
овластен проценител. 

Дејност: 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 26.70, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.62, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот пол-
на одговорност. 

Во внатрешно и надворешнотрговско работење 
друштвото ќе го застапува Василеска Катица, управител 
без ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
861/2001. (19498) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 839/2001 од 06.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013270, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговското друштво за производ-
ство, промет, туризам и угостителски услуги "ЕВРО-
ТУРС - МАКО" ДОО Ресен, ул."29 Ноември" бр. 1-б, 
Ресен. 

Основната главница на друштвото изнесува 
778.000 денари, и се состои од 40 уддели, на следниве 
содружници, и тоа: "Мако Пропертиес" од Чикаго со 
влог од 256.740 денари, Стојчевски Симе со основачки 
влог од 233.400,00 денари, Марковски Благоја со осно-
вачки влог од 18.672,00 денари, Николовски Тони со 
основачки влог од 12.448,00 денари, "ТН Отешево" 
АД Отешево со влог од 17.116,00 денари, Тасевски 
Сашко со влог од 15.560,00 денари, Шекревски Гоце со 
влог од 12.448,00 денари, Поповски Јованче со влог од 
9.336,00 денари, и Крстевски Љупчо, Македонски Го-
це, Мангоски Наум, Марковски Таше, Милојковска 
Гордана, Несторовски Васко, Перевски Мите, "Ска-
ла" Битола, Спасоевски Крсте, Стојановски Ванчо, 
Стојановски Круме, Тански Никола, Стојановски Ки-
це, Трајчевски Јоне, Цветковски Миле, "Ким Консал-
тинг", Калешковски Кичо, Јаневски Јовче, Јаневска 
Весна, Ивановски Љупчо, Ивановски Илче, Илиевски 
Науме, Илиевски Илче, Георгиевски Славчо, Георги-
евски Блаже, Георгиева Виолета, Димитриевска Жа-
нета, Бојчевски Стевче, "Авиотурс" Скопје, Андонов-
ски Пеце, Андоновски Кире - сите со влог од по 
6.224,00 денари. 

Управители на друштвото се: Николовски Киро, 
Тановски Миле и Крстевски Љупчо со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

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

Дејноста на друштвото е: 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 70.12, 70.20, 70.32, 71.10, 71.22, 
71.34, 72.30, 74.11, 74.12, 74.13, 74.40, 74.84, 90.00, 92.34, 
92.71, 93.04, 01.21, 01.22, 01.23, 01.50, 14.21, 15.32, 15.52, 
15.81, 15.94, 15.98, 40.30, 41.00, 50.10, 50.30, 50.50, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 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, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународен превоз на патници и 
стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција 
и реекспорт, комисиони и консигнациони работи, ме-
ѓународни работи и угостителско туристички работи и 
посредување, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, вршење на стопанска дејност во 
странство и отворање на заеднички фирми, изведува-
ње на инвестициони и градежни работи во странство, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија и компензациони работи и работи на 
производна кооперација со странство. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
839/2001. (19499) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 860/01 од 16.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013290, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
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ство, трговија, угостителство и сообраќај ЕКСТРА 
ЈАГОДА увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул."Александар 
Тутунцев" бр. 62, Битола. 

Дејност: 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.85, 15.89, 
15.98, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, угостителски и туристички услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, малограничен промет, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Седат Јашари - управител без ограничување 
во рамките на запишаните дејности. Основниот влог 
на друштвото е 5.100 дем во предмети по приложен из-
вештај на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
860/2001. (19500) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 869/2001 од 17.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013299, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ЖИ-ПЕ Весна и други ДОО 
увоз-извоз Струга, ул."Наум Наумовски Борче" бр. 
23, Струга. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.85, 
15.98/1, 15.98/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.42, 24.51, 
24.52, 24.66, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 28.51, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
74.12, 74.14, 93.02, 63.30.Во меѓународниот промет: 
надворешна трговија со прехранбени производи, меѓу-
народна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, услуги во меѓународен транспорт 
на стоки и патници, работи на посредување во надво-
решнотрговскиот промет, малограничен промет и из-
ведување градежни работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото за обврските во правниот промет со 
трети лица одговара со целиот свој имот - полна одго-
ворност. Лице овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешнотрговското работење со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности, 
управител Митоски Ристо од Струга. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
869/2001. (19501) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 830/2001 од 04.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013261, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги на Ило Ѓорѓијоски "Вангелис" увоз-из-
воз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул."Димо Хаци Ди-
мов"бр. 8. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.41, 01.41/3, 01.42, 05.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 

20.52, 25.12, 25.22, 26.61, 36.50, 36.63, 45.11, 45.21/1, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.4, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 
51.38, 51.42/1, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.66, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 
52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 52.40, 
55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 71.40, 63.12, 72.50, 72.60, 74.83. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка и за обврските сто-
рени со трети лица одговара со целиот свој имот. 

Овластен потписник Ило Ѓоргијоски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

830/2001. (19503) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 726/2001 од 13.06.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013158, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги "СОФИЈА" ДОО увоз-извоз Битола, 
ул."Ленинова" бр. 44 а, Битола. 

Основање на ДОО. Фирмата ќе гласи: Друштвото 
за производство, трговија и услуги "СОФИЈА" ДОО 
увоз-извоз Битола. Седиштето на фирмата ќе биде: 
ул."Ленинова" бр. 44 а, Битола. Основачи на фирмата 
се: Кузмановска Снежана од Битола, ул."Ленинова" 
бр. 44 а, Битола и Митревски Димитар од Битола, 
ул."Партизанска" бр. 57/14, Битола. Основната глав-
ница ќе изнесува 5.400 дем односно 167.400,00 денари 
во предмети врз проценка на овластен судски проце-
нител. Друштвото ќе се занимава во правниот промет 
со следните дејности: 71.22, 71.40, 71.33, 72.50, 72.60, 
65.12/3, 63.22, 55.21, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 51.21, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.33, 51.44, 51.45, 51.41, 41.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.27, 52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 55.30, 15.81, 
15.81/1, 15.98, 15.98/2, 93.05. 

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе 
се занимава со: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, ре-
експорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
своите обврски одговара со целокупниот свој имот -
со полна одговорност. Друштвото во правниот промет 
и надворешнотрговскиот промет ќе го застапуваат: 
Митревски Димитар и Кузмановска Снежана. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
726/2001. (19504) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 841/2001 од 10.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013272, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Транспортно, трговско и услужно 
друштво ДЕНИ-2М увоз-извоз с. Слепче, Демир Хи-
сар ДОО с. Слепче, Демир Хисар. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 51.17, 51.18, 51.19, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, малограничен промет, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, застапување и посредување во прометот 
на стоки и патници, продажба на стоки од консигнаци-
они складови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица Транспортното, 
трговско и услужно друштво ДЕНИ-2М увоз-извоз с. 
Слепче, Демир Хисар ДОО с. Слепче, Демир Хисар 
настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во 
правниот промет со трети лица истапува во свое име и 
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за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. Управител: Пирковски Жан од с. Слепче, 
Демир Хисар, со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности. Основната главница на 
друштвото изнесува 5.200 дем или 166.400,00 денари од 
што 3.950 дем или 126.400,00 денари во предмети пре-
ма извештај на вешто лице проценител и 1.250 дем или 
40.000,00 денари во пари. Во основачкиот влог секој 
од основачите учествува подеднакво со 1/2 односно 
2.600 дем или 83.200,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
841/2001. (19505) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 834/2001 од 03.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013265, го запиша во трговскиот регистар за-
пишувањето на ТП на Колонијал ДИНИ-КОМЕРЦ ТП 
Арианит Ферит Рамадани с. Трапчин Дол, Кичево. 

Основан со акт од 18.06.2001 година. Трговец пое-
динец: Арианит Рамадани од с. Трапчин Дол. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. Тргове-
цот поединец за обврските во правниот промет со тре-
ти лица одговара лично со целиот свој имот. 

управител, Арианит Рамадани, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
834/2001. (19506) 

та влошка бр. 013277, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштво за производство 
и преработка на месо и трговија ЈАРЕЦ - 7 Охрид ДО-
ОЕЛ Охрид, ул."Гоце Делчев" бр. 367/16. 

Основач: Георгиевски Драган од Охрид, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 367/16. Основачки влог: 5400 дем во де-
нарска противвредност во предмети по проценка на 
овластен проценител. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 50.50, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.21, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција. 

Георгиевски Драган, управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. Друш-
твото во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друш-
твото во правниот промет со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
846/2001. (19509) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 837/2001 од 06.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 013268, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, 
трговија, производство и услуги увоз-извоз ЏИКО 
Влатко ДООЕЛ Кичево, ул."4-ти Јули" бр. 182-5/7. 

Дејности: 60.22 Такси превоз, 01.21, 01.22/1, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.89, 21.12, 
21.23, 21.25, 50.30/2, 50.40/1, 51.33, 51.53, 51.47, 51.54, 
51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 74.12, 74.14, 74.81, 74.82, 74.84, 92.32, 94.34. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ЏИ-
КО Влатко, ДООЕЛ Кичево, настапува во свое име и 
за своја сметка. Лице за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешен промет е лицето Џикоски 
Влатко - управител во рамките на запишаните дејнос-
ти. За обврските во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот свој имот, Основна глав-
ница на друштвото изнесува 6.000 дем. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
837/2001. (19507) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 230/2001 од 05.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-10455, го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот и бришењето на Кредитна банка 
АД Битола ул." Маршал Тито" бр. 16, Битола. 

Престанок со работа и бришење од судскиот ре-
гистар на Кредитна банка АД Битола ул." Маршал 
Тито" бр. 16, извршено врз основа на Решение Трег. 
бр. 353/01 од 05.07.2001 година на Основниот суд Скоп-
је I Скопје со кое е запишано основање на Тетекс-
Кредитна банка АД Скопје настаната со статусна про-
мена спојување на Тетекс банка АД Скопје и Кредит-
на банка АД Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
230/2001. (19508) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 846/2001 од 11.07.2001 година, во регистарска-

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 417/2001 од 09.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008686?-1-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на законски застапник 
на Друштвото за трговија и услуги Џовани јтд Матил-
да Тодорова и др. увоз-извоз ул."Браќа Миладиновци" 
бр.10, Виница. 

Од законски застапник на друштвото се разрешу-
ва Матилда Тодорова. За законски застапник на друш-
твото се именува Ристов Ванчо. Ристов Ванчо - закон-
ски застапник со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
417/2001. (19800) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 385/2001од 02.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007755?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија и градежништво Девик ДОО увоз-
извоз Струмица ул."Цветан Димов" бр. 38. 

Се брише: Мариана Тушевска - управител со неог-
раничени овластувања. Се запишува: Тушевски Киро -
управител на друштвото со неограничени овластува-
ња. пречистен текст: Тушевски Киро - управител на 
друштвото со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
385/2001. (19801) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 382/2001од 12.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002018?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за производство, трговија и транспорт Пас-
тер увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул."Ленинова" бр. 87. 

Досегашниот управител и застапник на друштвото 
Сашо Огненов се разрешува. За нов застапник и упра-
вител на друштвото во надворешнотрговскиот промет 
се именува лицето Марјан Станковиќ од Битола, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
382/2001. (19802) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 422/2001од 13.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008565?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Натекс 
ДООЕЛ Виница ул."Илинденска" бб. Упис на промена 
на лице овластено за застапување. Се брише: Ризов 
Крсто - управител со неограничени овластувања. Се за-
пишува: Симеонова Деспина - управител со неограни-
чени овластувања. Пречистен текст: Симеонова Деспи-
на - управител со неограничени овластувања. Се бри-
ше: Ризов Крсто - застапник со неограничени овласту-
вања во надворешнотрговскиот промет . Се запишува: 
Симеонова Деспина - застапник со неограничени овлас-
тувања во надворешнотрговскиот промет. Пречистен 
текст: Симеонова Деспина - застапник со неограничени 
овластувања во надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
422/2001. (19803) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 
бр. 420/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 03006188?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на седиште, проширување на дејноста, 
промена на овластено лице на Трговско друштво ЛД-Ди-
фусон увоз-извоз ДООЕЛ ул."5. Партиска конференци-
ја" бр. 9/1 Штип. Промена на седиште, проширување на 
дејноста и промена на овластено лице на Трговско 
друштво ЛД-Дифусон увоз-извоз ДООЕЛ. 

Се запишува: ул."5. Партиска конференција" бр. 
9/1, Штип. Се брише: с. Таринци Карбинци. Пречистен 
текст: ул."5.Партиска конференција" бр. 9/1, Штип. 

Проширување на дејноста: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 63.12, 60.21, 60.22, 60.23. 

Се запишува: Звезда Георгиева - управител со не-
ограничени овластувања. Се брише: Ленче Јанева -
управител без ограничувања. Пречистен текст: Звезда 
Георгиева - управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
420/2001. (19804) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 373/2001од 27.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002783?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за трговија, услуги и производство Тоцка 
увоз-извоз ДОО Ново Село ул."Првомајска" бр. 43. 
Досегашниот управител и застапник на друштвото во 
надворешнотрговскиот промет Горгиев Тони од Ново 
Село се брише. За нов управител и застапник на 
друштвото во надворешнотрговскиот промет се запи-
шува лицето Наташа Ѓоргиева од Ново Село, со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
373/2001. (19807) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 318/2001од 26.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008472?-1-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Мо-
царт Манасиева Лујза и др. јтд Виница ул. "Илинден-
ска" бр. 20. 

Со одлука од 05.04.2001 година, содружниците на 
Друштво за производство, трговија и услуги Моцарт 
Манасиева Лујза и др. јтд Виница извршија проширу-
вање на дејноста на работење на друштвото. Проши-
рување на дејноста за работа се врши со следните деј-
ности: 55.30 - угостителски објекти за исхрана, 55.30/1 
- ресторани и гостилници (без соби за сместување), 
55.30/2 - услуги на други угостителски објекти. 

Пречистен текст: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 55.30, 55.30/1, 55.30/2. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
316/2001. (19808) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 353/2001од 15.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002937?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружникот на 
Друштвото за производство и преработка на млеко 
Млекара Овче Поле ДОО Свети Николе ул."Маршал 
Тито" бр. 75, Свети Николе. 

Од друштвото истапува содружникот ДООЕЛ "Јо-
ван Соколарски" - Штип, и го пренесува својот удел на 
содружникот Стојанова Жан Жанина. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
353/2001. (19805) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 400/2001од 29.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005382?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, трговија и услуги Ат- са ДОО-
ЕЛ Атанаско Николов увоз-извоз Штип ул."Цветан 
Димов" бр. 36, Штип. 

Се брише: Атанаско Николов - управител во внат-
решниот и надворешниот трговски промет. Се запи-
шува: Панче Митев - управител со неограничени ов-
ластувања во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет. Пречистен текст: Панче Митев - управител со 
неограничени овластувања во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
400/2001. (19806) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 375/2001од 21.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007163?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, трговија и услуги Семина ДОО 
увоз-извоз Виница ул."Ванчо Прќе" бр. 77. 

Од управител на друштвото се разрешува Раим 
Мустафов. За управител на друштвото се именува Фа-
тиме Мустафова. Фатиме Мустафова - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
375/2001. (19809) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 279/2001од 04.05.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008076?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Трговецот поединец 
Тања - 99 Павловски Игне Аце ТП Св. Николе 
ул."Кочо Рацин" бр. 35. 

Се брише од трговскиот регистар Трговецот пое-
динец Тања - 99 Св. Николе ул. "Кочо Рацин" бр. 35. 
Овластен потписник Павловски Игне Аце. 

Дејности: 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.42, 52.41, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.50. Се брише во свое име и за своја сметка. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
279/2001. (19810) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Три тркалезни печати со следната содржина: Зав-
од за вработување на Република Македонија -биро за 
вработување Скопје со броевите 5,13 и 23 издадени на 
име Звод за вработување на Република Македонија, 
Скопје. (22301) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1378492 на име Асани Валбона, ул. "22" 

бр. 119, Скопје. (22316) 
Пасош бр. 0005689/92 издаден од УВР-Скопје на име 

Џаровски Велибор, ул. "И.Маџовски" бр. 14, Скопје. 
(22299) 

Пасош бр. 491178/94 издаден од УВР - Куманово на 
име Минивер Шабани, с. Романовце, Куманово.(22309) 

Пасош бр. 1285595 на име Авдији Минир, с.Требош, 
Тетово. (22323) 

Пасош бр. 1068534 на име Јахија Земиле, с. Опае, 
Куманово. (22331) 

Пасош бр. 526087 на име Колевски Добривоје, Стру-
га. (22341) 

Пасош бр. 846981 на име Саздов Драган, ул." 5 Парт-
иска Конференција" бр. 9/6, Штип. (22343) 

Пасош бр. 0274548 на име Карајанов Владо, Гевгели-
ја. (22349) 

Пасош бр. 1092507 на име Лазова Бети, ул. "Едвард 
Кардељ" бр. 9/13, Кавадарци. (22351) 

Пасош бр. 1400584 на име Казими Јетмир, Тетово. 
(22356) 

Пасош бр. 0394639 издаден од УВР - Скопје на име 
Бајрам Мустафа, ул. "Брсјачка буна" бр. 47, Скопје. 

(22361) 
Пасош бр. 0394638 издаден од УВР - Скопје на име 

Фатиме Мустафа, ул. "Брсјачка буна" бр. 47, Скопје. 
(22362) 

Пасош бр.1131156/98 издаден од УВР-Тетово на име 
Азизи Љулзим, с. Н. Село 2, Тетово. (22369) 

Пасош бр. 0445756/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Ризвановиќ Расима, с. Љубош, Скопје. (22382) 

Пасош бр. 1344560/00 издаден од УВР - Куманово на 
име Митровски Марјан, с. Д. Коњари, Куманово.22384 

Пасош бр. 1380766/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Исуф Исаки, с. Никиштани, Скопје. (22386) 

Пасош бр. 0476089/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Славиша Алексиќ, ул. "Железничка" бр.30, нас. Илин-
ден, Скопје. (22420) 

Пасош бр. 1377247 на име Сулејман Џеваира, ул. 
"Овчеполска" бр. 79, Скопје. (22424) 

Пасош бр. 1369412 на име Азем Селами, с.Падавиш-
те, Гостивар. (22425) 

Пасош бр. 1410643 на име Жута Јетон, с.Велешта, 
Струга. (21394) 

Пасош бр. 1259174 на име Каба Лаурет, с.Велешта, 
Струга. (22427) 

Пасош бр. 0659380 на име Петрушевска Слаѓана, ул. 
"Караорман" бр. 1а, Куманово. (22428) 

Пасош бр. 0659379 на име Петрушевски Ацо, ул. 
"Караорман" бр. 1 а, Куманово. (22429) 

Пасош бр. 1446593/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Тахири Хирије, ул. "Места" бр. 28 б, Скопје. (22457) 

Пасош бр. 1421388/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Бислими Алимари, Рудник Радуша бб, Скопје. (22463) 

Пасош бр. 1452716 издаден од УВР - Скопје на име 
Пајазити Нури, ул. "Б. Шабани" бр. 19, Скопје. (22464) 

Пасош бр. 1054009/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Николовска Гордана, ул."11" бр. 65, Стајковци, Скоп-
је. (22469) 

Пасош бр.0017056 на име Ибраимов Беханди, с.Ба-
шибос, Валандово. (22479) 

Пасош бр.784654 на име Дервиши Беса, с.Ливада, 
Струга. (22517) 

Пасош бр.1175530 на име Дани Вердие, с.Делогожда, 
Струга. (22518) 

Пасош бр.1022378 на име Зулбеари Џафер, Тетово. 
(22530) 

Пасош бр. 1453285/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Неџат Ибиши, ул. "153" бр. 111, Скопје. (22534) 

Пасош бр. 1328345 на име Јованоски Спиро, с. Г. Ко-
њари, Прилеп. (22537) 

Пасош бр. 1234137 на име Суља Сафет, ул."Дижон-
ска" бр. 26 б, Скопје. (22541) 

Пасош бр. 1580162 на име Јанчев Роберт, ул.'^.Ми-
ладинови" бр. 55-1/12, Струмица. (22551) 

Пасош бр. 755815 на име Кемал Селимоски, с.Плас-
ница, Мак. Брод. (22552) 

Пасош бр. 1318781 на име Маријан Лазаровски, ул. 
"Климент Охридски" бр. 17/24, Битола. (21340) 

Пасош бр. 1351884 на име Иљази Мендух, с. Пршов-
це, Тетово. (18214) 

Чекови од тековна сметка бр.11551886 со бр.5363908, 
5363926 и 5363927 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Владимир Хаџи Пулевски, Скопје. 

(22287) 
Чек од тековна сметка бр. 537-84 со бр.012000005703 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Би-
стра Чулеска, с.Лескоец, Скопје. (22326) 

Чекови од тековна сметка бр. 1555211 од бр. 1464997 
до 1465002 и 2835643 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Тасиќ Светозар, Скопје. (22423) 

Чекови од тековна сметка бр. 76372 од бр. 5399359 
до 5399363 од бр. 5761240 до 5761247, 5399368, 5399351 
и 5399355 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Михјловски Веселин, Скопје. (22433) 

Чекови од тековна сметка бр. 10649269 од бр.4821481 
до 4821485 издадени од Комерцијална банка АД Скоп-
је на име Илиевска Снежана, Скопје. (22462) 

Чекови бр.0000092149, 0000092150, 0000092152, 00000 
92725, на име Камбуровски Стојче, С.Подмочани, Ре-
сен. (22477) 

Чекови од тековна сметка бр. 837662 од бр. 87008 до 
87015 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Теофиловска Бојаџиева Тамара, Скопје. (22538) 

Чекови од тековна сметка бр. 13475720 од бр. 
0012001491708 до 0012001491708 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Георгиевска Билјана, 
Скопје. (22548) 

Чек од тековна сметка бр. 52691-25, број на полно-
мошно 13774 и чек бр. 000026827348 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Каранфиловски 
Каранфил, Скопје. (22549) 

Работна книшка на име Скендери Зулфиќар, Коча-
ни. (22200) 

Работна книшка на име Гоцевски Гоце, Делчево. 

(22201) 
Работна книшка на име Амети Нехат, Охрид.(22205) 
Работна книшка на име Гоцев Николче, Штип.22208 
Работна книшка на име Петровска Славица, Битола. 

(22213) 
Работна книшка на име Пеце Милошески, Прилеп. 

(22214) 
Работна книшка на име Роберта Горѓиоска, Прилеп. 

(22215) 
Работна книшка на име Душан Горѓиоски, Крушево. 

(22217) 
Работна книшка на име Стојмановска Соња, Скопје. 

(22224) 
Работна книшка на име Шенај Муледин, Скопје. 

(22250) 
Работна книшка на име Мицевска Јадранка, Скопје. 
Работна книшка на име Јаќовски Бошко, Скопје. 

(22297) 
Работна книшка на име Вусљанин Виолета, Скопје. 

(22314) 
Работна книшка на име Максимов Горанчо, Берово. 

(22329) 
Работна книшка на име Палику Ардијан, Скопје. 

(22330) 
Работна книшка на име Зеќири Берзат, Скопје. 

(22397) 
Работна книшка на име Златко Петревски, Скопје. 

(22430) 
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Работна книшка на име Николова Снежана, Велес. 
(22435) 

Работна книшка на име Стоилова Гроздена, с.Исти-
бања, Скопје. (22436) 

Работна книшка на име Стојческа Гордана, Кумано-
во. (22440) 

Работна книшка на име Николовски Делче, Св. Ни-
коле. (22445) 

Работна книшка на име Весна Андреевска, Битола. 
(22447) 

Работна книшка на име Гаглеска Јулијана, Прилеп. 
(22451) 

Работна книшка на име Гаглески Сашо, Прилеп. 
(22452) 

Работна книшка на име Алиховија Сафет, Велес. 
(22456) 

Работна книшка на име Елена Ефтимова, Кочани. 
(22511) 

Работна книшка на име Ангелов Стојан, Штип. 
(22520) 

Работна книшка на име Блажески Трпе, Тетово. 
(22526) 

Работна книшка на име Рамадани Беким, Тетово. 
(22527) 

Работна книшка на име Рамис Беровиќ, Скопје. 
(22544) 

Работна книшка на име Мурат Рушевиќ, Скопје. 
(22545) 

Работна книшка на име Горан Ивановски, Скопје. 
(22547) 

Воена книшка на име Павиќ Мирољуб, Скопје. 
(22193) 

Воена книшка на име Бобан Костески, Куманово. 
(22202) 

Воена книшка на име Тихомир Каров, Велес.(22210) 
Воена книшка на име Палевски Зоран, с. Глуво, Ск-

опје. (22251) 
Воена книшка на име Зоран Антич, Куманово.22332 
Воена книшка на име Маражов Јоваан, Гевгелија. 

(22348) 
Воена книшка на име Ивановиќ Слободан, Скопје. 

(22431) 
Воена книшка на име Халил Ерцан, Скопје. (22432) 
Воена книшка на име Костадин Диралов, Скопје. 

(22459) 
Воена книшка на име Шезаир Зекир, Скопје. (22460) 
Воена книшка на име Јордановски Љубиша, Скопје. 

(22473) 
Воена книшка на име Радевски Димитар, ул."М.Бо-

гоевски" бр.11/21, Ресен. (22474) 
Воена книшка на име Аран Сашо, Куманово. (22512) 
Воена книшка на име Васвие Јашаровски,Куманово. 

(22513) 
Воена книшка на име Радослав Стојанович, Кумано-

во. (22514) 
Воена книшка на име Љупчо Попов, Скопје. (22542) 
Воена книшка на име Митроски Сашо, Скопје.22543 

Свидетелство за 8 одделение на име Гроздановски 
Јовче, Ресен. (22198) 

Свидетелство на име Атанасовски Даниел, с.Бигла, 
Делчево. (22199) 

Свидетелство за 2 година на име Смилевска Соња, 
Куманово. (22203) 

Свидетелство на име Ганије Љумније, Куманово. 
(22204) 

Свидетелство на име Ангегловски Бажо, Св.Николе. 
(22209) 

Свидетелство за 8 одделение на име Шабани Џеваир, 
Тетово. (22219) 

Свидетелство на име Арвен Несими, Гостивар.22222 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од УСО "Ди-

митар Влахов" Скопје на име Јовановска Лидија, Ско-
пје. (22321) 
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Свидетелство за 8 одделение на име Цветковска 
Перса, ул."М.Тито" бр. 75, Скопје. (22324) 

Свидетелство за 8 одделение на име Манчевска Ју-
лијана, Кочани. (22327) 

Свидетелство на име Сакупи Риаид, с.Опае, Кумано-
во. (22333) 

Свидетелство на име Рајхине Селмани, Куманово. 
(22335) 

Свидетелство на име Петровска Струмка, Кратово. 
(22336) 

Свидетелство на име Шерифоски Африм, Струга. 
(22338) 

Свидетелство на име Балоска Бисерка, Струга. 
(22339) 

Свидетелство на име Ивзо Ахмедов, с.Горно Јабол-
чиште, Велес. (22344) 

Свидетелство на име Столески Игор, Гостивар.22357 
Свидетелство за 4 одделение на име Чазимов Исма-

ил, с.Мелница, Гостивар. (22358) 
Свидетелство на име Османи Џеврие, с.Бузалково, 

Велес. (22434) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ефремова Лен-

че, Куманово. (22438) 
Свидетелство на име Назими Исмаили, Куманово. 

(22439) 
Свидетелство за 6 одделение на име Агрон Лимани, 

ул."Борис Кидрич" бр. 60, Куманово. (22441) 
Свидетелство на име Солакоски Истреф, с.Лабуни-

шта, Струга. (22442) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мусоски Веис, 

с.Лабуништа, Струга. (22443) 
Свидетелство на име Тафилоски Фарук, Струга. 

(22444) 
Свидетелство на име Изаири Басари, Тетово. (22453) 
Свидетелство за 3 година на име Бесник Лика, Тето-

во. (22454) 
Свидетелство на име Асани Сенад, Тетово. (22455) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-

ни од АСУЦ "Боро Петрушевски" Скопје на име Би-
бановски Донче, Скопје. (22475) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "25 
Мај" Скопје на име Муса Муслиу, Скопје. (22476) 

Свидетелство за 8 одделение на име Петрова Дафи-
нка, ул."С.Наумов" бр. 17, Кочани. (22508) 

Свидетелство на име Лиманоски Касим, Струга. 
(22516) 

Свидетелство на име Африм Имзоски, Прилеп. 
(22522) 

Свидетелство на име Ајрусоски Дзенгиз, Битола. 
(22523) 

Свидетелство на име Лејла Усеини, Тетово. (22525) 
Свидетелство за 8 одделение на име Нумин Хисман, 

Тетово. (22529) 
Индекс бр. 32723 издаден од Правен Факултет-Ско-

пје на име Јовичевиќ Сања, Скопје. (22371) 
Диплома на име Рамус Метин, Струга. (22207) 
Диплома на име Коцева Божана, Радовиш. (22342) 
Диплома на име Јонзоска Весна, Прилеп. (22355) 
Диплома за Електротехничко училиште на име Не-

над Лаковиќ, Кочани. (22437) 
Диплома на име Јордановски Благојчо, Делчево. 

(22446) 
Диплома на име Марина Србиновска, Тетово.(22528) 
Диплома бр. 6835 издадена од Медицински факултет 

на име Фатмир Асани, с.Слупчане, Куманово. (22550) 
Книшка на име Ристоски Војо, Струга. (22206) 
Здравствена книшка на име Димовски Благој, Велес. 

(22346) 
Здравствена книшка на име Селмановиќ Брахо, Ве-

лес. (22347) 
Здравствена книшка на име Димитровски Тони, Би-

тола. (22448) 
Здравствена книшка на име Ванчевска Сони, Бито-

ла. (22449) 
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Здравствена книшка на име Тунтевска Блага, Бито-
ла. (22450) 

Здравствена книшка на име Ангелов Стојан, Штип. 
(22519) 

Здравствена книшка на име Зоран Карабуштанов, 
Велес. (22521) 

Здравствена книшка на име Хаџиев Ристо, Велес. 
(22532) 

Штедна книшка бр. 1002-02-18601-1 издадена од Шт-
едилница БС на име Апостолов Михаил, ул."Гоце Де-
лчев" бр. 5, Струмица. (22212) 

Даночна картичка бр. 4030993265854 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Траф - вод, Скопје. 

(22311) 
Уверение за положени испити бр. 6835 издадено од 

Медицински Факултет - Скопје на име Фатмир Асани, 
с.Слупчане, Куманово. (22535) 

Девизна штедна книшка бр. 330-42 издадена од Сто-
панска банка на име Пане Саздов, с.Сирково, Кава-
дарци. (22197) 

Даночна картичка на име Р.У."Ленин" ул."М.Тито" 
бр. 29, Кочани. (22505) 

Избирачка легитимација издадена од Министерство 
за правда - Скопје на име Јелка Ковкарова, ул. "М. 
Горки" бр. 10, Скопје. (22289) 

Избирачка легитимација издадена од Министерство 
за правда - Скопје на име Стефан Ковкаров, ул. "М. 
Горки" бр. 10, Скопје. (22290) 

Избирачка легитимација издадена од Министерство 
за правда - Скопје на име Попев Гоце, ул. "В.Влахо-
виќ" бр. 31/1-4, Скопје. (22422) 

Престанок на вршење самостојна занаетчиска дејно-
ст од 14.09.2001 година на име СД Молерофарбар Пав-
ле Тушевски, Скопје. (22426) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
финансии, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 3/01 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВ-
НО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА БАНКОМАТИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобнос-
та (претквалификација), на понудувачите како можни 
носители на набавка, испорака и монтажа на: 

- банкомати, според Тендерска документација. 
1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 

на секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на деј-
носта која е предмет на набавка. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има пот-

реба од претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понуду-
вачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе 
се побара понуда за извршување на набавката: набав-
ка, испорака и монтажа на банкомати. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавни набавки, за: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет; 
- расположлива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката; 
3.2. Економско - финансиски бонитет издаден од За-

водот за платен промет, односно, Централниот регис-
тар согласно со Правилникот за содржината на доку-
ментот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 
и Правилникот за дополнување на Правилникот за со-
држината на документот за бонитет " Службен весник 
на РМ" бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно со 
член 22 став 3 од Законот за јавни набавки; 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), 
не постара од шест месеци од денот на издавањето; 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд - Оддел за прекршоци), не постаро 
од шест месеци од денот на издавањето; 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет, истовремено во влошката 3 од Изводот дејноста 
која е предмет на набавка да биде заокружена); 

3.6. Список на главни испораки на банкомати во 
последните 3 (три) години со количините на испорача-
ната опрема и примачите; 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нив-
ната стручност за конфигурирање, инсталација, мон-
тажа и одржување на понудената опрема (дипломи, 
сертификати и сл.); 

3.8. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната 
понудена опрема е во согласност со стандардите на 
Република Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Република Македонија; 

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот за оп-
ремата која ја нуди и заверен судски превод на маке-
донски јазик од истото. 

Целокупната потребна документација наведена во 
точката 3 треба да биде доставена на македонски ја-
зик. 

Сите барани документи наведени во точката 3 тре-
ба да бидат доставени во оригинален примерок или 
како копија заверена од нотар. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на документацијата из-
несува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на 
ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и на кои нема да бидат 
изработени според барањата на овој повик како и 
оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да 
бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на 
овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат 
никакви ознаки со кои би можеле да се идентификува-
ат понудувачите. 



18 септември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 74 - Стр. 4513 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Ми-
нистерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 ча-
сот секој работен ден). 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Управата за цивилна воздушна 
пловидба, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 24/2001 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА НА 

SADIS - ЕДНОНАСОЧНА САТЕЛИТСКА 
СТАНИЦА (МК- SADIS) 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Управа за Цивилна Воздушна Пло-

видба, ул."Даме Груев" бр.1, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 

обезбедување и инсталација на SADIS еднонасочна са-
телитска станица (МК-SADlS), во се според содржина-
та, карактеристиките и условите дадени при придруж-
ната тендерска документација. 

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

1.4. Постапката за повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

2.1. Обемот на набавката е даден во придружната 
тендерска документација за предметот на набавката. 

2.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на 
набавката. 

2.3. Придружната (тендерска) документација заин-
тересираните понудувачи можат да ја добијат во Упра-
вата за цивилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" 
бр. 1, Скопје, секој работен ден за времетраењето на 
повикот, од 08-14 часот, а врз основа на признаница 
(потврда) за извршено плаќање на неповратна такса од 
100 USD (или соодветна слободна конвертибилна валу-
та), плус трошоци за брза испорака ( FedEx, DHL, сл.). 
Уплатата за девизни средства треба да се врши до: 

National Bank of the Republic of Macedonia, Account No. 
EUR 0230-60105.73 G, With Union Bank of Switzerland 
(SWIFT UBSWCHZHxxx) In favour of the Directorate Gene-
ral of Civil Aviation of the Republic of Macedonia, а за де-
нарски средства, според официјалната стапка на про-
дажниот курс на Народна банка на Р.Македонија, на 
денот на плаќањето, до: 

Управа за Цивилна Воздушна Пловидба, жиро 
сметка 40100-787-1882, Даночен број 4030995255376 Де-
понент на Народна банка на Република Македонија. 

Документите кои ќе бидат испратени преку пошта, 
УЦВП нема да прифати никаква одговорност за губе-
ње или задоцнетата испорака. 

Единствено страните кои ја набавиле тендерската 
документација ќе се сметаат за соодветни да поднесат 
понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи име, адреса и се-

диште на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-

ција од спецификацијата, единечна и вкупна цена, 
франко аеродром "Скопје", со сите давачки, трошоци 
и ДДВ, изразена во EUR, а согласно дел 5 од тендер-
ската документација. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Доказ за минимум 4-годишно искуство во ди-

зајнирање и изработка на висококвалитетна еднона-
сочна сателитска станица SADIS, користејќи ја техно-
логијата " State of the art". 

4.2. Референца - најмалку 3 договори за набавка и 
инсталација на SADIS опрема во текот на последните 
4 години. 

4.3. Назначен тим кој ќе раководи со проектот со 
менаџер кој има најмалку 5-годишно искуство за на-
бавка и инсталација на SADIS или за системи со слич-
на природа и комплексност. 

4.4. Логичен и добро осмислен план за спроведува-
ње на проектот во согласност со распоредот на бара-
њето во тендерот. 

4.5. Банкарска гаранција која нема да биде помала 
од 5% од вредноста на понудата. 

4.6. Доказ за финансиската и економската способ-
ност - бонитет од ЗПП за домашните, правни лица или 
сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело или ревизорски извештај од 
надлежна институција за странските правни лица. 

4.7. Доказ дека понудувачот не е во стечај, во про-
цес на ликвидација и дека не му е изречена правосил-
на судска мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

4.8. Извод од регистрација на дејноста. 
4.9. Претставниците на понудувачите треба да дос-

тават писмено овластување за нивно учество на јавно-
то отворање. 

4.10. Целокупната документација која се бара тре-
ба да е оригинал или заверени копии на оригиналот и 
не постари од 6 месеци. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

УЦВП ќе изврши проценка на квалитетот на опре-
мата од добиените понуди. Максималниот број на пое-
ни кој Понудувачот може да ги добие изнесува 100. 
Проценката ќе биде врз основа на следниот начин на 
бодување: 

Антенски систем и кабли 15 поени; 
Хардвер 30 поени; 
Софтвер 45 поени; 
Резервни делови (квалитет и квантитет) 10 поени. 

Вкупно 100 поени 

Односот цена / квалитет ќе биде пресметан врз ос-
нова на следната формула: ( P/Q) = P/MP, каде што 

P/Q е добиениот однос цена/ квалитет за соодвет-
ниот Понудувач; 

P е цената понудена од соодветниот Понудувач; 
MP е добиениот број на поени од бодувањето на 

соодветниот Понудувач. 
Победник на јавниот повик е Понудувачот кој има 

најмал однос цена/ квалитет (P/Q). 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан и заверен од страна на одговорно 
лице на понудувачот. 

6.2. Понудата и придружната документација треба 
да се достават во затворен плик, кој содржи два затво-
рени и запечатени пликови. Надворешниот плик во 
горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отво-
рај", како и бројот на повикот. Истиот не треба да со-
држи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. Во средината на пликот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. Првиот 
внатрешен плик ја содржи придружната техничка до-
кументација и ја носи ознаката "документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи 
ознаката "понуда", која ја содржи финансиската доку-
ментација. 

7. РОКОВИ 
7.1. Краен рок за доставување на понудата е до 

14,00 часот (локално време) на денот на отворање на 
понудите (31.10.2001 год.) на адреса дадена подолу. 

7.2. Отворање на понудите ќе се изврши истиот 
ден во 14,30 часот, во салата за состаноци во Управата 
за Цивилна Воздушна Пловидба, во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 
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7.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.4. Понудите кои се предадени во предвидениот 
рок и оние кои не се изработени според барањата во 
повикот, како и оние кои ја немаат целокупната доку-
ментација која се бара, нема да бидат разгледувани. 

7.5. УЦВП ќе организира пред-тендерска конфе-
ренција за оние кои ја набавиле тендерската докумен-
тација, јазикот на кој ќе се зборува на конференцијата 
ќе биде македонски и англиски, и истата ќе се одржи 
на 03.октомври 2001 година во 9.00 часот во простори-
ите на Контрола на летање на аеродром"Скопје". 

За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат со Комисијата за јавни набавки, 
на тел: (02) 114-046. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02- 
5164/1 од 10.09.2001 година, Комисијата за јавни набав-
ки на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 7/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 7/2001 е ЈП за сто-

панисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ 
Куманово ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Куманово. 

- Предмет на јавниот повик бр. 7/2001 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање понуди за изведба на градежни и градеж-
но-занаетчиски работи на станбен објект "Б2" на ло-
калитет Васко Карангелески Куманово. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид дејност, со седиште во РМ. Отворањето на 
пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, 
има потреба од утврдување на подобност на понудува-
чите (претквалификација), преку документација, кои 
ќе бидат повикани да достават понуди за утврдување на 
изведувач на градежни и градежно-занаетчиски работи 
и инсталатерски работи на станбен објект "Б2" на ло-
калитет Васко Карангелески Куманово. Понудувачите 
своето учество на јавниот повик да го пријават со доку-
ментација со која ќе го докажат следното: 

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавни набавки), 

- економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни 
набавки), 

- расположива опрема и други физички капаците-
ти за реализација на набавката, 

- список на квалификувани работници за вршење 
на занаетчиско-инсталатерски работи, 

- договор за заеднички настап или список под изве-
дувач, 

- референци, 
- писок на стручен кадар, 
- доказ-извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ од надлежен орган во оригинал со кој 
понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во про-
цес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда 
не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење на дејност, 

- документ за регистрација на дејност. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик. 
- документација и другите податоци се доставуваат 

во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавни-
от повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со ко-
ја би можел да се идентификува понудувачот, 

- рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена, 

- понудите се доставуваат до набавувачот ЈП за 
стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-
ПЕ Куманово ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Кумано-
во, со назнака "за Комисијата за јавни набавки", пре-
порачано по пошта или со предавање во архивот на 
понудувачот. 

Ограничениот повик трае 10 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ" и во едно јавно 
гласило. 

Контакти се можни секој работен ден во простори-
ите на ЈПССДПРМ-ПЕ, Куманово, ул. "Моша Пија-
де" бр. 14 (техничка служба), тел. 031-27-266. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот, нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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