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

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

Вторник, 10 април 2001 
Скопје 

Број 27 Год. LVII 

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

621. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО 
Се отповикува: 

I 
Г-дин Јован Теговски, од должноста вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Мисијата на Република Македонија при HATO. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ број 3/12-157 Претседател 
4 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

622. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А 3 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО 

Се поставува: 
I 

Д-р Нано Ружин, за вонреден и ополномоштен ам-
басадор-Шеф на Мисијата на Република Македонија 
при HATO. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Указ број 4/12-158 
4 април 2001 година 

Скопје 

623. 
Врз основа на член 74 став 1 од Законот за зашти-

та на потрошувачите ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27. 02. 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Совет за заштита на 
потрошувачите (во натамошниот текст: Совет). 

Член 2 
Советот ги врши следните работи: 
- води грижа за заштита и остварување на правата 

на потрошувачите особено во однос на заштитата на 
нивното здравје, безбедност и заштитата на нивните 
економски интереси; 

- води грижа за редовно информирање на потро-
шувачите во однос на остварувањето на нивните пра-
ва; 

- води посебна грижа за заштита на потрошувачи-
те кои припаѓаат во категоријата на: малолетни лица, 
стари и изнемоштени лица, социјално загрозени лица, 
неписмени лица, емигранти и лица чии живеалишта се 
наоѓаат во тешко пристапни предели; 

- ја следи и оценува постојаната состојба во облас-
та на заштитата на потрошувачите и за тоа редовно ја 
информира Владата на Република Македонија; 

- го следи донесувањето на новите директиви и 
препораки од Советот на Европската унија во областа 
на заштитата на потрошувачите, како и измените и 
дополнувањата на постојните директиви и препораки 
во оваа област и дава иницијатива за соодветни изме-
ни на домашната регулатива заради нејзино усогласу-
вање со регулативата на Европската унија; 

- по сопствена иницијатива или по барање од Вла-
дата на Република Македонија ги разгледува предло-
зите за донесување на закони и други прописи кои 
имаат влијание врз остварувањето на заштитата на 
потрошувачите и дава соодветно мислење по истите; 

- врши и други работи од советодавен карактер. 
Член 3 

Советот се состои од претседател и најмалку десет 
члена, кои ги именува и разрешува Владата на Репуб-
лика Македонија на предлог од: 

- Министерството за економија, 
- Министерството за финансии, 
- Министерството за здравство, 
- Министерството за животна средина и просторно 

планирање, 
- Министерството за транспорт и врски, 
- Министерството за труд и социјална политика, 
- Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
- Министерството за образование и наука, 
- Министерството за локална самоуправа, 
- Организацијата на потрошувачите на Македонија и 
- Стопанската комора на Македонија, од областа 

на трговијата. 
Советот по потреба, може да се проширува и со 

пре тставници од други органи на државната управа. 
Член 4 

Работењето и одлучувањето на Советот се уредува 
со Деловник за работа. 

Член 5 
Стручно-административните работи на Советот ги 

врши Министерството за економија. 
Член 6 

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

Бр. 23-931/1 
27 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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624. 
Врз основа на член 36 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000) и член 102 од Законот за 
високото образование ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 64/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3. 04. 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА БРОЈОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО 
ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО БИТОЛА 

ВО УЧЕБНАТА 2001/2002 ГОДИНА 
1. Бројот за запишување студенти во прва година 

на државните високообразовни установи на Универзи-
тетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 
2001/2002 година да изнесува соодветно на бројот на 
студентите за запишување во прва година даден во 
Конкурсот за запишување во прва година на факулте-
тите на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во 
Скопје, врз основа на предлогот на бројот на студенти 
кои се запишуваат во прва година на додипломски сту-
дии на наставно научните совети на високообразовни-
те установи од овој универзитет. 

На Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во 
Скопје, за студентите во чие финансирање не учеству-
ва државата, висината на надоместот на трошоците за 
студирање, за техничките, природно математичките, 
медицинските, биотехничките науки и уметностите да 
изнесува до 1900 ГМ во денарска противвредност, а за 
факултетите од општествените науки да изнесува до 
1500 ГМ во денарска противвредност. 

2. Бројот за запишување студенти во прва година 
на државните високообразовни установи на Универзи-
тетот "Св. Климент Охридски" во Битола во учебната 
2001/2002 година да изнесува соодветно на бројот на 
студентите за запишување во прва година даден во 
Конкурсот за запишување студенти во прва година на 
високообразовните установи на Универзитетот "Св. 
Климент Охридски" во Битола, врз основа на предло-
гот на бројот на студенти кои се запишуваат во прва 
година на додипломски студии на наставно научните 
совети, односно наставничките совети на високообра-
зовните установи од овој универзитет. 

Во рамките на утврдените средства од Буџетот 
има основа државните високообразовни установи на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола да 
воведат кофинансирање согласно член 89 од Законот 
за високото образование во износ до 500 ГМ во денар-
ска противвредност. 

3. Финансирањето на запишаните студенти од точ-
ка 1 и точка 2 на оваа одлука да биде во рамките на 
утврдените средства на буџетите на Република Маке-
донија за 2001 и 2002 година на Министерството за об-
разование и наука, во програмата за финансирање на 
високото образование. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањ ето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-2379/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

625. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕ-
НО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Се доделува градежно неизградено земјиште сопс-
твеност на Република Македонија на Југоисточно -
Европска универзитетска фондација во Тетово - Ре-

публика Македонија за изградба на универзитетски 
комплекс - Тетово кое го сочинуваат: 

КП број 8060/1 КО - Тетово во површина од 132006 м2 

КП број 8061 КО - Тетово во површина од 9150 м2 

КП број 8062 КО - Тетово во површина од 30270 м2 

КП број 8063 КО - Тетово во површина од 13084 м2 

КП број 8064/1 КО - Тетово во површина од 12585 м2 

или вкупна површина од 197096 м2. 

Член 2 
Градежното неизградено земјиште се доделува без 

надоместок. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-2346/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

626. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се утврдува дека на досегашниот корисник Сред-

ното земјоделско училиште "Моша Пијаде" - Тетово, 
на земјиштето сопственост на Република Македонија, 
во КО - Тетово, што претставува: 

КП број 8060/1 во површина од 132 006 м2 

КП број 8061 во површина од 9 150 м2 

КП број 8062 во површина од 30 270 м2 

КП број 8063 во површина од 13 084 м2 

КП број 8064/1 во површина од 12 585 м2 

или вкупна површина од 197 096 м2 му престанува 
правото на користење, заради реализација на локаци-
јата за унирвезитетскиот комплекс - Тетово. 

Член 2 
На досегашниот корисник Средното земјоделско 

училиште "Моша Пијаде" - Тетово, му припаѓа право-
то на надомест за вложувањата кои ги извршил на 
земјиштето од членот 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-2298/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

627. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
На Македонската православна црква и се пренесу-

ва правото на користење на недвижен имот - објекти-
те на хотелскиот комплекс "Бисер" со дворното место 
и пат во с. Калишта - Струга, заведен во Републичката 
геодетска управа - Одделение за премер и катастар -
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Струга како КП. бр. 668 во површина од 1324 м2 од ко-
ја 157 м2 под зграда и 1167 м2 - двор; КП. бр. 679 во по-
вршина од 7588 м2 од која 3006 м2 под зграда и 4582 м2 -
двор и КП. бр. 866/2 во површина од 2929 м2 пат, сите 
во м.в. "Краста" КО Калишта, по имотен лист бр. 121 
и "КП 2034/7 со површина од 5000 м2 под објект 643 м2, 
двор 4358 м2 во месноста викана "Домнеска" по имо-
тен лист 1084". 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот опи-

шан во член 1 од оваа одлука и се пренесува на Маке-
донската православна црква на неопределено време -
без надоместок. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-2316/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

628. 
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 03.04.2001 
година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
1. На работниците од АД "Македонка" - Штип, по-

ради економски, технолошки, структурни и слични 
промени да се исплати еднократен надоместок за ре-
гулирање на придонесите: 

- за пензиско и инвалидско 
осигурување 515.867.048,00 
Средствата да се исплатат од дел од Буџетот на Ре-

публика Македонија, а дел од побарувањата од Ирак. 
2. Се задолжува Министерството за финансии да ја 

спроведе оваа одлука. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 23-1826/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

629. 
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 3.04.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА РАБОТНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
На Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кру-

шево - Крушево му се даваат на користење работни 
простории во вкупна површина од 91,71 м2 на втори 
кат, во објектот стара зграда на Општина Крушево во 
Крушево, КП 976.ПЛ. БР.1719 КО Крушево, сопстве-
ност на Република Македонија. 

Член 2 
Работните простории од член 1 на оваа одлука се 

даваат на користење без надоместок. 
Со корисникот на работните простории, Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Републи-
ка Македонија да склучи Договор за условите и начи-
нот на користење на просториите. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-1484/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

630. 
Врз основа на член 12, став 2 од Законот за основа-

ње на јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98 
и 98/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО РАДИОДИФУЗНАТА 

МРЕЖА ЗА 2001 ГОДИНА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за усвојување на Програмата за ин-
вестициони вложувања во радиодифузната мрежа за 
2001 година, бр. 02-32/4 од 30.01.2001 година, донесена 
од Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузи-
ја, на 16-та седница, одржана на 26.01.2001 година. 

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

Бр. 23-260/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

631. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3. 04. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗ-
ВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2000 ГОДИНА НА 
ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" -

СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка 
и Извештајот за работењето за 2000 година на ЈП 
"Електростопанство на Македонија"-Скопје, УО бр. 
02-854/29/2, донесена на седницата на Управниот од-
бор на Јавното претпријатие "Електростопанство на 
Македонија" одржана на 27. 02. 2001 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македониј а". 

Бр. 23-1463/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

632. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3. 04. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА УДЕЛИТЕ НА ЈП " ЕЛЕКТРОСТО-
ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ ВО 
ДРУШТВАТА СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 
ОСНОВАНИ ОД ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА" -СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за продажба на уделите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија"-Скопје во друш-
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твата со ограничена одговорност основани од ЈП 
"Електростопанство на Македонија"-Скопје, УО бр. 
02-854/29/21.2, донесена на седницата на Управниот од-
бор на Јавното претпријатие "Електростопанство на 
Македонија" одржана на 27. 02. 2001 година. 

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

Бр. 23-1463/2 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

633. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 април 
2001 година, донесе 

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

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
НА ЦАРИНА 

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

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

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

8703 22 90 00 --- Употребувани 
а) Возило тип комбе 
VOLKSWAGEN со 
број на шасија 
WV2ZZZ70ZRH0997 
08 1 парче 

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

Бр. 23-2149/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

634. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 април 
2001 година, донесе 

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

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
НА ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

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

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

8703 22 90 00 --- Употребувани 
а) Патничко возило 
MITSUBICHI LAN-
CER број на шасија 
JMBSNC12AGU4107 
709 1 парче 
б) OPEL KADET 
Хачбек 1,2 СЦ број 
на шасија 
WOL000033G512568 
0 1 парче 

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

8703 32 90 90 ---- Со зафатнина на 
цилиндрите над 2000 
см3 до 2500 см3 
а) Патничко мотор-
но возило OPEL 
OMEGA број на ша-
сија 
WOL000066J1196358 1 парче 

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

Бр. 23-2146/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

635. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 април 
2001 година, донесе 

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

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
НА ЦА РИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 



10 април 2001 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 27 - Стр. 2205 

8703 23 

8703 23 90 10 

-- Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1500 см3 до 3000 
см3: 
— Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2000см3 
а) OPEL OMEGA 
број на шасија 
WOL000016H110324 
38 
б) MITCUBISI GA-
LANT број на шаси-
ја 070694420010 

1 парче 

1 парче 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 

8703 22 

8703 22 90 00 

8703 32 

8703 32 90 10 

Патнички автомо-
били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 
-- Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 
— Употребувани 
а) OPEL KADET број 
на шасија 
WOL000034F5131538 
-- Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2500 см3: 

Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2000 см3 
а) FORD број на ша-
сија GBVKWT779500 

1 парче 

1 парче 

Бр. 23-2148/1 
3 април 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

637. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 април 
2001 година, донесе 

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

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
НА ЦАРИНА 

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

Бр. 23-2148/1 
3 април 2001 година 

Скопје 

636. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 април 
2001 година, донесе 

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

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
НА ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 

8703 22 

8703 22 90 00 

Патнички автомо-
били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 
-- Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 
--- Употребувани 
а) VOLKSWA-
GENVW70X0A со 
број на шасија 
WV2ZZZ70ZRH0491 
11 1 парче 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2147/1 
3 април 2001 година 

Скопје 

638. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 април 
2001 година, донесе 

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

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
НА ЦАРИНА 

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

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 



Стр. 2206 - Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 април 2001 

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

8703 24 -- Со зафатнина на 
цилиндрите над 
3000 см3: 

8703 24 90 00 --- Употребувани 
а) Патничко мотор-
но возило тип MER-
CEDES-BENZ S600 
L, со број на шасија 
WDV1400571A43267 
8 зафатнина на мо-
торот 5987 цм3 и си-
лина 290KW 1 парче 

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

Бр. 23-2267/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

639. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација 

и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 
36 став 6 од Законот за Владата на Република Маке-
донија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. За заменик на директорот на Агенцијата за ин-
формации се именува Драги Арсов, дипл. политиколог. 

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

Бр. 17-2271/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

640. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација 

и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 
36 став 6 од Законот за Владата на Република Маке-
донија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 

1. За заменик на директорот на Агенцијата за исе-
леништво се именува Сеадин Џафери, досегашен по-
мошник на министерот за иселеништво. 

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

Бр. 17-2178/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

641. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3 април 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. За директор на Државниот просветен инспекто-
рат, орган во состав на Министерството за образование 
и наука, се именува Љупчо Спасовски, досегашен гла-
вен републички просветен инспектор. 

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

Бр. 17-2151/2 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

642. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објаву-

вање на законите и другите прописи и акти во " Служ-
бен весник на Република Македонија" ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 56/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 ап-
рил 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

1. Марија Лељохин се разрешува од должноста ди-
ректор на Јавното претпријатие Службен весник на Ре-
публика Македонија - Скопје. 

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

Бр. 17-2261/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

643. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објаву-

вање на законите и другите прописи и акти во " Служ-
бен весник на Република Македонија" ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 56/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 ап-
рил 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие Службен весник на Република Македони-
ја - Скопје, се именува Кокан Лазаревски, дипл. машин-
ски инженер, вработен во ова јавно претпријатие. 

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

Бр. 17-2262/1 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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644. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3 април 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО 

1. За директор на Управата за наменско производ-
ство, орган во состав на Министерството за економија се 
именува Трпе Ѓурчевски, досегашен раководител на Од-
делението за наменско производство во Министерството 
за економија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 17-2155/2 Претседател на Владата 
3 април 2001 година на Република Македониј а, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

645. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

ра ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИ-
ЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 

1. Илија Ристески се разрешува од должноста вр-
шител на должноста директор на Заводот за заштита 
на спомениците на културата, природните реткости и 
Музеј - Прилеп. 

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

Бр. 17-1924/2 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

646. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

ра ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРА-
ТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 

1. За вршител на должноста директор на Заводот 
за заштита на спомениците на културата, природните 
реткости и Музеј - Прилеп се именува Киро Јовано-
ски, дипл.архитект - вработен во Заводот. 

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

Бр. 17-2065/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 27 - Стр. 2207 

647. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

ра ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ 

"ВАРДАР ФИЛМ" - СКОПЈЕ 

1. Афродита Марковиќ се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Работната органи-
зација за производство на филмови "Вардар филм" -
Скопје, на нејзино барање. 

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

Бр. 17-1755/3 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

648. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за култура ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 март 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РО ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА ФИЛМОВИ "ВАРДАР ФИЛМ" -СКОПЈЕ 

1. Столе Попов се разрешува од должноста претсе-
дател на Управниот одбор на Работната организација 
за производство на филмови "Вардар филм"-Скопје, 
на негово барање. 

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

Бр. 17-1754/3 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

649. 
Врз основа на член 129 од Законот за банките и ште-

дилниците ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 29/96 - Пречистен текст), а во врска со член 122 став 1 
од Законот за банките ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА -
СКОПЈЕ 

1. м-р Зоран Ставрески се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Агенцијата на Република 
Македонија за санација на банка - Скопје, поради зами-
нување на друга должност. 

2. За член на Управниот на Агенцијата на Република 
Македонија за санација на банка - Скопје се именува 
Ванчо Каргов, државен секретар во Министерството за 
финансии. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 17-2066/2 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македониј а, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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650. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕ-

НИТЕ ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија од редот 
на вработените во претпријатието, се разрешуваат: 

- Споменка Баждавела, 
- Тодор Југов, 
- Гаврил Кипровски, 
- Боро Радевски. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија од редот на врабо-
тените во претпријатието, се именуваат: 

- Гордана Вељковиќ-Костова, раководител на Сек-
тор за маркетинг и комерцијални работи - Подрачна 
единица - Скопје, 

- Миха Лаброски, помошник директор во ЈП - Ди-
рекција, Сектор за финансии, комерција и маркетинг, 

- Ване Ташаминов, помошник директор во ЈП - Ди-
рекција, Сектор за стопанисување со станбен и дело-
вен простор, 

- Добре Цветаноски, директор на Подрачна едини-
ца - Кичево. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2048/2 
3 април 2001 година 

Скопје 

651. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" 

- СКОПЈЕ 
1. За член на Управниот одбор на Јавното водосто-

панско претпријатие "Водостопанство на Македони-
ја" - Скопје, се именува Илија Китаноски, директор на 
ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2254/2 
3 април 2001 година 

Скопје 

652. 
Врз основа на член 13 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
3.04 .2001 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИС-
ТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 2001 ГОДИНА 
1. Во Буџетот на Република Македонија за 2001 го-

дина предвидени се средства за изработка на простор-
ни и урбанистички планови во износ од 27.107.000 де-
нари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за: 

2.1. Просторен план на заштитната 
зона на изворот Рашче, со струч-
на ревизија на нацрт планот 5.000.000 денари 

2.2. Елаборат за просторна орга-
низација на коридори за сооб-
раќајната инфраструктура со 
лоцирање на придружни и ус-
лужни објекти и содржини на 
јавните патишта 807.000 денари 

2.3. Нацрт Генерален урбанистич-
ки план на Крушево, Дебар, 
Охрид, Струга, Велес 7.300.000 денари 

2.4. Предлог Генерален Урбанис-
тички План на Струмица, Ку-
маново, Виница, Гостивар, Ра-
довиш и довршување на ГУП 
кои се во тек на изработка 
(Тетово, Прилеп, Неготино, 
Берово, Валандово и други) 5.000.000 денари 

2.5. Довршување на Урбанистички 
документации за населени 
места: Будинарци, Мачево 
(Берово), Прибачево (Ориза-
ри), Драчево (Кисела Вода), 
Градец (Виница) и доработка 
на документации кои се во тек 
на изработка 2.000.000 денари 

2.6. Изработка на урбанистичка 
документација за гранични 
премини (постојни и нови), 
ГУП за комплекси и планови 
за одделни локалитети 3.000.000 денари 

2.7. Стручна ревизија на нацрт ур-
банистички планови 2.000.000 денари 

2.8. Изработка на публикации од 
делокруг на работа на Секто-
рот за уредување на просторот 
(стандарди и нормативи за уре-
дување и проектирање), за одр-
жување стручни семинари и сл. 2.000.000 денари 

ВКУПНО: 27.107.000 денари 

3. Обезбедувањето на соодветни геодетски подло-
ги за изработка на плановите, согласно оваа програ-
ма, е обврска на Јавното претпријатие за просторни и 
урбанистички планови, Скопје. 

4. За начинот и динамиката на спроведување на 
оваа програма ќе се грижат: Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање за точка 2.1. на 
оваа програма и Министерството за транспорт и вр-
ски за точка 2.2. до 2.8. на оваа програма, кои во рам-
ките на предвидените средства можат да вршат соод-
ветни поместувања на планираните износи. 

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

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

Бр. 23-1850/1 
3 април 2001 година 

Скопје 

653. 
Врз основа на член 15 од Законот за продажба на 

деловните згради и деловните простории на Републи-
ка Македонија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 2/94) и член 17 од Законот за начинот и 
постапката на исплатување на депонираните девизни 
влогови на граѓаните по кои гарант е Република Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 32/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2001 ГОДИНА 

А. ОПШТ ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
I. Цели и предмет на Програмата 
Основна цел на Програмата е преку продажбата 

на деловниот простор во сопственост на Република 
Македонија е довршувањето на приватизација на де-
ловниот простор, а воедно со тоа се обезбедуваат и 
ликвидни средства. 

Аргумент повеќе за продажбата се и проблемите во 
стопанисувањето со деловниот простор во сопственост 
на Република Македонија, незадоволителниот процент 
на наплата на закупнината, а со тоа и недостаток на сред-
ства за инвестиционо одржување на истите. 

Со оваа програма, која ќе биде отворена и ќе се 
реализира сукцесивно, дефинитивно ќе се расчисти 
статусот и сопственоста на деловниот простор во 
сопственост на Република Македонија, кој ќе биде 
предмет на продажба во оваа и во наредните години. 

Со деловниот простор предмет на оваа програма, 
стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија. 

Во првата фаза на Програмата за продажба на де-
ловен простор во сопственост на Република Македо-
нија се опфатени 101 деловна единица со вкупна повр-
шина од 4.897,12 м2 и вкупна почетна вредност од 
6.180.872,59 ДЕМ, детално претставени во прилозите 
во оваа програма. 

Составен дел на оваа програма се табеларните 
прилози од подрачните единици на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија. 

II. Продажна цена на деловниот простор 
Продажбата на деловниот простор се врши спред 

пазарната вредност. 
Пазарната вредност се определува според следни-

ве критериуми: 
- градежна вредност на деловниот простор; 
- вложените средства за комуналното уредување 

на градежното земјиште; 
- видот на објектот и 
- локацијата погодност. 
Под градежна вредност се смета особено: 
- вредноста на материјалот; 
- вредноста на работната рака потребна за изград-

ба на деловниот простор; 
- трошоците за транспорт за материјалот; 
- трошоците за изготвување на техничката доку-

ментација и сл. 
Градежната вредност на објектот се намалува за-

висно од векот на траењето, староста и степенот на 
одржувањето на објектот. 

Под вложени средства за комунално уредување на 
градежното земјиште, се сметаат средствата вложени 
за уредување на земјиштето според Програмата за 
уредување на градежното земјиште што важат во мо-
ментот на потпишувањето на договорот. 

Под вид на објекти особено се смета деловната 
зграда, деловната просторија, местоположбата на де-
ловниот простор во зградата и сл. 

Под локациска погодност се сметаат особено: 
- близината на центарот на градот, односно населбата; 
- близината на јавни објекти и сл. 
Секако, треба да се земат во предвид и средствата 

за трошоци за реализација на програмите и данокот 
на додадена вредност - ДДВ, кои ќе паднат на товар на 
купувачот и надоместување на трошоците на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија за реализација на 
оваа програма. 

Пазарната вредност на деловниот простор определе-
на според критериумите, не може да биде помала од це-

ната што за ист или сличен деловен простор се постигну-
ва во слободен промет, а што се утврдува врз основа на 
договорите за купопродажба во слободен промет. 

Продажната цена на деловниот простор е цената 
по која се врши понуда на носителите на предимстве-
ното право на купување и е почетна цена за продажба 
на деловниот простор со јавно наддавање. 

Процената на пазарната вредност, постапката за про-
дажба на деловниот простор и склучувањето на догово-
рите ги врши Министерството за транспорт и врски пре-
ку Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија. 

III. Услови на плаќање 
Врз основа на член 10, 11 и 12 од Законот за про-

дажба на деловните згради и деловните простории на 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 2/94) плаќањето на цената на де-
ловниот простор се врши со денари, со денари стекна-
ти по основа на дефинитивен откуп на обврзници из-
дадени од Република Македонија врз основа на Зако-
нот за начинот и постапката на исплатување на депо-
нираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант 
е Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 32/2000) и со денари стекнати по 
основа на продажба на ефективни странски средства. 

Кога цената на деловниот простор се плаќа со де-
нари стекнати по основа на дефинитивен откуп на об-
врзници издадени од Република Македонија врз осно-
ва на Законот за начинот и постапката на исплатува-
ње на депонираните девизни влогови на граѓаните по 
кои гарант е Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 32/2000) и со дена-
ри стекнати по основа на продажба на ефективни 
странски средства, цената се намалува за 15%. 

Остварените средства од продажбата со денари и 
денари стекнати со продажба на ефективна странска 
валута се уплаќаат на посебна сметка на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на Република Македонија и се насочуваат за нова 
станбена изградба. 

IV. Право на купување на деловен простор 
Право на купување на деловен простор во сопстве-

ност на Република Македонија имаат сите правни и 
физички лица државјани на Република Македонија. 

Врз основа на член 13 од Законот за продажба на 
деловните згради и деловните простории на Републи-
ка Македонија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 2/94) предимствено право на купување при 
продажба на деловниот простор има сосопственикот. 

Носителот на предметното право на купување е 
должен да се изјасни по понудата во рок од 30 дена од 
нејзиното примање. 

Кога понудата е прифатена, носителот на предимс-
твеното право е должен во рок од 8 дена од прифаќа-
ње на понудата да ги уплати средствата на име цена. 

Кога носителот на предимственото право на купу-
вање не се изјасни за прифаќање на понудата во ро-
кот, односно не ги уплати средствата на име цена во 
рокот, деловниот простор се дава на јавно наддавање 
по цена не пониска од почетната цена. 

Кога на јавното наддавање за купувачот на делов-
ниот простор постигне исти услови и други учесници, 
деловниот простор се продава на закупувачот. 

Огласот за јавно наддавање задолжително се обја-
вува во дневниот печат. 

Кога на јавното наддавање не се продаде деловни-
от простор, постапката за продавање на деловниот 
простор со јавно наддавање се повторува. 

V. Завршни одредби 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-1921/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 



Стр. 2210- Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 април 2001 

I. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА СКОПЈЕ 

Р.б Град Улица и број на 
деловниот простор 

Површина во 
м2 

Почетна цена 
по м2 во дем 

Вкупна 
почетна 

вредност во 
ДЕМ 

Со 
корисник и 

без 
корисник 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Скопје Даме Груев 7 

приземје 
50,37 2.928,60 147.513,58 за 

продажба 
2 Даме Груев 1 

приземје 
43,11 2.862,00 123.380,82 за 

продажба 
3 Даме Груев 1 

приземје 
21,04 4.265,62 89.748,64 за 

продажба 
4 Даме Груев 7 

приземје 
6,41 3.098,55 19.861,71 за 

продажба 
5 Бул. Јане Сандански 

63 приземје 
25,94 2.623,70 68.059,30 за 

продажба 
6 Бул. Јане Сандански 

65 приземје 
43,07 2.603,70 112.141,36 за 

продажба 
7 Бул. Јане Сандански 

74 приземје 
72,00 2.138,40 153.964,80 за 

продажба 
8 Бул. АВНОЈ 74 

приземје 
77,98 2.316,60 180.648,47 за 

продажба 
9 Бул. АВНОЈ 74 

приземје 
49,15 784,80 за 

продажба 
10 Пролет 1 подрум-

гаражи 
87,56 2.231,63 195.401,52 за 

продажба 
11 Пролет 1 подрум-

гаражи 
173,86 1.834,65 318.972,25 за 

продажба 
12 С. Ковачевиќ бр. 47 

приземје 
54,41 2.442,00 132.869,22 

ВКУПНО: 704,90 1.581.134,59 

III. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА СТРУМИЦА 

Р.б Град Улица и број на 
деловниот простор 

Површина во 
м2 

Почетна цена 
по м2 во дем 

Вкупна 
почетна 

вредност во 
ДЕМ 

Со 
корисник и 

без 
корисник 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Струмица Ценка Павлова бр. 1 22,00 800 17.600,00 без 

корисник 
2 Струмица Ценка Павлова бр. 1 17,50 800 14.000,00 со 

корисник 
3 Радовиш б. Алек. Македонски 

12/5 
20,16 500 10.080,00 со 

корисник 
4 Радовиш б. Алек. Македонски 

4/2 
20,16 500 10.800,00 без 

корисник 
5 Радовиш б. Алек Македонски 

9/2 
20,16 500 10.080,00 без 

корисник 
6 Радовиш б. Алек. Македонски 

10/2 
20,16 500 10.080 ,00 без 

корисник 
7 Радовиш б. Алек. Македонски 

3/3 
190,00 1.000 190.000,00 со 

корисник 
ВКУПНО: 310,14 261.920,00 

IV. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КУМАНОВО 

Р.б Град Улица и број на 
деловниот простор 

Површина во 
м2 

Почетна цена 
по м2 во дем 

Вкупна 
почетна 

вредност во 
ДЕМ 

Со 
корисник и 

без 
корисник 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Куманово Страшо Арсов гаражи 118,50 300 35.550,00 без 

корисник 
2 Куманово Титова Митровичка 26,20 850 22.270,00 без 

корисник 
3 Куманово Титова Митровичка 55,50 850 47.175,00 без 

корисник 
4 Куманово Страшо Арсов 48,67 1.700 82.739,00 со 

корисник 
5 К. 

Паланка 
Моша Пијаде 217 

гаража 
19.30 300 5.790,00 со 

корисник 
6 К. 

Паланка 
Моша Пијаде 217 

гаража 
21,45 300 6.435,00 со 

корисник 
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VI. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО 

Р. 
бр. Град Улица и број на 

деловниот простор 
Површина 

во м2 
Почетна цена 
по м2 во ДЕМ 

Вкупна 
почетна 

вредност во 
ДЕМ 

Со корисник 
и без 

корисник 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Тетово с. Теарце 269,17 1.026,00 276.225,00 без корисник 
2 Гостивар ул. "Мара Угринова" 74,87 2.268,00 169.793,00 без корисник 

Вкупно: 344,04 446.018,00 

VII. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ПРИЛЕП 

Р. 
бр. Град Улица и број на 

деловниот простор 
Површина 

во м2 
Почетна цена 
по м2 во ДЕМ 

Вкупна 
почетна 

вредност во 
ДЕМ 

Со корисник 
и без 

корисник 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Прилеп Гоце Делчев 61 34,43 2.119,00 72.957,00 со корисник 
2 Прилеп Гоце Делчев 65 34,43 2.115,00 72.819,00 со корисник 
3 Прилеп Васко Карангелески бб 98,00 1.777,00 174.146,00 со корисник 
4 Прилеп Сотка Ѓорѓиоски 4 14,40 2.060,00 29.664,00 со корисник 
5 Прилеп Трајко Тарцан 3 69,90 2.027,00 141.687,00 со корисник 
6 Прилеп 5-та Прилепска 1 12,96 1.395,00 18.079,00 со корисник 
7 Прилеп с. Тополчани лок. 1 71,50 834,00 59.631,00 со корисник 
8 Прилеп с. Тополчани лок. 2 24,15 916,00 22.121,00 со корисник 
9 Прилеп с. Тополчани лок. 3 24,15 916,00 22.121,00 без корисник 
10 Прилеп с. Тополчани лок. 4 23,46 898,00 21.067,00 без корисник 
11 Прилеп с. Славеј 88,00 668,00 58.784,00 без корисник 

Вкупно: 495,38 693.076,00 
VIII. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КИЧЕВО 

Р. 
бр. Град Улица и број на 

деловниот простор 
Површина 

во м2 
Почетна цена 
по м2 во ДЕМ 

Вкупна 
почетна 

вредност во 
ДЕМ 

Со корисник 
и без 

корисник 
1 2 3 4 5 6 7 
1 М. Брод М.Тито лок.1-1 52,00 895 46.540,00 
2 М.Брод М.Тито лок.1-2 52,00 897 46.644,00 
3 М. Брод М.Тито лок.1-3 49,00 901 44.149,00 
4 М.Брод М.Тито лок.1-4 49,00 896 43.904,00 
5 М. Брод М.Тито лок.1-а 6,50 888 14.652,00 
6 М.Брод М.Тито лок.1-4а 7,40 881 6.519,00 
7 М. Брод М.Тито лок.4 78,50 939 73.712,00 
8 М.Брод Партизанска бр. 8 

лок. 1 19,10 700 13.370,00 

9 М. Брод Партизанска бр. 8 
лок. 2 17,40 699 12.162,00 

10 М.Брод Партизанска бр. 8 
лок. 3 18,80 700 13.160,00 

11 М. Брод Партизанска бр. 8 
лок. 4 19,00 704 13.376,00 

Вкупно: 378,70 328.189,00 
IX. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА К О Ч А Н И 

Р. 
бр. Град Улица и број на 

деловниот простор 
Површина 

во м2 
Почетна цена 
по м2 во ДЕМ 

Вкупна 
почетна 

вредност во 
ДЕМ 

Со корисник 
и без 

корисник 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Берово Маршал Тито 10 78,00 830 64.740,00 без корисник 
2 М. Каменица Маршал Тито 16 74,84 880 65.860,00 ППС Поли 

Вкупно: 152,84 130.600,00 
X. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КАВАДАРЦИ 

Р.б. Град Улица и број на 
деловниот простор Површина во м2 Почетна цена 

по м2 во ДЕМ 

Вкупна 
почетна 
вредност 
во ДЕМ 

Со 
корисник 

и без 
корисник 

1 2 3 4 5 
6 

7 
1 Д.Капија 11 Октомври бб вл.2 лок2 51,30 1.554 79.720,00 без 

корисник 
2 Д.Капија 11 Октомври бб вл.2 лок3 

лево 
18,75 1.463 27.431,00 без 

корисник 
3 Д.Капија 11 Октомври бб вл.2 лок.3 

десно 
16,50 1.450 23.925,00 без 

корисник 
4 Неготино Петар Демирски бр. 18 61,20 2.033 124.420,00 без 

корисник 
5 Неготино Петар Демирски бр. 18 60,60 2.082 126.169,00 без 

корисник 
ВКУПНО: 208,35 381.665,00 
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XI. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ОХРИД 

Р.б. Град Улица и број на 
деловниот простор Површина во м2 Почетна цена 

по м2 во ДЕМ 

Вкупна 
почетна 
вредност 
во ДЕМ 

Со 
корисник 

и без 
корисник 

1 2 3 4 5 
6 

7 
1 Охрид Гоце Делчев 367 114,00 1.420 161.880,00 без 

корисник 
2 Охрид Егејска бр. 7 80,00 990 79.200,00 без 

корисник 
ВКУПНО: 194,00 241.080,00 

XII. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ГЕВГЕЛИЈА 

Р.б. Град Улица и број на 
деловниот простор Површина во м2 Почетна цена 

по м2 во ДЕМ 

Вкупна 
почетна 
вредност 
во ДЕМ 

Со 
корисник 

и без 
корисник 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Валандово Град Пазар 13,65 1.250 17.062,00 празен 
2 Валандово Град Пазар 13,65 1.250 17.062,00 Ловно 

друштво 
ВКУПНО: 27.30 34.124,00 

XIV. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ШТИП 

Р.б. Град Улица и број на 
деловниот простор Површина во м2 Почетна цена 

по м2 во ДЕМ 

Вкупна 
почетна 
вредност 
во ДЕМ 

Со 
корисник 

и без 
корисник 

1 2 3 4 5 
6 

7 
1 Штип Јосиф Ковачев 18 36,50 1.362,00 49.708,00 со 

корисник 
2 Штип Р.Стојков 16 38,00 1.196,00 45.454,00 со 

корисник 
3 Штип Р.Стојков 18 лд. 40,48 1.196.00 48.421,00 со 

корисник 
4 Штип Велко Влаховиќ бр.8 л.1 31,50 1.196,00 37.680,00 без 

корисник 
5 Штип В.Влаховиќ бр. 8 л.2 40,00 926,00 37.047,00 без 

корисник 
6 Штип В.Влаховиќ бр. 8 л.3 44,40 1.016,00 45.110,00 со 

корисник 
7 Штип В.Прке бр. 98 10,00 1.624,00 16.237,00 со 

корисник 
8 Штип В.Прке бр. 98 7.70 1.624,00 12.503,00 со 

корисник 
9 Штип В.Прке бр. 50 26,67 976,00 26.040,00 без 

корисник 
10 Штип Енгелсова 6 130,00 818,00 106.340,00 без 

корисник 
11 Пробиштип Нада Михајлова бб.л.А 74,91 1.324,00 99.155,00 без 

корисник 
12 Пробиштип Нада Михајлова бб.л..Б 78,64 1.327,00 104.355,00 без 

корисник 
13 Пробиштип Миро Барага бб 131,28 1.417,00 186.037,00 без 

корисник 
14 Свети 

Николе 
Ангел Трајчев бр. 28 177,00 1.413,00 250.101,00 без 

корисник 
ВКУПНО: 867,08 1.064.188,00 

Р Е К А П И Т У Л А Р 
НА ВКУПНО ПРЕДЛОЖЕН ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ЗА ПРОДАЖБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. бр. Подрачна единица деловен единици м2 почетна вредноста во дем 
1 2 3 4 5 
1 Скопје 12 704,90 1.581.134,59 
2 Струмица 7 310.14 261.920,00 
3 Куманово 14 416,88 279.526,00 
4 Струга 3 263,99 404.163,00 
5 Тетово 2 344.04 446.018,00 
6 Прилеп 11 495,38 693.076,00 
7 Кичево 11 378,70 328.189,00 
8 Кочани 2 152,84 130.600,00 
9 Кавадарци 5 208,35 381.665,00 
10 Охрид 2 194,00 241.080,00 
11 Гевгелија 2 27,30 34.120,00 
12 Велес 16 533,52 335.193,00 
13 Штип 14 867,08 1.064.188,00 

ВКУПНО: 101 4.897,12 6.180.872,59 
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654. 
Врз основа на член 171 став 1 од Законот за хартии 

од вредност ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 63/2000 и бр. 103/2000), Комисијата за хартии 
од вредност, на својата седница одржана на 30.03.2001 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА АКЦИО-
НЕРСКИТЕ КНИГИ ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШ-
ТВА ВО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ КАКО 
ОВЛАСТЕНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-
БОТИ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определува начи-

нот и постапката на пренесување на акционерските 
книги од акционерските друштва во Заводот за пла-
тен промет како овластена институција за вршење на 
работите на Централниот депозитар за хартии од 
вредност до неговото конституирање, начинот и пос-
тапката на прифаќање на постојните акционерски 
книги во регистарот на акции во Заводот за платен 
промет во нематеријален облик, определување на де-
нот на престанок на користење во правниот промет на 
акциите во материјален облик, односно потврди за 
сопственост на акции, како и начинот на известување-
то на издавачите и сопствениците за евидентираните 
акции во регистарот. 

Член 2 
Начинот на пренос на акционерските книги во За-

водот за платен промет како овластена институција за 
вршење на работите на Централниот депозитар за 
хартии од вредност (во натамошниот текст: Завод), се 
врши на начин и постапка утврдена со Законот за хар-
тии од вредност, овој правилник и Упатството за на-
чинот на пренос на акционерските книги во региста-
рот. 

Член 3 
(1) Заводот води регистар на акции во нематерија-

лен облик. 
(2) Во регистарот на акции се чуваат електронски-

те записи за податоците од акционерските книги во 
централна информациона база во која се запишани 
правата од акциите во нематеријален облик на акцио-
нерските друштва, како и правата на трети лица што 
произлегуваат од тие акции. 

Член 4 
(1) Податоците од акционерските книги, за секој 

акционер, се доставуваат до регистарот на акции во 
Заводот на магнетен медиум во форма на електрон-
ски запис. 

(2) Форматот на електронскиот запис, како и на-
чинот на пополнување и доставување на магнетниот 
медиум е определен со Упатството кое е составен дел 
на овој правилник. 

Член 5 
Податоците од акционерските книги од акционер-

ските друштва во Заводот се пренесуваат по вид, род и 
број на емисија на ниво на акционер со состојба на де-
нот на пренесувањето на податоците во Заводот. 

Член 6 
До моментот на прифаќањето на податоците од 

акционерските книги во регистарот на Заводот, одго-
ворноста за точноста и вистинитоста на пренесените 
податоци е на акционерското друштво, а по прифаќа-
њето на податоците одговорноста е на Заводот. 

Член 7 
За успешно пренесување на податоците од акцио-

нерските книги во регистарот на акции, Заводот обез-
бедува услови за проверка на податоците што се пред-

мет на прифаќање, да изврши обука на овластени ли-
ца од акционерските друштва за пренесување на пода-
тоците од акционерските книги во Заводот во форма 
на електронски запис како и обука на вработените 
што вршат преземање на електронските записи во За-
водот. 

Член 8 
Сите акционерски друштва во Република Македо-

нија (трговски друштва, банки и осигурителни друш-
тва) кои согласно член 134 став 2 од Законот за хар-
тии од вредност се должни да ги водат своите акцио-
нерски книги во Централниот депозитар за хартии од 
вредност ги пренесуваат своите акционерски книги во 
форма на електронски запис во Заводот на 26.11.2001 
година. 

Член 9 
Акционерските друштва ги чуваат акционерските 

книги во материјален облик, со состојба на денот на 
прифаќањето и другите податоци значајни за сопстве-
ниците на акции во соодветното акционерско друш-
тво, најмалку 3 години од денот на прифаќањето на 
Заводот. 

НАЧИН И ПОСТАПКА НА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
НА АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИГИ 

Член 10 
Правата и обврските на акционерските друштва и 

Заводот во постапката на пренесување на податоците 
од акционерските книги од акционерските друштва во 
Заводот се уредуваат со посебен договор кој треба да 
се потпише најдоцна до 20.04.2001 година. 

Член 11 
(1) Акционерските друштва ги доставуваат пода-

тоците од акционерските книги до Заводот во форма 
на електронски запис, кој задолжително ги содржи 
следните елементи: 

1. Назив на фирмата-издавач на акциите со мати-
чен број на фирмата. 

2. Вид на акции. 
3. Вкупен број на издадени акции. 
4. Номинална вредност на издадените акции. 
5. Датум на емисија на акциите. 
6. Сопственик на акциите (за физичко лице: име и 

презиме, адреса и ЕМБГ, односно број на пасош за 
странско лице и за правно лице: назив на фирмата, ад-
реса и матичен број). 

7. Број на акции во сопственост за секој акционер 
пооделно. 

8. Бројот на запишани, но целосно неотплатени ак-
ции и нивните сопственици. 

9. Права на трети лица врз акции по основ на залог 
и други правни акти. 

(2) Покрај податоците од став 1 од овој член акци-
онерското друштво, доколку располага со таква ин-
формација, на Заводот му доставува и број на банков-
на сметка на сопственикот на акциите на која во идни-
на ќе се исплатува дивиденда и други приходи по ос-
нов на сопственост на хартии од вредност. 

(3) Со податоците од став 1 на овој член акционер-
ското друштво доставува изјава од органот на управу-
вање и ревизорскиот извештај за точноста и вистини-
тоста на податоците што се пренесуваат во форма на 
електронски запис во Заводот. 

Член 12 
(1) Софтверското решение за форматот на елек-

тронскиот запис содржан на магнетниот медиум на кој 
се доставуваат податоците од претходниот член на 
овој правилник го изработува Заводот. 

(2) Заводот, магнетниот медиум со софтверското 
решение го доставува до акционерските друштва нај-
доцна до 03.05.2001 година. 

(3) Акционерските друштва, податоците од акцио-
нерски книги, ги пренесуваат на магнетниот медиум 
од став 1 на овој член најдоцна до 01.06.2001 година. 
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Член 13 
(1) Акционерските друштва, ги доставуваат елек-

тронските записи содржани на магнетниот медиум со 
податоците од акционерските книги на проверка во 
Заводот, заради согледување на евентуални грешки, 
почнувајќи од 1 јуни 2001 година, согласност планот за 
пренесување, проверка и прифаќање на акционерски-
те книги утврден и објавен од страна на Комисијата за 
хартии од вредност. 

(2) При проверката од став 1 на овој член Заводот 
особено утврдува дали електронскиот запис ги содржи 
сите задолжителни податоци, дали вкупниот број на 
издадените акции е еднаков со бројот на акции по поо-
делни акционери како и тоа дали електронскиот запис 
овозможува успешно прифаќање во Заводот. 

Член 14 
(1) Заводот, по извршената проверка, по писмен 

пат ги известува акционерските друштва за резултати-
те од проверка. 

(2) Заводот ги известува акционерските друштва 
кај кои во постапката на проверка на електронските 
записи се утврдат одредени недостатоци, за констати-
раните недостатоци и им укажува за начинот и пос-
тапката за нивно отстранување. 

НАЧИНОТ И ПОСТАПКА НА ПРИФАЌАЊЕ 
НА АКЦИОНЕРСКИ КНИГИ 

Член 15 
(1) Акционерските друштва, на 26.11.2001 година, 

ги доставуваат до Заводот електронските записи за 
податоците од акционерските книги содржани на маг-
нетните медиуми за конечно прифаќање. 

(2) Со магнетниот медиум сите акционерски друш-
тва доставуваат и пријава за внес на акционерската 
книга во регистарот, изјава на органот на управување 
и ревизорски извештај за точноста и вистинитоста на 
податоците од акционерската книга и доказ за успеш-
но завршување на проверка. 

(3) Образецот на пријавата од став 2 на овој член е 
дадена во прилог на овој правилник. 

Член 16 
На акционерските друштва кои ги исполнуваат 

пропишаните услови, Заводот им издава потврда со 
напомена дека податоците од акционерските книги во 
нематеријален облик се внесуваат во регистарот на 
Заводот на 03.12.2001. 

Член 17 
(1) Заводот, акционерските друштва кај кои се ут-

врдени неправилности, ги известува по писмен пат, за 
утврдените неправилностите и им укажува на начинот 
и постапката за нивно отстранување. 

(2) Акционерското друштво е должно, во рок од 2 
дена од денот на добивање на известувањето од прет-
ходниот став, да достави исправен електронски запис 
согласно укажувањата во известувањето од Заводот. 

(3) Заедно со електронскиот запис од став 2 на 
овој член, акционерските друштва ги доставуваат и 
сите документи од член 15 став 2 на овој правилник. 

Член 18 
(1) Податоците од акционерските книги на сите 

акционерски друштва кои нема да постапат согласно 
укажувањата на Заводот, односно повторно достават 
неисправни електронски записи, се ставаат на посебен 
подсистем во регистарот. 

(2) За неприфаќање на електронските записи со 
податоци од акционерските книги одлучуваат овлас-
тени лица во Заводот. 

(3) За критериумите за неприфаќање на електрон-
ските записи, односно ставањето на посебен подсис-
тем, Заводот во писмена форма ќе ги информира ак-
ционерските друштва најдоцна до 15.09.2001 година. 

Член 19 
Акционерски друштва кои постапиле во соглас-

ност со укажувањата, Заводот им издава потврда со 
напомена дека податоците од акционерските книги во 
нематеријален облик се внесуваат во регистарот на 
Заводот на 03.12.2001. 

Член 20 
По исклучок, во отсуство на дел од индивидуални 

податоци за акционерите од член 11 став 1 на овој пра-
вилник (адреса и место на живеење, број на пасош на 
странски државјани или матичен број на странско 
правно лице акционер), Заводот отвора времена смет-
ка во регистарот за нив преку која неможат да тргува-
ат и да вршат промена на сопственоста, до дополнува-
њето на податоците. 

Член 21 
(1) Заводот на сите акционерски друштва им дос-

тавува испис од прифатената акционерска книга со 
состојба на 03.12.2001 година. 

(2) Акционерските друштва ги проверуваат доста-
вените исписи за прифатените акционерски книги и 
најдоцна до 06.12.2001 година органот на управување 
во писмена форма ја потврдува точноста и вистини-
тоста на податоците содржани во регистарот. 

(3) Се до моментот на потврдување на точноста и 
вистинитоста на податоците во исписот од страна на 
акционерското друштво, не се тргува ниту се врши 
промена на сопственоста на акциите. 

Член 22 
(1) Податоците за акционерските книги на акцио-

нерските друштва кои нема да достават потврда за 
точноста и вистинитоста на податоците содржани во 
исписот, се ставаат на посебен подсистем во региста-
рот. 

(2) Се до доставување на потврдата од член 21 став 
2 на овој правилник, тие акции не се тргуваат ниту се 
врши промена на сопственоста. 
НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА ИЗДАВА-
ЧИТЕ И СОПСТВЕНИЦИТЕ ЗА ЕВИДЕНТИРА-

НИТЕ АКЦИИ 

Член 23 
(1) По приемот на потврдата за точноста и висти-

нитоста на прифатените податоци од акционерското 
друштво, Заводот ги известува во писмена форма из-
давачите и сопствениците за евидентираните подато-
ци во регистарот во Заводот. 

(2) Секој акционер кој не добил известување или 
добил известување кое содржи неточни податоци за 
неговата сопственост се обраќа до акционерското 
друштво за остварување на своите права. 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА 
ПОДАТОЦИТЕ ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИГИ 

ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАВОДОТ 

Член 24 
(1) Покривањето на трошоците за пренесувањето 

на податоците од акционерските книги на акционер-
ските друштва во регистарот на Заводот го надомес-
туваат акционерските друштва. 

(2) Надоместот од став 1 на овој член се утврдува 
во зависност од бројот на акционерите за кои се пре-
земаат податоците и бројот на извршените проверки 
на доставените податоци на електронскиот запис до 
Заводот. 

(3) Надоместот за извршените проверки на доста-
вениот електронски запис се зголемува за секоја пов-
торно извршена проверка за 10% од претходната про-
верка. 

Член 25 
Надоместот на трошоците од претходниот член на 

овој правилник се утврдува со тарифа на Заводот на 
која согласност дава Владата на Република Македони-ја. 
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Со моментот на прифаќањето на електронските 

записи за податоци од акционерските книги во регис-
тарот на Заводот, секој акционер во соодветното ак-
ционерско друштво се стекнува со правото со акциите 
да истапува во правниот промет. 

Член 27 
Акциите и потврдите за акции во материјален об-

лик што ги поседуваат акционерите во акционерските 
друштва престануваат да предизвикуваат правно деј-
ство сметано од 03.12.2001 година. 

Член 28 
(1) Заводот најдоцна до 15.04.2001 година ја извес-

тува јавноста за датумот на отпочнување и завршува-
ње на постапката за пренесување на акционерските 
книги во регистарот и за правата, последиците и об-
врските од пренесувањето на акционерските книги во 
нематеријален облик во регистарот. 

(2) Заводот ги известува овластените учесници на 
пазарот на капитал за акционерските друштва чии 
податоци од акционерските книги во нематеријален 
облик се прифатени во регистарот и за акционерските 
друштва чии податоци од акционерските книги се 
сместени на посебен подсистем на регистарот и не се 
во правниот промет. 

(3) Заводот, преку берзата, ги известува овласте-
ните учесници на пазарот на капитал за временската 
динамика на активности сврзани со постапката на пре-
несувањето на акционерските книги во регистарот. 

Член 29 
Акционерските друштва од член 134 став 2 од За-

конот за хартии од вредност, најдоцна до 30.04.2001 го-
дина објавуваат јавен повик во еден од дневните вес-
ници, со кој ги повикуваат своите акционери во рок од 
30 дена да го достават својот ЕМБГ и да ја проверат 
исправноста на внесените податоци во акционерските 
книги, како и да го достават до акционерското друш-
тво бројот на својата банковна сметка на која во идни-
на ќе се исплатува дивиденда и други приходи по ос-
нов на сопственост на акции. 

Член 30 
(1) Комисијата за хартии од вредност врши надзор 

над спроведувањето на постапката на пренесување на 
електронските записи со податоците од акционерски-
те книги. 

(2) За средување на акционерските книги кои сог-
ласно член 21 од овој правилник се ставени на посебен 
подсистем во регистарот, Комисијата за хартии од 
вредност овластува соодветни институции кои во рок 
од 30 дена ќе ги корегираат утврдените неправилнос-
ти, по што истите ќе бидат внесени во регистарот на 
акции во Заводот откако органот на управување и ов-
ластениот ревизор ја потврди точноста и вистинитос-
та на корегираните податоци. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 03-337/1 Комисија за хартии од вредност 
2 април 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

655. 
Согласно член 171 од Законот за хартии од вред-

ност, Комисијата за хартии од вредност, на својата 
седница одржана на 30-03-2001 година, донесе 

П Л А Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ, ПРОВЕРКА И ПРИФАЌАЊЕ 
НА АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИГИ ОД АКЦИОНЕРСКИ-
ТЕ ДРУШТВА ВО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

ВО ФОРМА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС 
Согласно член 171, став 3 од Законот за хартии од 

вредност, сите акционерски друштва во Република 
Македонија (трговските друштва, банки и осигурител-
ни друштва) се должни да ги пренесат своите акцио-
нерски книги во овластена институција од страна на 
Комисијата за хартии од вредност за вршење на рабо-
тите на Централниот Депозитар на хартии од вред-
ност, а заради благовремено, ефикасно и успешно 
спроведување на постапката на пренесување, провер-
ка и прифаќање на акционерските книги од акционер-
ските друштва во Заводот за платен промет (во ната-
мошниот текст: Заводот), Комисијата за хартии од 
вредност го објавува следниот план на неопходни ак-
тивности: 

1. Комисијата за хартии од вредност најдоцна до 
30.03.2001 година донесува: 

- Правилник за начинот на пренесување на акцио-
нерските книги од акционерските друштва во Заводот 
за платен промет како овластена институција за врше-
ње на работи на Централен депозитар на хартии од 
вредност, 

- а најдоцна до 10.04.2001 година Упатство за начи-
нот и условите на пренесување на податоците од акци-
онерските книги на акционерските друштва во регис-
тарот на Заводот за платен промет. 

2. Заводот најдоцна до 15.04.2001 година ја известу-
ва јавноста за датумот за отпочнување и завршување 
на постапката за пренесување на акционерските книги 
во регистарот на акции и за правата, последиците и 
обврските од пренесувањето на акционерските книги 
во нематеријален облик во регистарот на акции. 

3. Акционерските друштва најдоцна до 20.04.2001 
година склучуваат договор со Заводот со кој ги регу-
лираат заемните права и обврски во постапката на 
пренесување на податоците од акционерските книги 
од акционерските друштва во Заводот. 

4. Акционерските друштва најдоцна до 30.04.2001 
година објавуваат јавен повик во еден од дневните вес-
ници, со кој ги повикуваат своите акционери, во рок 
од 30 дена да го достават својот единствен матичен 
број на граѓанинот и да ја проверат исправноста на 
внесените податоци за нив во акционерските книги. 

5. Заводот за платен промет најдоцна до 03.05.2001 
година им доставува на акционерските друштва соф-
тверско решение за форматот на електронскиот запис 
содржан на магнетен медиум на кој се доставуваат по-
датоците од акционерските книги на акционерските 
друштва во Заводот за платен промет. 

6. Акционерските друштва најдоцна до 01.06.2001 
година се должни да ги пренесат податоците од акцио-
нерските книги на магнетниот медиум. 

7. Акционерските друштва почнувајќи од 01.06.- 
2001 година се должни да ги достават електронските 
записи содржани на магнетниот медиум со податоците 
од акционерските книги до Заводот за платен промет 
најдоцна до 19.06.2001 година (Прва проверка се врши 
на 20.06.2001 година). 

8. Заводот за платен промет по извршената прва 
проверка јавно го објавува списокот на акционерските 
друштва што успешно ја поминале проверката, а на 
оние кај кои се утврдени одредени неправилности ги 
известува за констатираните недостатоци и им укажу-
ва за начинот и постапката за нивно отстранување. 

9. Акционерските друштва кои нема успешно да ја 
поминат првата проверка се должни да ги отстранат 
констатираните неправилности и исправениот елек-
тронски запис повторно да го достават до Заводот за 
платен промет, почнувајќи од 27.08.2001 година, а нај-
доцна до 11.09.2001 година (Втора проверка се врши 
на 12.09.2001 година). 

10. Заводот за платен промет по извршената втора 
проверка јавно го објавува списокот на акционерските 
друштва што успешно ја поминале проверката, а на 
оние кај кои се утврдени одредени неправилности ги 
известува за констатираните недостатоци и им укажу-
ва за начинот и постапката за нивно отстранување. 
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11. За критериумите за неприфаќање на електрон-
ските записи, односно ставањето на посебен подсис-
тем, Заводот во писмена форма ќе ги информира ак-
ционерските друштва најдоцна до 15.09.2001 година. 

12. Акционерските друштва кои нема успешно да 
ја поминат втората проверка се должни да ги отстра-
нат констатираните неправилности и исправениот 
електронски запис повторно да го достават до Заво-
дот за платен промет, почнувајќи од 12.10.2001 година, 
а најдоцна до 16.10.2001 година (Трета проверка се вр-
ши на 17.10.2001 година). 

13. Заводот за платен промет по извршената трета 
проверка јавно го објавува списокот на акционерските 
друштва што успешно ја поминале проверката, а на 
оние кај кои се утврдени одредени неправилности ги 
известува за констатираните недостатоци и им укажу-
ва за начинот и постапката за нивно отстранување. 

14. Сите акционерски друштва се должни на 
26.11.2001 година до Заводот за платен промет да ги 
достават електронските записи со податоците од ак-
ционерските книги содржани на магнетен медиум, со 
состојба на 26.11.2001 година, пријава за внес на акци-
онерската книга во регистарот на акции во Заводот, 
изјава на органот на управување и ревизорски извеш-
тај за точноста и вистинитоста на податоците од акци-
онерската книга и доказ за успешно завршување на 
проверката (Конечно пренесување). 

15. Акционерските друштва кај кои ќе се утврдат 
неправилности при конечното пренесување се должни 
да ги отстранат констатираните неправилности и ис-
правениот електронски запис повторно да го достават 
до Заводот на 30.11.2001 година. 

16. Заводот на 03.12.2001 година ги внесува подато-
ците за акционерските книги на акционерските друш-
тва од електронските записи содржани на магнетниот 
медиум во регистарот на акции во Заводот. 

17. Заводот податоците за акционерските друштва 
кои не ги исполнуваат пропишаните услови, односно 
кај кои се утврдени неправилности во електронските 
записи, времено ги сместува во посебен подсистем во 
регистарот на акции во Заводот. 

18. Заводот на 04.12.2001 година на сите акционер-
ски друштва им доставува испис од прифатените акци-
онерски книги со состојба 03.12.2001 година. 

19. Акционерските друштва се должни до 06.12.- 
2001 година да го известат Заводот и да ја потврдат 
точноста на податоците внесени во регистарот на ак-
ции по писмен пат. 

20. Заводот најдоцна до 10.12.2001 година доставу-
ва извештај за евидентираните податоци во региста-
рот на акции до секој пооделен акционер. 

21. Комисијата за хартии од вредност на 04.12.2001 
година го објавува списокот на акционерски друштва 
чии акционерски книги не се прифатени од Заводот, 
односно се внесени во посебен подсистем во региста-
рот на акции. 

22. Комисијата за хартии од вредност на 04.12.2001 
година објавува дека акциите на акционерските друш-
тва чии акционерски книги се внесени на посебен под-
систем во регистарот на акции во Заводот не може да 
се тргува ниту да се врши промена на сопственоста се 
до исполнувањето на пропишаните услови за прифа-
ќање на акционерските книги и нивно внесување во 
регистарот на акции. 

23. Комисијата за хартии од вредност на 07.12.2001 
година го објавува списокот на акционерски друштва 
чии акционерски книги се прифатени и внесени во ре-
гистарот на акции. 

24. Со акциите од претходната точка сопственици-
те можат од 07.12.2001 година слободно да располага-
ат. 

Овој план ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 03-338/1 Комисија за хартии од вредност 
2 април 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

656. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушна 

пловидба ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/86, 23/88, 
80/89, 29/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
е преземен како републички пропис, министерот за 
транспорт и врски, донесе 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУ-
ЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИ И ДОЗВОЛИ ЗА 

РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА 
ВОЗДУХОПЛОВ 

Член 1 
Во Правилникот за стручната подготовка, испити 

и дозволи за работа на членовите на екипаж на возду-
хоплов ("Службен лист на СФРЈ" бр. 2/80, 31/80, 53/80, 
43/81 и 10/85 и "Службен весник на РМ" бр. 34/95 и 
45/99), по членот 116 се додава нов наслов V-а и нови 
членови 116а, 116б, 116в, 116г, 116д, 116ѓ, 116е, 116ж, 
116з и 116ѕ, кои гласат: 

" V-а ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА, 
ДОЗВОЛА, ОВЛАСТУВАЊЕ И ПОЛОЖЕНИ ИС-
ПИТИ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА ДОЗВОЛА ЗА РА-
БОТА ИЛИ ОВЛАСТУВАЊЕ СТЕКНАТИ ВО 
СТРАНСТВО 

Член 116-а 
Државјанин на Република Македонија за признава-

ње на завршена обука по одобрена програма во земја 
членка на ICAO, за стекнување на одредена дозвола 
или овластување, поднесува барање до Управата за 
цивилна воздушна пловидба. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува: 
- фотокопија од програмата по која е завршена со-

одветната обука, 
- книга за следење на обука (само за практичниот 

дел), 
- сертификат за успешно завршена обука, 
- потврда за овластувањето за работа на воздухоп-

ловната институција од тој ранг, 
- потврда за часови на летање (двојно, самостојно, 

дење, ноќе, инструментално, во контролиран возду-
шен простор (CVFR), маршрутно летање), 

- потврда за часови на летање на симулатор. 

Член 116-б 
Државјанин на Република Македонија, за призна-

вање на дозвола или овластување издадени од надле-
жен орган на држава членка на ICAO поднесува бара-
ње до Управата за цивилна воздушна пловидба. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува: 
- фотокопија од дозволата/овластувањето со дос-

тавување на оригиналот на увид, 
- потврда за часови на летање/работа, 
- уплата за признавање на дозвола или овластува-

ње. 
Член 116-в 

Подносителот на барањето покрај документите од 
член 116-б на овој правилник пред да му се признае 
дозволата или овластувањето потребно е да полага 
испит и да покаже задоволително познавање од след-
ните предмети: 

- воздухопловни правила и прописи, 
- англиски јазик, 
- експлоатација на воздухоплов или средство или 

уред, 
- практичен дел - во кој кандидатот ќе покаже си-

гурно и безбедно управување на воздухопловот или 
сигурно и безбедно одржување на воздухопловот, или 
сигурно и безбедно ракување и управување со средс-
твата и уредите, кое одговара на нивото на дозволата 
или овластувањето за кое се бара признавање. 

Испитот се спроведува комисиски. 
За признавање на дозвола или овластување заедно 

со листата на резултати од положените предмети од 
став 1 на овој член, се приложува и лекарско уверение 
не постаро од 30 дена. 
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Надлежниот орган кога ќе утврди дека подносите-
лот ги исполнил пропишаните услови за признавање 
на дозвола или овластување ќе му издаде соодветна 
македонска дозвола или одреденото овластување ќе 
го впише во македонската дозвола. 

Признавање и впишување во македонска дозвола 
на посебно овластување за тип на воздухоплов впи-
шан во странска дозвола ќе биде извршено ако посеб-
ното овластување е стекнато во согласност со домаш-
ните прописи. 

Член 116-г 
Државјанин на Република Македонија за признава-

ње на положени предмети од теоретскиот дел на испи-
тот одржан пред овластен државен орган, односно во 
институција овластена од државата за спроведување 
на испити за стекнување на дозвола или овластување 
во земја членка на ICAO поднесува барање до Управа-
та за цивилна воздушна пловидба. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува: 
- фотокопија на уверението или сертификатот со 

приложување на оригиналот на увид, 
- уплата за признавање. 

Член 116-д 
Подносителот на барањето од член 116-г на овој 

правилник треба да полага испит и да покаже задово-
лително познавање од следните предмети: 

- воздухопловни правила и прописи, 
- англиски ј азик. 
Испитот се спроведува комисиски. 

Член 116-ѓ 
Министерот за транспорт и врски ќе определи по-

лагање на дополнителни предмети, ако програмата 
или начинот на стекнувањето на предметното барање 
не соодветствува на минимумот утврден во домашните 
прописи. 

Член 116-е 
Лице кое не е државјанин на Република Македони-

ја, а поднел барање за признавање на завршена обука 
или дозвола или положен испит, со цел стекнување на 
македонска дозвола или овластување треба да разби-
ра, чита и пишува на македонски јазик. 

Член 116-ж 
На лице кое не е државјанин на Република Маке-

донија, а бара валидирање на дозвола или овластува-
ње издадено од држава членка на ICAO, за работа во 
воздухоплов впишан во македонски регистар, ќе му се 
издаде валидација врз основа на важечката дозвола 
или овластување. 

Времето на важење на валидацијата не може да 
биде повеќе од 6 месеци и тоа само ако во тој времен-
ски период има важност основната дозвола врз основа 
на која се врши валидирање. 

Член 116-з 
Кон барањето за валидација подносителот треба 

да ги достави и следните документи: 
- фотокопија од дозволата и овластувањето за ра-

бота со оригинал на увид, 
- одобрение за засновање на работен однос со 

странски државјанин издадено од Заводот за вработу-
вање на Република Македонија, 

- уплата за времена валидација. 

Член 116-ѕ 
Лицето кое има добиено дозвола односно се стек-

нало со овластување во земја во која службен јазик е 
англискиот, испитот од предметот англиски јазик од 
член 116-в и 116-д нема да го полага". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 02-3724 Министер, 
4 април 2001 година Љупчо Балкоски, с.р. 

Скопје 

657. 
Врз основа на член 8, став 3 од Законот за форми-

рање на средства на солидарноста на Република Маке-
донија за отстранување на последиците од елементар-
ни непогоди и за воведување "Недела на солидарнос-
та" ("Службен весник на РМ" бр. 30/74, 36/74, 10/76, 
44/77, 22/78, 19/80 и 16/85), министерот за финансии, 
донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА 

1. Правните лица кои средствата на солидарноста 
ги водат на посебна сметка во своето книговодство, 
должни се средствата на солидарноста за 2000 година 
да ги уплатат на сметката 40100-655-58 - Средства на 
солидарноста на Републиката за отстранување на пос-
ледиците од елементарни непогоди, со исплатата на 
платите во месец април 2001 година. 

2. За спроведување на оваа наредба ќе се грижи 
Заводот за платен промет. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во " Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 12-6770/1 Министер за финансии, 
29 март 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 
658. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 70/92) на седницата одр-
жана на 21 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништуваат: 
а) Програмата за работа на Здружението на граѓа-

ни "Радко" - со седиште во Охрид, донесена на Собра-
нието на основачите, на седницата одржана на 24 мај 
2000 година и 

б) Статутот на Здружението на граѓани "Радко" -
со седиште во Охрид, донесен на Собранието на осно-
вачите, на седницата одржана на 24 мај 2000 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативата од: м-р Јагнула Куновска, Душко 
Апостолски и Лефко Таневски, адвокати од Скопје, со 
решение У. бр. 168/2000 и У. бр. 169/2000 од 17 јануари 
2001 година, поведе постапка за оценување уставноста 
на актите означени под а) и б) во точката 1 на оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот на Република Македо-
нија. 

4. Судот на седницата утврди дека во уводниот дел 
од Програмата на Здружението се појаснува дека за 
негово име е прифатен најчесто ползуваниот псевдо-
ним на Иван Михајлов - "Радко", чија револуционерна 
дејност, а посебно културната и публицистичка актива 
биле вткаени во историјата на Македонија. И покрај 
тоа што неговото дело допрва ќе се оценувало, неспо-
рен бил фактот дека под негово раководство македон-
ското ослободително движење прераснало во голем 
пример за слободољубието на човечкиот дух. 

Во првата глава од Програмата се истакнува дека 
Иван Михајлов - "Радко", како морален и интелектуа-
лен столб на револуционерната и културната борба на 
Болгарите од Македонија, е автор на публикации кои 
се најавтентично и најавторитативно свидетелство за 
идејната содржина на македонското ослободително 
движење. Заради својата фактографска заснованост, 
тие останувале историски источник од неспорен нау-
чен формат. Неговата оставина, на денешните и идни-



Стр. 2218 - Бр. 27 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 10 април 2001 

те поколенија им ги приопштувала најсигурните дока-
зателства (докази) за револуционерната и културната 
борба на Болгарите од Македонија. 

Во втората глава се содржани целите на Здруже-
нието: 

- издигнување и афирмација на македонското кул-
турно пространство, со приоритет на културно - исто-
рискиот идентитет на Славјаните од Македонија, кои 
што през вековите се пројавувале како Болгари; 

- воспоставување на традиционалните етички и чо-
вечки ценности и 

- афирмација на македонското ослободително дви-
жење. 

Во третата глава се определува начинот на реали-
зирањето на целите на Здружението и тоа преку: 

- сопствена книгоиздавачка дејност, издавање на 
сопствен весник и сопствени електронски медии; 

- организирање на конференции, семинари и три-
бини со учество на видни научни и културни дејци од 
земјата и странство и 

- соработка на Здружението со научни, културни и 
образовни институции, со подобни здруженија и орга-
низации од земјата и странство. 

Со Статутот на здружението "Радко" се уредуваат 
основните начела на организирање, името, седиштето 
и дејноста на Здружението, програмските цели и ак-
тивности, правата, должностите и одговорностите на 
членовите, правниот статус, печат, штембил и знак 
како и изворот на материјалните средства неопходни 
за работа, остварување на јавност во работата, опре-
делување на услови за основање на организациони 
единици, условите и начинот на пристапување и ис-
клучување од Здружението, неговото претставување 
и застапување во правниот промет и кон трети лица и 
престанувањето на Здружението. 

Посебно внимание, според Судот, заслужуваат од-
редбите од член 3 став 2 и член 7 алинеја 3 од овој ста-
тут. 

Имено, согласно член 3 став 2 од Статутот, Здру-
жението "Радко" е самостојна, непартиска и општес-
твена организација кое се занимава со изучување и 
афирмација на македонското ослободително движе-
ње, преку општо прифатени демократски стандарди и 
принципи. 

Согласно член 7 алинеја 3 од Статутот, Здружени-
ето ги има следните цели и задачи: 

- залагање за афирмација на целите, задачите и 
идеите на македонското ослободително движење пре-
ку издавање на сопствен весник, книгоиздавачка деј-
ност, библиотека, преку сопствени електронски меди-
уми, семинари, конференции, трибини и други култур-
ни форми на делување. 

5. Согласно член 110 алинеја 7 од Уставот, Устав-
ниот суд на Република Македонија одлучува за устав-
носта на програмите и статутите на политичките пар-
тии и на здруженијата на граѓаните. 

Согласно став 1 на член 20 од Уставот на граѓани-
те им се гарантира слободата на здружување заради 
остварување и заштита на нивните политички, еко-
номски, социјални, културни и други права и уверува-
ња. 

Во ставот 2 на овој член од Уставот е утврдено де-
ка граѓаните можат слободно да основаат здруженија 
на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон 
нив и од нив да истапуваат. 

Ставот 3 на овој член од Уставот, пак, содржи им-
перативна норма според која програмите и дејствува-
њето на здруженијата на граѓаните не можат да бидат 
насочени кон насилно уривање на уставниот поредок 
на Републиката или разгорување на национална или 
верска омраза или нетрпеливост. 

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби 
наспроти содржината на Статутот и на Програмата за 
дејствување на Здружението на граѓани "Радко"-Ох-
рид, Судот утврди дека истите се насочени кон насил-
но уривање на уставниот поредок на Република Маке-
донија и разгорување на национална или верска омра-
за или нетрпеливост. 

Ова од причина што според учењето на Иван Ми-
хајлов - "Радко", македонскиот етнос никогаш не суш-
тествувал на овој простор, туку истиот им припаѓал на 
Болгарите од Македонија и дека со неговото призна-
вање бил направен најкрупниот престап во болшевич-
ката централа за времето на нејзиното суштествува-
ње. Имено, според неговото учење, процесот на дебу-
гаризација на Македонија, насилно спроведен после 
втората светска војна, претставува србо-комунистич-
ко ропство, а оваа србо-комунистичка доктрина и по 
осамостојувањето на Република Македонија од 1991 
година, продолжувала да биде официјална доктрина 
во државата. 

Поведени од тие причини, основачите на Здруже-
нието "Радко" си поставиле основни цели содржани 
во Програмата на Здружението: издигнување и афир-
мација на македонското културно пространство со 
приоритет на културноисторискиот идентитет на 
славјанското население од Македонија, кое што низ 
вековите ја пројавувало својата болгарска етничка 
припадност; воспоставување на традиционални етички 
и човекови вредности; незаборавањето на бугарско 
етничкото потекло на македонскиот народ, што инаку 
би значело одрекување од неговата традиција и од не-
говата култура. 

Афирмацијата, пак, на идеите на македонското ос-
лободително движење, според Здружението, всушност 
значи ослободување од "македонизмот", како србо-
комунистичка доктрина и од "измислената македон-
ска нација" која била искористена како отворена вра-
та за влегување на целокупна Македонија во рамките 
на Југославија. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека 
Статутот и Програмата на Здружението на граѓани 
"Радко "-Охрид, се насочени кон насилно уривање на 
уставниот поредок на Република Македонија и разго-
рување на национална или верска омраза или нетрпе-
ливост, поради што утврди дека истите не се во сог-
ласност со Уставот на Република Македонија. 

При заземањето на овој став, Судот имаше пред-
вид дека слободата и правото на здружување и дејс-
твување на граѓаните, како дел од корпусот на слобо-
дите и правата на човекот и граѓанинот, е темелна 
вредност за опстојување и развивање на демократски-
те односи во вршењето на власта во Република Маке-
донија, во чија основа се граѓаните со своите слободи, 
права, стремежи и интереси, односно за остварување 
на уставната определба на Република Македонија ка-
ко демократска држава, поради што оваа слобода и 
право е изречно гарантирана во член 20 став 1 и 2 од 
Уставот на Република Македонија. 

Меѓутоа, според оценката на Судот, слободата и 
правото на здружување, организирање и дејствување 
не може да се сфати и одобри во целите и изборот на 
средствата за нивно остварување. 

Имено, принципите и гаранциите на остварување-
то на слободата на здружување и дејствување недвос-
мислено се определени во член 20 став 3 од Уставот, 
со забраната програмите и дејствувањето на здруже-
нијата на граѓаните да бидат насочени кон насилно 
уривање на уставниот поредок на Републиката и кон 
поттикнување и разгорување на национална или вер-
ска омраза или нетрпеливост, како и во членовите 1, 3 
и 8 од Уставот, кои обврзуваат на почитување на суве-
ренитетот и територијалниот интегритет на Републи-
ката. 

Понатаму, Судот утврди дека Програмата и Стату-
тот на Здружението, гледани од аспект на забраните 
што се утврдени во член 20 став 3 од Уставот, треба да 
се оквалификуваат како програмски цели кои дирек-
тно и експлицитно повикуваат на уривање на уставни-
от поредок, односно изречно поттикнуваат разгорува-
ње на национална омраза и нетрпеливост и како опре-
делби и активности кои објективно значат насоченост 
кон она што Уставот не го дозволува. 

Во овој контекст, Судот ја имаше предвид и Пре-
амбулата на Уставот на Република Македонија во ко-
ја се поаѓа од историскиот факт дека Македонија е 
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конституирана како национална држава на македон-
скиот народ и дека секое дејствување усмерено кон 
негирање на неговата самобитност, всушност е насо-
чено кон насилно уривање на уставниот поредок на 
Републиката, кон поттикнување или разгорување на 
национална или верска омраза или нетрпеливост и 
кон негирање на слободното изразување на неговата 
национална припадност. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека 
и Програмата и Статутот на Здружението на граѓани 
"Радко"-Охрид, се насочени кон насилно уривање на 
државниот поредок, попречување на слободното изра-
зување на националната припадност на македонскиот 
народ, односно негирање на неговата самобитност и 
разгорување на национална или верска омраза или не-
трпеливост, поради што одлучи како во точката 1 од 
оваа одлука. 

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

У. бр. 168/2000 и У. бр. 169/2000 
21 март 2001 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Тодор Џунов, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена парнична постапка по 

тужба на тужителот Џемаили Садбер од с.Черкеско, 
Куманово, против тужениот Беким Зенуни од Кума-
ново, а сега на привремена работа во Швајцарија, со 
непозната адреса за развод на брак. 

На тужениот Беким Зенуни му се поставува при-
времен застапник адвокат Маргарита Антевска од Ку-
маново која ќе го застапува тужениот до правосилно-
то окончување на оваа постапка односно додека не се 
јави тужениот или негов полномошник или пак додека 
Центарот за социјални работи не постави старател. 

Од Основниот суд во Куманово, ВИ.П.бр. 326/00. 
(7631) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 477/2001, од 08.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02009090?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намеруваното намалување на ос-
новната главнина на Друштвото за трговија, инжене-
ринг, услуги и превоз МИ-ДА експорт-импорт, Марјан 
ДООЕЛ Скопје, бул."Октомвриска Револуција" бб. 

Се запишува намерувано намалување на основна 
главница на: Друштво за трговија, инженеринг, услуги 
и превоз МИ-ДА експорт-импорт, Марјан ДООЕЛ 
Скопје, бул."Октомвриска Револуција" бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
477/2001. (7506) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 371/2001, на регистарска влошка бр. 03008787?-3-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија, производство и услуги Бал-
кан инвест доо - Струмица, ул."Маршал Тито" бр. 2 со 
седиште во Струмица на ул." Маршал Тито" бр. 2. 

Основачи: Герасим Гарванлиев од Струмица со ос-
новен влог во ствари во вредност од 5.600 ДЕМ во де-
нарска противвредност на 174.280,00 денари, удели 
28%. 

Елисавета Јанева од Струмица со основен влог во 
ствари во вредност од 5.600 ДЕМ во денарска против-
вредност на 174.280,00 денари, удели 28%. 

Васил Паралидов од Струмица со основен влог во 
ствари во вредност од 2.800 ДЕМ во денарска против-
вредност на 87.140,00 денари, удели 14%. 

Виолета Гарванлиева од Струмица со основен влог 
од 2.800 ДЕМ во денарска противвредност на 87.140,00 
денари во ствари, удели 14%. 

Кирил Пендев од Скопје со основен влог во ствари 
во вредност од 2.800 ДЕМ во денарска противвредност 
на 87.140,00 денари, удели 14%. 

Трајчо Христов од Струмица со основен влог во 
ствари во вредност од 200 ДЕМ во денарска против-
вредност на 6.224,00 денари, удели 1%. 

Васил Нецев од Струмица со основен влог во ства-
ри во вредност од 200 ДЕМ во денарска противвред-
ност на 6.224,00 денари, удели 1%. 

Дејности: 01.41, 01.41/3, 02.01, 17.11, 17.12, 17.16, 
18.21, 18.22, 20.40, 21.23, 22.21, 22.22, 25.22, 37.10, 37.20, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
21.25, 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, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 65.12/3, 65.23, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.1, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.40, 50.30/1, 50.30/2, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународна шпедиција и ме-
ѓународен транспорт на стоки, привремен увоз и извоз 
со складирање, увоз на опрема под закуп, меѓународен 
лизинг, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а одговара со си-
те свои средства. 

Застапување: Трајчо Христов од Струмица - упра-
вител со неограничени овластувања при застапување-
то во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 371/2001. 
(7629) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1006/99, на регистарска влошка бр. 03004907?-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија увоз-из-
воз Еснаф-Комерц Зија Саидов и др. ЈТД Конче. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 
22.23, 22.25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 
74.20/2, 74.20/3, 74.70, 93.01, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и 
меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба 
на стоки на консигнациони складишта и реекспорт, 
малограничен промет. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговараат содружниците со сиот свој имот. Застап-
ник на друштвото е Зија Саидов, без ограничување. 
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Содружници: Нурие Сандова од Радовиш и Зија Саи-
дов од Конче. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1006/99. (3030) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1709/99, на регистарска влошка бр. 03005610?-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство и тр-
говија Славеј Петре Ристов и др. ЈТД увоз-извоз Радо-
виш, ул. "Плачковица" бр. 198. 

Содружници: Петре Ристов и Димитар Ристов. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.13, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 05.01, 
15.11, 15.12, 15.31, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 
15.98/2, 17.40/1, 17.54/2, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.10/1, 20.40, 20.50, 20.52, 21.21, 25.22, 25.24, 26.52, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 
93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, застапување на странска фирма, продажба 
на стока на консигнациони складишта и реекспорт. 

Одговара во свое име и за своја сметка. Содружни-
ците одговараат со сиот свој имот солидарно. Управи-
тел: Димитар Ристов, без ограничување. Содружници: 
Петре Ристов и Димитар Ристов. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1709/99. (3031) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2144/99, на регистарска влошка бр. 03006045?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
услуги Интернационал ДООЕЛ Штип, ул. "Ванчо Пр-
ке" бб. 

Основач: Сашо Прмов од Штип. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.35, 51.32, 

51.33, 51.34, 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, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 71.40, 74.40, 74.70, 74.84, 
92.33, 92.34, 93.02, 93.05, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 
50.40/2, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сиот свој 
имот. Управител и застапник во надворешнотрговски-
от промет е Сашо Прмов, без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2144/99. (3032) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1583/99, на регистарска влошка бр. 03005484?-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Јавното трговско друштво за 
производство, трговија и услуги Мариза-Маркиза 
Иванова и др. ЈТД увоз-извоз Кочани, ул. Маршал Ти-
то" бр. Б-2/31, Кочани. 

Со договор за усогласување од 28.06.1999 година 
усогласено е ЈТД за производство, трговија и услуги 
Мариза-Маркиза Иванова и др. ЈТД увоз-извоз Коча-

ни. Седиштето на друштвото е во Кочани, ул. "Мар-
шал Тито" бр. Б-2/31. Содружници се: Маркиза Ива-
нова од Кочани и Далибор Иванов од Кочани. 

Дејности: 01.11, 01.24, 15.12, 15.20, 15.32, 15.33, 15.81, 
15.91, 15.93, 36.13, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.62, 72.60, 93.02, 55.11, 55.30, 
55.40, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.43, 51.47, 51.54, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, со неограничени 
овластувања. За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара неограничено 
и солидарно со целиот свој имот. Основачите одгова-
раат неограничено и солидарно со целиот свој имот. 
Маркиза Иванова и др. ЈТД увоз-извоз Кочани-застап-
ник со неограничени овластувања во управувањето и 
застапувањето во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1583/99. (3033) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2226/99, на регистарска влошка бр. 03006127?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги Невен ДООЕЛ Кочани, ул. "Маршал 
Тито" бр. 42. 

Основачи се лицата: Перо Ангелов од Кочани. 
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 неограничено и со сиот свој имот. Лице ов-
ластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот промет е Латинка Ангелова-управител без огра-
ничување. 

Дејности: 01.12/1, 01.30, 02.01, 02.02, 05.01, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 20.10/1, 25.22, 37.10, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 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, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 93.01, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
услуги и превоз во меѓународниот транспорт на стоки 
и патници, реекспорт, малограничен промет со сосед-
ните земји, меѓународен транспорт на стока. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2226/99. (3034) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1332/99, на регистарска влошка бр. 03005233?-8-06-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то и претворањето на Друштвото за превоз, услуги и 
трговија Класик-М ДООЕЛ Штип, ул. "Борис Кид-
рич" бр. Б/10-Г, Штип. 

Единствен содружник: Николов Марјан, ул. "Јај-
це" бр. 22, Штип, влог од 5.800 дем. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет е Николов Марјан, без ограничување. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 52.11, 52.12, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.21, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 51.21, 51.31, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 
51.35, 51.57, 55.40, 55.30/1, 63.30, 63.40, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, малограничен промет 
со Бугарија, превоз на стоки и патници во меѓународ-
ниот друмски транспорт, агенциски услуги. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1332/99. (3035) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 613/99, на регистарска влошка бр. 03004514?-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и 
услуги Југосуровина Штип 2 ДОО Штип, ул. "Желез-
ничка" бб. 

Усогласување по ЗТД, донесен е договор за друш-
твото и именува управител на друштвото. 

Дејности: 37.10, 37.20, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 
28.71, 28.72, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 
01.13/1, 01.13/2, 52.24, 52.21, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 51.21, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 
51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 
55.30/1, 55.30/2, 63.12, 74.12, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со си-
от свој имот. Лице овластено за застапување на друш-
твото во внатрешниот и надворешниот промет е Сто-
јанов Горги-управител на друштвото. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 613/99. 
(3036) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1996/99, на регистарска влошка бр. 03005897?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги Ѕвон ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село, 
ул. "Гоце Делчев" бр. 21. 

Претворање и усогласување на ПП во ДООЕЛ. 
Основач: Попов Ѕвонко од Ново Село, ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 21, со основачки влог во износ од 158.120,00 
денари или во противвредност од 5.100 дем. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
15.32, 15.51, 15.61, 15.86, 20.30, 20.40, 18.21, 18.22, 18.23, 
17.51, 21.21, 15.71, 41.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.55, 
51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.42, 52.41, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.62, 
52.47, 02.01, 05.02, 55.11, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 
63.12, 63.30, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
направени во прометот со трети лица одговара со це-
лиот свој имот. Ѕвонко Попов-управител без ограни-
чување, воедно управителот е и застапник на друш-
твото во надворешнотрговскиот промет без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1996/99. (3037) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1753/99, на регистарска влошка бр. 03005654?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то со ЗТД на Трговското друштво Максима-ко 
ДООЕЛ Свети Николе, ул. "Ударничка" бр. 8/19. 

Дејности: 55.30, 93.05, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 15.11, 15.12, 15.13. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. Максимова Лидија-управител овластен за 
застапување без ограничување. Единствен содружник: 
Максимова Лидија од Свети Николе. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1753/99. (3038) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 99/99, на регистарска влошка бр. 030040000?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то и претворањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги Алтрај ДООЕЛ с. Дорфулија, Свети 
Николе. 

Усогласување со ЗТД и претворање во ДООЕЛ на 
Претпријатието за трговија и угостителство Алтрај 
ПО с. Дорфулија, Свети Николе. Усогласеното прет-
пријатие во иднина ќе работи под фирмата: Друштво 
за производство, трговија и услуги Алтрај ДООЕЛ, со 
седиште во с. Дорфулија, Свети Николе. Новото 
друштво го задржува правниот континуитет на прет-
пријатието што се усогласува. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24. Работи на надворешнотрговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени спрема трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. За обврските на друштвото основа-
чот не одговара. Управител: Саздовска Васка од с. 
Дорфулија, Свети Николе, со неограничени овласту-
вања во застапувањето на друштвото во внатрешниот 
и надворешнотрговскиот промет. Основач: Саздовски 
Стојанче од с. Дорфулија, Свети Николе. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 99/99. 
(3039) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3061/99, на регистарска влошка бр. 03006961?-8-09-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то со ЗТД на Трговското друштво Центар за земјодел-
ски услуги и ДДД ДОО Штип, ул. "Железничка" бр. 7. 

Усогласување со ЗТД на Трговското друштво 
Центар за земјоделски услуги и ДДД ДОО Штип, ул. 
"Железничка" бр. 7. 

Дејности: 01.1, 01.11, 01.12, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 
01.2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.3, 01.30, 01.4, 
01.41, 01.41/3, 01.42, 05.01, 05.02, 15.13, 15.3, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.5, 15.51, 15.61, 15.7, 15.71, 15.8, 15.81, 15.85, 
15.87, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.3, 20.30, 20.4, 20.40, 24.2, 
24.20, 36.11, 36.12, 36.13, 45.42, 45.43, 51.11, 51.13, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 70.20, 74.70, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

Неограничени овластувања, потполна одговор-
ност. Кирчо Кукушев-управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
3061/99. (3040) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 70/99, на регистарска влошка бр. 03003971?-8-06-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
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то и претворањето на Друштвото за транспорт, трго-
вија и услуги Горан 93 ДООЕЛ Виница, ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 3/7. 

Со изјава од 24.12.1998 година се врши усогласува-
ње на Приватното транспортно трговско претприја-
тие ГОРАН 93 ПО Виница во Друштво за транспорт, 
трговија и услуги Горан 93 ДООЕЛ Виница. Седиште-
то на друштвото е во Виница, ул. "Страшо Пинџур" 
бр. 3/7. 

Управител на друштвото е лицето Љупчо Горгиев. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за преземените обврски основачот од-
говара со целиот свој имот. 

Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 60.21, 
60.23, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.26, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 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, 
51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 
50.20, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт 
на стоки и патници. 

Досегашен влог во фирмата: 13.020 денари, зголе-
мена основна главница по проценка од овластен суд-
ски проценител 1.323.000 денари и преостапен влог од 
УТЗ АВТОТРАНСПОРТ Виница во износ од 
5.805.000 денари. Вкупно основна главница 5.805.000 
денари 7.141.020 денари. Единствен содружник е Љуп-
чо Горгиев. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 70/99. 
(3041) 

Со договор за основање на ЈТД од 25.12.1998 година се 
основа ЈТД со назив: Јавно трговско друштво за про-
изводство, услуги и трговија на големо и мало увоз-из-
воз Кутлеш Круме Костадиновски и др. ЈТД Виница. 
Седиштето на друштвото ќе биде на ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 19, Виница. 

Основачи на ЈТД се: Круме Костадиновски од Ви-
ница, ул. "Гоце Делчев" бр. 19 и Димитар Николов од 
Виница, ул. "Маршал Тито" бр. 33. 

Дејности кои ќе ги врши ЈТД: 15.31, 15.32, 15.33, 
15.52, 15.61, 17.40, 17.54, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
19.30, 20.30, 20.40, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 74.12. Деј-
ности кои ЈТД ќе ги врши во надворешнотрговскиот 
промет: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, агенциски услуги во транспортот, застапување 
на странски правни и физички лица, туристички услу-
ги. 

Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе настапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања. За обврските на ЈТД во правниот промет 
содружниците одговараат лично, неограничено и со-
лидарно со целиот свој имот. Круме Костадиновски-
управител со неограничени овластувања. Круме Кос-
тадиновски-застапник на ЈТД во надворешнотрговски-
от промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
3021/99. (3043) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3036/99, на регистарска влошка бр. 03006936?-1-09-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
во ЈТД на Јавното трговско друштво за трговија и 
угостителство увоз-извоз Ника Душко Мојсоски и др. 
ЈТД Виница, ул. "Никола Карев" бр. 18-а/2, Виница. 

Акт за основање бр. 01/99 од 17.06.1999 година е 
основано Јавно трговско друштво за трговија и 
угостителство на големо и мало увоз-извоз Ника Душ-
ко Мојсоски и др. ЈТД Виница, ул. "Никола Карев" бр. 
18-а/2, Виница. Содружници: Мојсоски Душко, ул. 
"Никола Карев" бр. 18-а/2, Виница и Мојсоски Лазар, 
ул. "Никола Карев" бр. 4/12, Виница. 

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 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, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапништво и посредништво. консигна-
циона продажба. 

ЈТД во правниот промет со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка. ЈТД за обврските во 
правниот промет со трети лица одговара со сите свои 
средства. Мојсоски Душко-управител на ЈТД со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
3036/99. (3042) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3021/99, на регистарска влошка бр. 03006921?-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то и преобразбата на Јавното трговско друштво за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
увоз-извоз Кутлеш Круме Костадиновски и др. ЈТД 
Виница, ул. "Гоце Делчев" бр. 19, Виница. 

Со одлука за претворање и усогласување согласно 
на ЗТД донесена на 25.12.1998 година се врши усогла-
сување и претворање согласно на ЗТД на Претприја-
тието за производство, услуги и трговија на големо и 
мало КУТЛЕШ ДОО експорт-импорт Виница во ЈТД. 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1865/99, на регистарска влошка бр. 03005764?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги 
Мако-Стил увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Мито Хаџи Васи-
лев-Јасмин" бр. 115, Струмица. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 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, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. 
Управител со неограничено овластување на друштво-
то е лицето Пушкаров Васил , застапник на друштво-
то со неограничени овластувања. Основач: Пушкаров 
Васил. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1865/99. (3044) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2035/99, на регистарска влошка бр. 03005936?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворување-
то и усогласувањето на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги Микијан ДООЕЛ увоз-извоз с. Бори-
сово бр. 59, Ново Село. 

Основач: Јанев Илија од с. Борисово, со основачки 
влог од 158.200,00 денари или 5.103 дем. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
15.32, 15.51, 15.61, 15.86, 28.11, 28.12, 28.62, 28.72, 28.73, 
20.30, 20.40, 52.72, 50.30/1, 50.30/2, 51.24, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 
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, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.62, 
52.47, 02.01, 05.02, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.40, 
60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 15.71, 21.21, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
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со непрехранбени производи, малограничен промет со 
Р. Бугарија и Р. Грција, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
направени во прометот со трети лица одговара со це-
лиот свој имот. Илија Јанев-управител без ограничу-
вање. Воедно управителот е и застапник на друштвото 
во надворешнотрговскиот промет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2035/99. (3045) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2327/99, на регистарска влошка бр. 03006227?-3-06-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
на ПП во Друштво за производство, транспорт, трго-
вија и услуги Мето-шпед 93 увоз-извоз ДОО ул. "Вељ-
ко Влаховиќ" бр. 40, Св. Николе. 

Се врши претворање и усогласување на ПП во 
ДОО под фирмата: Друштво за производство, тран-
спорт, трговија и услуги Мето-шпед увоз-извоз ДОО, 
со седиште во Св. Николе, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 
40. 

Во внатрешниот промет друштвото ќе ги врши 
следните дејности: 25.22, 26.21, 26.22, 26.23, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.66, 26.68, 20.10/1, 20.40, 15.81, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.98/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/2, 
55.40, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 62.74. Во надворешното 
работење ќе ги врши следните дејности: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, консиг-
нациска продажба, застапување на странски фирми, 
меѓународен транспорт на стока во друмскиот сообра-
ќај. 

За управител на друштвото се именува Николов 
Киро-управител без ограничување. Содружници во 
друштвото се: Николов Киро од Св. Николе и Пар-
тнер ДОО од Виница. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2327/99. (3046) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1685/99, на регистарска влошка бр. 03005586?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија Вем увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Ката 
Поцкова" бр. 108-1/19, Струмица. 

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.38, 51.43, 51.45, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.44/2, 52.45, 52.46, 74.20/3, 74.20/5, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
Р. Бугарија и Р. Грција, посредување, застапување на 
странски фирми. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. 
Управител со неограничено овластување на друштво-
то е лицето Божинов Бранко-застапник на друштвото 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1685/99. (3047) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2258/99, на регистарска влошка бр. 03006159?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то и претворањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ДЕ КРИС КОМПАНИ ДООЕЛ -Св. 
Николе, ул. "Орце Николов" бр. 16. 

Усогласување и претворање во ДООЕЛ согласно 
ЗТД на Претпријатието во приватна сопственост ДЕ 
КРИС КОМПАНИ ПО-Св. Николе, ул. "Орце Нико-
лов" бр. 16, кое во иднина ќе работи под фирма: 
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ КРИС 
КОМПАНИ ДООЕЛ-Св. Николе, ул. "Орце Нико-
лов" бр. 16. Новото друштво го задржува правниот 
континуитет на претпријатието што се усогласува и 
претвора во ДООЕЛ. 

Основач: Стојчева Гордана од Св. Николе, ул. 
"Орце Николов" бр. 16. Основна главница: стар влог 
20,00 денари, зголемување 162.750,00 денари, вкупно: 
5.250 дем. Управител на друштвото: Гордана Стојчева 
од Св. Николе, ул. "Орце Николов" бр. 16, со неогра-
ничени овластувања во застапувањето на друштвото 
во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени спрема трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. За обврските на друштвото основа-
чот не одговара. 

Дејности: 55.30, 93.05, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.74, 
01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 
74.14, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14. Дејности на надвореш-
нотрговскиот промет: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2258/99. (3048) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1281/99, на регистарска влошка бр. 03005182?-3-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то и претворањето на Друштвото за производство и 
трговија Европа 96 ДОО Штип, ул. "Баница" бр. 9. 

Содружници: Петров Богдан, ул. "Баница" бр. 9, 
Штип и Петрова Блага, ул. "Баница" бр. 9, Штип. Пет-
ров Богдан согласно актот за основање има вложено 
20,00 денари обртни средства и 600,00 денари основни 
средства, а согласно проценката вложува 15.400 дем 
или 477.100,00 денари основни средства. Петрова Бла-
га вложува согласно проценката 4.900 дем или 
151.800,00 денари основни средства. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Камчев Дејан од Штип, ул. "Баница" бр. 9-управител и 
застапник со неограничени овластувања при застапу-
вањето. 

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 28.11, 28.12, 
20.10/1, 20.40, 18.21, 18.22, 17.40/1, 15.81, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.93, 15.98/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.43, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 74.20/5, 
74.84, 60.22, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 
51.57, 55.40, 63.30, 63.40, 52.72, 36.63, 74.70, 92.33, 92.34, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Р. Бугарија, застапување и посре-
дување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1281/99. (3049) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2965/99, на регистарска влошка бр. 03006865?-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то на Друштвото за градежно занатски услужни рабо-
ти Изолтерма ДОО Св. Николе, ул. "Маршал Тито" 
бр. 102, Св. Николе. 

СГЗУП Изолтерма ДОО Св. Николе се усогласува 
со ЗТД и во иднина ќе работи под фирма: Друштво за 
градежно занатски услужни работи Изолтерма ДОО 
Св. Николе. 

Дејности: 25.21, 25.22, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.50, 
51.51, 51.53, 51.54, 52.46, 60.21, 60.23, 60.24, 71.32, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, изведување на инвестициони 
работи во странство, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

Содружници: Костадин Богоев, Павле Ѓорев, Лил-
јана Ефремовска, Ана Зарева, Павлина Тодевска, Ле-
па Зафирова, Драга Панева, Бисерка Саздова, Благи 
Јованов, Владо Спасов, Коце Михајлов, Зоран Митев, 
Драги Миланов, Драги Златев, Кузман Митровски, 
Љубица Петрушева, Панче Алексов, Добре Здравев, 
Тодор Јованов, Јордан Зафков, Темелко Митков, 
Панче Коцев, Бојан Киев, Атанас Велков, Митре 
Строиманов, Љубе Даскалов, Ацо Илиевски, Злате 
Трајковски, Данчо Грозданов, Милчо Димитриев, 
Димче Стојчевски, Ванчо Козелов, Мирјана Николо-
ва, Никола Крстев, Горанче Насевски, Борче Ѓоргиев, 
Делчо Јосимовски, Делчо Нанев, Гано Филипов, 
Жифко Зафиров, Илидија Арсова, Стојанче Глиго-
ров, Радослав Богатинов, Голубинка Митева. 

Настапува во свое име и за своја сметка. Одговара 
со целокупниот свој имот. Костадин Богоев-управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2965/99. (3050) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2168/98, на регистарска влошка бр. 03002876?-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
на ППС во ЈТД и усогласување со ЗТД на Друштвото 
за производство и трговија увоз-извоз Крин Лидија 
Ердељанова и др. ЈТД Радовиш, ул. "Обрад Цицмил" 
бр. 5. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 
72.20, 74.84, 92.33, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција и меѓународен 
транспорт на патници и стоки, продажба на стоки на 
консигнациони складишта и реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а основачите-содружниците одговараат солидарно со 
сиот свој имот. Застапник на друштвото е Лидија Ер-
дељанова и Виолета Балоска, без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2168/98. (3051) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1988/98, на регистарска влошка бр. 03002696?-3-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за угостителство и 
трговија Вени-Комерц ДОО увоз-извоз ул. "Сремски 
фронт" бр. 14/16, Штип. 

Содружници се: Донски Љупчо, Биџовски Слобо-
дан и Биџовска Татјана. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.30, 63.40, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Биџовски Слободан-управител без ограничување. 
Друштвото во правниот промет со трети лица ис-

тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1988/98. (3052) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 215/2000, на регистарска влошка бр. 03006582?-3-
03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на седиште, управител и истапување на Друштвото за 
производство, услуги, трговија и градежништво Бир-
лик ДОО експорт-импорт с. Банско, бр. 152, Муртино 
во Друштво за производство, услуги, трговија и гра-
дежништво Бирлик ДОО експорт-импорт ул. "Груица 
Војвода" бр. 1, Скопје. 

Се брише старото седиште с. Банско бр. 152, Мур-
тино, се запишува новото седиште ул. "Груица Војво-
да" бр. 1, Скопје. 

Се брише од содружник, управител и застапник во 
надворешнотрговскиот промет лицето Идризов Тамер 
од с. Банско, а влогот од 200 дем го отстапува на лице-
то Бурхан Кајнак од Измир, Р. Турција, со тоа што ли-
цето Идризов Тамер се откажува од делот на добивка-
та и покривање на загубата. Остануваат содружници-
те: Бурхан Кајнак со 57%, Мехмет Озер со 18%, Ер-
тан Мерџан со 21% и Сердар Гувен со 4%. Распореду-
вање на добивката и покривање на загубата ќе се вр-
ши сразмерно на процентот на влогот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
215/2000. (3053) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 129/2000, на регистарска влошка бр. 
03005223?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница и поединечните 
влогови на основачите на Друштвото за транспорт, 
трговија и меѓународна шпедиција Интер-глобус увоз-
извоз ДОО Струмица, ул. "Атанас Нивечански" бр. 2. 

Се врши зголемување на основната главница за из-
нос од 1.229.958,00 денари или за износ од 38.435 дем со 
тоа што се зголемуваат и поединечните удели на сод-
ружниците. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
129/2000. (3054) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 527/2000, на регистарска влошка бр. 
03007828?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и дополнување на дејност на 
Друштвото за транспорт, производство, трговија и ус-
луги Лаки 2000 ДОО Виница, ул. "Ангел Винички" бр. 
55. 

Досегашниот назив на фирмата: Друштво за про-
изводство на режана трговија и услуги Лаки 2000 ДОО 
Виница, ул. "Ангел Винички" бр. 55, се менува и гла-
си: Друштво за транспорт, производство, трговија и 
услуги Лаки 2000 ДОО Виница, ул. "Ангел Винички" 
бр. 55. 

Се дополнува со следните дејности: 25.11, 25.12, 
25.13, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
527/2000. (3055) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 560/2000, на регистарска влошка бр. 
03002870?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
разрешувањето и именувањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за преработка на дрво и трговија на големо и 
мало увоз-извоз Лаката ДООЕЛ Бранко Каламадев-
ски, ул. "Кирил и Методиј" бр. 8, Берово. 

Се разрешува управителот Бранко Каламадевски 
од Берово, ул. "Кирил и Методиј" бр. 8. Се именува 
Лидија И. Каламадевска од Берово, ул. "Кирил и Ме-
тодиј" бр. 8. Пречистен текст: се именува Лидија И. 
Каламадевска од Берово, ул. "Кирил и Методиј" бр. 8 
за управител со неограничени овластувања при заста-
пувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
560/2000. (3056) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 551/2000, на регистарска влошка бр. 
03005618?-8-12-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за гра-
дежништво АРКУС-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, ул. "Кочо Рацин" бр. 18, Струмица. 

Промена на овластено лице за застапување на 
друштвото. Се брише: Димитриевски Горѓи-управител 
без ограничувања. Се запишува: Николов Илија-упра-
вител без ограничувања. Пречистен текст: Николов 
Илија-управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
551/2000. (3057) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 558/2000, на регистарска влошка бр. 
03000395?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето и промената во структурата и капита-
лот на Индустријата за градежни материјали Проле-
тер акционерско друштво Виница, ул. "Пролетерски 
пат" бб. 

Со одлука бр. 0202-2-19-3/1 од 27.11.2000 година се 
врши усогласување на дејностите на работење на 
друштвото согласно ЗНКД така што наместо досе-
гашните дејности: 012130, 070224, 070129 и 060502, се 
запишуваат: 26.40, 51.53, 52.48 и 60.24. 

Врз основа од АРМП бр. 01-154/1 од 09.06.1999 го-
дина се врши промена во структура на капиталот така 
што на: Акционери по приложена акционерска книга 
и припаѓа капитал во износ од 682.914 дем или 70,26%, 
на АРМП и припаѓа капитал во износ од 163.086 дем 
или 16,78%, на Фонд за ПИОМ и припаѓа капитал во 
износ од 87.098 дем или 8,96% и за резервиран капитал 
за поранешни сопственици им припаѓаат 38.870 дем 
или 4,00%. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
558/2000. (3059) 

бришењето на Трговецот поединец Анѓелов Душан 
Дарко ТП Виница, ул. "Првомајска" бр. 8. 

Со изјава од 22.11.2000 година и одлука од истиот 
ден се брише: Трговец поединец Анѓелов Душан Дар-
ко ТП Виница, ул. "Првомајска" бр. 8. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
538/2000. (3061) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 537/2000, на регистарска влошка бр. 
03003466?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
префрлувањето на Трговецот поединец Партин Зуле 
Киро Партинова-Ристо Живко Партинов ТП Струми-
ца, ул. "Климент Охридски" бр. 144. 

Трговец поединец Партин Зуле Киро Партенова 
ТП Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 144 се вр-
ши префрлување на фирмата заедно со деловниот 
потфат и сега фирмата гласи: Трговец поединец Пар-
тин Зуле Киро Партинова-Ристо Живко Партинов ТП 
Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 144. Ристо 
Партинов одговара лично, со целиот свој имот. Ристо 
Партинов-овластен потписник. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
537/2000. (3062) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 544/2000, на регистарска влошка бр. 
03006943?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото за земјоделско производство и услуги, тр-
говија и угостителство Три Чешми ДОО с. Три Чеш-
ми-Штип. 

Се брише: Љупчо Караѓозов, ул. "Васил Доганџи-
ски" бр. 52-управител со ограничени овластувања до 
50.000 дем. Се запишува: Атанас Кочиев, с. Три Чеш-
ми-Штип-управител со ограничени овластувања до 
50.000 дем. Пречистен текст: Атанас Кочиев, с. Три 
Чешми-Штип-управител со ограничени овластувања 
до 50.000 дем. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
544/2000. (3063) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 505/2000, на регистарска влошка бр. 
03007420?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширување на предметот на работење на Друштво-
то за трговија и услуги Кристи-нет увоз-извоз ДООЕЛ 
Струмица, ул. "Маршал Тито" бр. 113. 

Се проширува предметот на работење на друштво-
то за дејноста: 65.12/3-менувачници. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
505/2000. (3064) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 553/2000, на регистарска влошка бр. 
03006944?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице за застапување на 
Друштвото за земјоделско производство и услуги, тр-
говија и угостителство Врсаково ДОО с. Врсаково, 
Штип. 

Се брише: Шаклев Александар, ул. "Драги Кру-
пишки" бр. 2, Штип-управител со ограничени овласту-
вања до 50.000 дем. Се запишува: Лазарев Ванчо, бул. 
"ЈНА" бр. 13/16,Штип-управител со ограничени овлас-
тувања до 50.000 дем. Пречистен текст: Лазарев Ван-
чо, бул. "ЈНА" бр. 13/16, Штип-управител со ограни-
чени овластувања до 50.000 дем. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
553/2000. (3060) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 538/2000, на регистарска влошка бр. 
03000458?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 402/2000, на регистарска влошка бр. 
03007282?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на предметот на работа-дејноста на 
Друштвото за производство, трговија, транспорт и ус-
луги ДЕЛТА-ОМЕГА ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, ул. 
"Роза Петрова" бр. Л-4/1. 

Се проширува дејноста-предметот на работа на 
друштвото со следните нови дејности: 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 28.75. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
402/2000. (3065) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 482/2000, на регистарска влошка бр. 
03004914?-1-01-000, ги запиша во трговскиот регистар 
промените во името, седиштето, основачите и закон-
скиот застапник на Јавното трговско друштво за трго-
виј а и услуги Папаз-Комерц-Алексова Снежана и др. 
ЈТД увоз-извоз Кочани, ул. "14-та Бригада" бр. 38. 
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Досегашната фирма со наслов: Јавно трговско 
друштво за трговија и услуги Папаз-Комерц-Зашева 
Елица и др. ЈТД увоз-извоз со седиште во Кочани, ул. 
"Славчо Стојменов" бр. 62, се менува и гласи: Јавно 
трговско друштво за трговија и услуги Папаз-Комерц-
Алексова Снежана и др. ЈТД увоз-извоз Кочани, ул. 
"14-та Бригада" бр. 38. 

Основачот-содружник Зашева Елица се повлекува 
од друштвото и со неа престанува сосодружничкиот 
однос. Влогот од 100,00 денари без надомест и го от-
стапува на новата содружничка Алексова Снежана, 
која доаѓа на нејзино место. Се брише Зашева Елица-
управител на друштвото со неограничени овластува-
ња и се запишува Алексова Снежана-законски застап-
ник на друштвото со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
482/2000. (3066) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 536/2000, на регистарска влошка бр. 
03004461?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги Еуровигор, Спасе Ивановски 
и др. увоз-извоз М. Каменица, ул. "14 Јуни" бр. 9. 

Спасе Ивановски-застапник, се брише од судскиот 
регистар. Лилјана Ивановска-со неограничени овлас-
тувања. Пречистен текст: Лилјана Ивановска-застап-
ник со неограничени овластувања во застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
536/2000. (3067) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 539/2000, на регистарска влошка бр. 
03003572?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на предметот на работење на Друш-
твото за производство и трговија на големо и мало 
увоз-извоз и услуги Панта реи ДООЕЛ с. Просенико-
во. бр. 238, Струмица. 

Се проширува предметот на работење на друштво-
то за: 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 92.33, 92.34. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
539/2000. (3068) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 513/2000, на регистарска влошка бр. 
03002848?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
истапувањето на управител на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија То-Го-ком Николов Горги 
и др. ЈТД увоз-извоз ул. "Страшо Пинџур" бр. 1, 
Штип. 

Од друштвото истапува содружникот Николова 
Благица, со што врши пренос на уделот на содружни-
кот Николов Димитар, истиот го прифаќа уделот. Во 
друштвото содружници остануваат Николов Горги, 
Николов Димитар и Хаџипетров Тони. Лица овласте-
ни за застапување се Николов Димитар и Хаџипетров 
Тони, во внатрешниот и надворешниот промет со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
513/2000. (3069) 

Проширување на дејности: 15.86, 15.87, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.11, 51.13, 
51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.70, 15.85. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
492/2000. (3070) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 378/2000, на регистарска влошка бр. 
03005839?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирмата и проширувањето на дејноста 
на Друштвото за производство и преработка на мел-
нички производи, луштење и преработка на ориз, ус-
лути и трговија ПРОГРЕС ДОО увоз-извоз с. Спанче-
во, Облешево. 

Досегашниот назив на фирмата: Друштво за про-
изводство, луштење и преработка на ориз, услуги и 
трговија на големо и мало ПРОГРЕС ДОО увоз-извоз 
с. Спанчево, Облешево, се менува и гласи: Друштво за 
производство и преработка на мелнички производи, 
луштење и преработка на ориз, услуги и трговија 
ПРОГРЕС ДОО увоз-извоз с. Спанчево, Облешево. 

Досегашната дејност-предмет на работа на друш-
твото се проширува со следните нови дејности: 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81. Пречистен текст: 01.11/3, 
01.12/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.42, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.91, 15.93, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 71.10, 71.34, 
72.30. Надворешнотрговско работење: надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, услуги во меѓу-
народниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, 
консигнациона продажба, малограничен промет со со-
седните земји. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
378/2000. (3072) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 304/2000, на регистарска влошка бр. 
03000942?-4-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето поради статусни промени на Друштвото 
за сообраќај, промет и услуги АТОМ АД-Кочани, ул. 
"29 Ноември" бр. 34, Кочани. 

Бришење од трговскиот регистар на Акционерско-
то друштво АТОМ Кочани, поради статусна промена-
поделба на четири друштва: АД АТОМ-АТС-Кочани, 
АД АТОМ-ВИ-Кочани, АД АТОМ-МИК-Кочани и 
АД АТОМ-ЕЛЕКТРОТЕРМА-Кочани. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
304/2000. (3073) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 492/2000, на регистарска влошка бр. 
03007575?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице и проширувањето на 
дејност на Друштвото за трговија и производство Епо-
ха ДООЕЛ увоз-извоз с. Робово, Пехчево. 

Промена на овластено лице. Се брише: Валентина 
Јовановска-управител без ограничување. Се запишу-
ва: Марјан Гаштеовски-управител без ограничување. 
Пречистен текст: Марјан Гаштеоски-управител без 
ограничување. 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 559/2000, на регистарска влошка бр. 
03007324?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за произ-
водство, угостителство, трговија и услуги Ко-Ми 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Кирил и Методи" бр. 
12, Штип. 

Серафимова Валентина-управител со неограниче-
ни овластувања се упишува наместо досегашниот уп-
равител со неограничени овластувања Илиев Никола, 
кој се брише од регистарскиот суд, односно од реше-
нието на регистарскиот суд. се упишува наместо досе-
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гашниот управител со неограничени овластувања 
Илиев Никола, кој се брише од регистарскиот суд, од-
носно од решението на регистарскиот суд. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
559/2000. (3075) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 394/2000, на регистарска влошка бр. 
03007243?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Трговецот поединец Миле Стојче Ма-
нев ТП ул. "Кикевачка" бр. 26, Св. Николе. 

Упис на бришење на ТП. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

394/2000. (3076) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 555/2000, на регистарска влошка бр. 
03002760?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Дибко ЈТД Дејан Кожуха-
ров и др. Штип, ул. "Боро Милевски" бр. 9. 

Застапникот во внатрешниот и надворешниот про-
мет Дејан Кожухаров со неограничени овластувања се 
брише. Игор Кожухаров-застапник со неограничени 
овластувања се упишува. Пречистен текст: Игор Ко-
жухаров-застапник со неограничени овластувања во 
внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
555/2000. (3078) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 583/2000, на регистарска влошка бр. 
03002721?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Трговското 
друштво за внатрешен и надворешнотрговски промет 
Ангротекс ДОО Штип, ул. "Железничка" бб. 

Упис на зголемување на основната главница за из-
нос од 233,940 дем или 7.250.782 денари, со што основ-
ната главница изнесува 1.847.940 дем. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
583/2000. (3079) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 582/2000, на регистарска влошка бр. 
03008049?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за произ-
водство, угостителство, транспорт, трговија и услуги 
Тргојуг ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Вита Поп Јорданова" 
бр. 104, Штип. 

Се врши промена на овластено лице за застапува-
ње во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет и 
тоа: Се брише досегашниот управител Александра 
Атанасова од Штип, со неограничени овластувања. Се 
запишува Трајче Постолов од Штип, управител со не-
ограничени овластувања и во внатрешниот и во над-
ворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
582/2000. (3080) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 562/2001, на регистарска влошка бр. 
03000261?-7-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на директор на Јавното комунално прет-
пријатие Злетово ПО Злетово, општина Злетово. 

Се запишува: Димитровски Илија-в.д. директор со 
неограничени овластувања. Се брише: Тодоровски 
Глигор-директор. Пречистен текст: Димитровски 
Илија-в.д. директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
562/2001. (3083) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 552/2000, на регистарска влошка бр. 
03006637?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги СИМЕКС ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. "Никола Карев" бр. 8, Кочани. 

Предметот на работењето-дејноста на друштвото 
се проширува со следните дејности: 05.01, 05.02, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 25.11, 25.12, 25.13, 34.30, 01.25, 92.72, 
15.86, 15.87, 24.51, 24.52, 24.20, 37.10, 51.64, 51.66, 52.33, 
52.47. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
552/2000. (3084) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 494/2000, на регистарска влошка бр. 
03004984?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало Слога-Инженеринг ДООЕЛ експорт-им-
порт Виница, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб. 

Промена на називот, промена на лицето овластено 
за застапување. Стар назив: Друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало експорт-импорт 
Марикомерц-Горан ДООЕЛ Виница. Нов назив: 
Друштво за производство, услуги и трговија на големо 
и мало Слога-Инженеринг ДООЕЛ експорт-импорт 
Виница. Скратен назив: Слога-Инженеринг ДООЕЛ 
Виница. 

Се брише досегашниот управител на друштвото 
Горан Насков. Се запишува како нов управител Борис 
Насков-управител со неограничени овластувања. Пре-
чистен текст: Борис Насков-управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
494/2000. (3086) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 564/2000, на регистарска влошка бр. 
03004837?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги Солунска глава увоз-извоз 
ДООЕЛ с. Старо Коњарево, бр. 96, Ново Село. 

Се брише: Георгиев Стојчо од управител од с. Ста-
ро Коњарево, Ново Село. Се запишува: Георгиева 
Славјанка за управител од с. Старо Коњарево, бр. 96, 
Ново Село, без ограничување. Ѓеоргиева Славјанка-
застапник во надворешнотрговскиот промет без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
564/2000. (3081) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 580/2000, на регистарска влошка бр. 
03004793?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
измената и дополнувањето на Статут на Друштвото за 
производство, откуп, обработка и промет со тутун, 
земјоделство и трговија на големо и мало увоз-извоз 
ДЕЛЧЕВО-ТАБАК А Д-ДЕЛЧЕВ О ул. "Методи Ми-
тевски Брицо" бр. 42. 

Упис на измена на Статутот со тоа што се менува 
структурата на капиталот, промена на системот на уп-
равување со тоа што се брише Димитар Костадинов-
ски-претседател на Управен одбор, а се запишуваат 
Благој Ивановски, Димитар Костадиновски и Билјана 
Прачковска-извршни директори со неограничени ов-
ластувања и упис на фирма: Акционерско друштво за 
производство, откуп, обработка и промет со тутун, 
земјоделство и трговија на големо и мало увоз-извоз 
Делчево-табак АД Делчево, наместо досегашна фир-
ма: Друштво за производство, откуп, обработка и про-
мет со тутун и земјоделство и трговија на големо и ма-
ло и увоз-извоз Југотутун-Пијанец од Делчево. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
580/2000. (3087) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 573/2000, на регистарска влошка бр. 
03007737?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Кра-
варска фарма ДОО увоз-извоз с. Таринци-Карбинци. 

Упис на промена на лице овластено за застапува-
ње. Се брише: Љубчо Ананиев-управител со неогра-
ничени овластувања. Се запишува: Ѓошо Јаќимов-уп-
равител со неограничени овластувања. Пречистен 
текст: Ѓошо Јаќимов-управител со неограничени ов-
ластувања, за застапување во внатрешнотрговскиот и 
надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
573/2000. (3089) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 489/2000, на регистарска влошка бр. 
03004023?-1-06-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за превоз 
и трговија увоз-извоз Малина Малина Василева и др. 
ЈТД Радовиш, ул. "Самоилова" бр. 34/6. 

Се брише досегашниот застапник Малина Василе-
ва и и престануваат сите права и обврски во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет. Се упишува за 
застапник на друштвото Лазо Василев и се овластува 
да го застапува, претставува и потпишува друштвото 
во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без 
ограничување. Пречистен текст: Застапник на друш-
твото се упишува лицето Лазо Василев, без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
489/2000. (3090) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 515/2000, на регистарска влошка бр. 
03001385?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото за производство, градежништво, услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз Гиб Блага Пет-
рова и др. ЈТД Радовиш, ул. "Партизанска" бр. 11. 

Основачи-содружници: Блага Петрова, Петре 
Петров и Ѓорги Петров. 

Разрешување и именување на застапник на друш-
твото. Да се избрише: Блага Петрова-застапник со не-
ограничени овластувања. Да се запише: Петре Пет-
ров-застапник со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
515/2000. (3091) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 109/2000, на регистарска влошка бр. 2-10-0, ја запи-
ша во судскиот регистар промената на овластено лице 
на Земјоделската задруга Единство увоз-извоз со ЦО 
Ново Село. 

Промена на овластено лице и застапник. Се бри-
ше: Христо Павлов-директор со неограничени овлас-
тувања. Се запишува: Благој Тасев-в.д. директор со 
неограничени овластувања. Пречистен текст: Благој 
Тасев- в.д. директор со неограничени овластувања. 

Усогласување на дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.12/2, 01.13/2, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 02.01, 01.50, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.47, 51.21, 51.31, 51.23, 51.24, 51.34, 51.35, 51.32, 51.33, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.57, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.40. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
109/2000. (3093) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 114/2000, на регистарска влошка бр. 1-9202-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на овластено 

лице на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита-Струмица, ул. "Панче Пешев" 
бб. 

Досегашниот директор д-р Бошко Велков се бри-
ше, а за в.д. директор се именува Марија Кирова, без 
ограничување во застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
114/2000. (3094) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 118/2000, на регистарска влошка бр. 1-170-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице ов-
ластено за застапување на Работната организација 
ОЗТ Народен театар АНТОН ПАНОВ ЦО Струми-
ца, ул. "Боро Џони" бр. 5. 

Се брише од вршител на должноста директор Та-
ковска Весна од Струмица, а за вршител на должноста 
директор се запишува Јовановски Крсто од Струмица, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
118/2000. (3097) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 117/2000, на регистарска влошка бр. 1-2061-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лице овлас-
тено за застапување на Основното училиште "Дими-
тар Влахов" Штип ПО ул. "Сремски фронт" бб. 

Промена на овластено лице за застапување. Се 
назначува Јорданчо Митков за вршител на должноста 
директор на ОУ "Димитар Влахов" Штип, со неогра-
ничени овластувања во застапувањето. Се разрешува 
и му престанува овластувањето на Мино Денов. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
117/2000. (3098) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 2/2001, на регистарска влошка бр. 1-5565-0, ја запи-
ша во судскиот регистар промената на овластено лице 
на Акционерското друштво во мешовита сопственост 
АГРОПРОМЕТ Струмица ПО ДОО СЕМЕНАР-
СТВО, Струмица. 

Акционерското друштво во мешовита сопственост 
АГРОПРОМЕТ Струмица ПО ДОО СЕМЕНАРС-
ТВО , Струмица врши упис на промена на лице овлас-
тено за застапување на друштвото во внатрешниот и 
надворешниот промет. Досегашниот директор на 
друштвото со неограничени овластувања за застапу-
вање Делев Павло се брише, а се запишува Николова 
Снежанка-в.д. директор со неограничени овластувања 
во застапувањето во внатрешниот и надворешнотр-
говскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 2/2001. 
(3099) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег.бр. 961 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на жени и деца жртви на насилство Ше-
лтер Центар, со скратено име Шелтер Центар, со се-
диште во Скопје на ул. "Вера Јоциќ" бр. 35. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Дабеска Даниела. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на прифаќање и згрижување на целната гру-
па, обезбедување на психолошка помош, правно сове-
тување, еманципација на жената и поттик за борба 
против насилството како и делување во сите области 
на јавниот и општествениот живот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 19.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 15/01. 
(6737) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 969 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на граѓани Простор за виртуелна кому-
никација, со седиште во Скопје на ул. "Мексичка" бр. 
4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Зоран Стефановски од Ско-
пје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и подобрување на меѓунацио-
налната толеранција преку воспоставување на интен-
зивна комуникација, работа на стручно издигање и 
усовршување на своето членство, организирање на 
разновидни облици на масовна воспитно-образовна и 
стручна работа, обезбедување на еднакви услови за 
работа, организирање на семинари и курсеви, овозмо-
жување учество на домашни и меѓународни манифес-
тации на своите членови како и работа на заедничи 
проекти со меѓународни сродни невладини организа-
ции. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 28.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 19/01. 
(6739) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 973 се запишува фондацијата Миле-
ниумски крст - Водно, со седиште во Скопје на бул. 
"Партизански Одреди" бб. 

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е 
неговиот претседател Благоја Дојчиновски. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се од-
несуваат на изградба и поставување на крст на Водно, 
изградба на придружни објекти, набавка на материја-
ли за изградба на крстот, организација на работата 
околу изградбата на крстот, остварување на други 
цели и вршење на други задачи кои се потребни околу 
поставувањето на крстот. 

Фондацијата стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 02.03.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ф.бр. 28/01. 
(6829) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 977 се запишува здружението на граѓа-
ни Автомото клуб "Џип рели спорт" Скопје, со скра-
тено име АМК "Џип рели спорт", со седиште во Ско-
пје на ул. "Никола Вапцаров" бр. 3/1-4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Димитрије Пеливанов од Ско-
пје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и унапредување на спортската 
култура, спортскиот дух, спортскиот автомобилизам, 
организира спортски натпревари во земјата и странст-
во како и соработува со АМСМ, другите АМК и АМД 
во градот, во Македонија и пошироко и со автомибил-
ските сојузи од други земји и нивните клубови се во 
рамките на усвоени спогодби за таква соработка. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 07.03.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г.бр. 1181/00. 
(6830) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 974 се запишува здружението на граѓа-
ни Академски кошаркарски клуб "Студент" - Скопје, 
со седиште во Скопје на ул."Веселин Маслеша" бр. 
1/2-4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Бранислав Јосифовски од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување на кошаркарскиот спорт во 
земјата, поттикнување и развој на кошарката, утврду-
вање на основни начела и систем на кошаркарски нат-
превари и учество на истите, грижа за подготвување и 
настапување на кошаркарите на домашни и меѓуна-
родни натпревари и манифестации како и соработува 
со други спортски здруженија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 06.03.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 14/01. 
(6833) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 976 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на граѓани клуб за коњички спорт 
"Аника" Скопје, со седиште во Скопје на ул."Кеј 13-
ти Ноември" кула 1/1. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Ружица Андроникова од Ско-
пје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на остварување на поширок заеднички инте-
рес, популаризација и развој на коњичкиот спорт, зго-
лемување на квалитетот и квантитетот на коњичкиот 
состав во државата, омасовување на јавањето како ре-
креација, користење на јавањето како медицинска те-
рапија, организирање на меѓународни коњички нат-
превари, балкански и европски првенства како и чле-
нување во меѓународна коњичка федерација, МОК и 
учество на спортисти во државното првенство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 07.03.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 15/01. 
(6835) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 936 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на филозофи и антрополози на Маке-
донија, со скратено име ЗФАМ, со седиште во Скопје 
- Институт за физиологија со антропологија, Медици-
нски факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј", 
ул."50 Дивизија" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател проф.д-р Лилјана Божиновска 
од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на соработка меѓу неговите членови, да дава 
поттик за научна работа во областа на физиологијата 
и антропологијата, да им помага на органите на упра-
вата, да соработува со други организации од здравст-
вената дејност, организира научни собири и конгреси, 
предлага усовршување на програмата за студии, спе-
цијализација и други форми на стручно усовршување 
во своите области, учествува во утврдувањето и оства-
рувањето на здравствената политика во склад со зед-
ничката политика на друштвен и организационен план 
како и да се грижи за унапредување на општествената 
и економската положба на членовите. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 04.12.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г.бр. 1164/00. 
(6837) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 928 се запишува здружението на граѓа-
ни Хуманитарно здружение на граѓани "Перпарими" -
Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Васил Главинов" 
бр. 18. 
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Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Авдулваит Мустафа од Ско-
пје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на социјално здравствена и хуманитарна ак-
тивност - здравство, социјална помош, хуманитарно 
згрижување лица без разлика на вера и национална 
припадност како и извршување на хуманитарни мисии 
во смисла на преземање активности за унапредување 
на човековите права и нивна заштита со цел за уна-
предување на демократијата. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 23.11.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г.бр. 1141/00. 
(6838) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 975 се запишува здружението на граѓа-
ни Коњички спортски клуб ТРИСТАР од Скопје, со 
скратено име ТРИСТАР, со седиште во Скопје на ул. 
"Црногорска" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Христина Мор од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заеднички интереси во областа на коњич-
киот спорт, омасовување и развој на коњичкиот спо-
рт, организирање на државни и меѓународни натпре-
вари во коњичкиот спорт и учество на истите како и 
остварување на други права и интереси во согласност 
со Уставот и законските прописи. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 06.03.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 18/01. 
(6840) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 963 се запишува здружението на граѓа-
ни Друштво на Македонско-Мексиканско пријателст-
во и соработка, со седиште во Скопје на ул."Битпазар-
ска" бр. 75. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Тодор Мирчевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање на пријателските односи и ја 
поттикнува соработката меѓу граѓаните, стопанските, 
културните, научните, спортските и други субјекти во 
Р.Македонија и Р.Мексико, го поттикнува изучување-
то на мексиканскиот јазик во Република Македонија и 
на македонскиот во Мексико, организира културни, 
научни, стопански, туристички, спортски, медиумски, 
уметнички и други видови манифестации како и раз-
вива соработка со институции во двете држави. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 23.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 20/01. 
(7425) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 
Рег.аг.бр. 221/99 од 06.02.2001 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Таеквондо клуб "Младост" 
Скопје со седиште во ОУ "Гоце Делчев" нас.Илинден, 
Скопје. 

Дејноста на Таеквондо клуб "Младост" Скопје е: 
поттикнување, омасовување, развој и унапредување 
на Таеквондо спортот, координирање и усогласување 
на програмските активности на членовите на клубот, 
грижа за квалитетот на членовите и нивно учество во 
сите натпревари и манифестации, грижа за објектите 

за обавување на дејноста, тренинг, унапредување на 
здравствената заштита на членовите, организирање и 
учество на државни и меѓународни натпревари и сора-
ботка со сите Таеквондо клубови во државата. 

Со денот на запишувањето во регистарот Таеквон-
до клуб "Младост" Скопје се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7067) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 
Рег.зг.бр 6/01 од 22.03.2001 година во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Хуманитарно интернационал-
но ромско здружение за раселени лица "Унија" Ско-
пје, со седиште на ул."Гвадалахара" бр. 46, Скопје. 

Дејноста на Хуманитарното интернационално 
ромско здружение за раселени лица "Унија" Скопје е: 
давање хуманитарна помош на социјално загрозени 
граѓани и на раселени лица како последица на воени и 
природни непогоди, давање помош на социјално загр-
озени граѓани во однос на заштита на здравјето, дава-
ње на помош на социјално загрозени граѓани и раселе-
ни лица во областа на образованието, давање помош 
во заштита на човековите права на граѓани на кој тоа 
им е потребно. 

Со денот на запишувањето во регистарот Хумани-
тарното интернационално ромско здружение за расе-
лени лица "Унија" Скопје, се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6977) 

Основниот суд во Виница со решение Рег.бр. 10/00 
од 09.10.2000 година ја запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации општинската организа-
ција на Црвениот крст Виница, со седиште во Виница 
на ул."Бел Камен" бр. 12. 

Општинската организација на Црвениот крст Ви-
ница има својство на правно лице согласно член 6 од 
Законот за Црвениот крст на РМ. 

Овластен претставник кој ќе ја застапува Општин-
ската организација на Црвен крст - Виница е нејзини-
от скретар Благој Петров од Виница. 

Од Основниот суд во Виница. (6974) 

Основниот суд во Виница со решение Рег.бр. 1/01 
од 14.03.2001 година го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Лозаро - овоштари 
"Винеам" Виница. Здружението ќе дејствува на тери-
торијата на општина Виница, а неговото седиште е во 
Виница. 

Здружението на Лозаро-овоштари "Винеам" Ви-
ница е основано заради остварување и усогласување 
на своите интереси и вршење на дејности и активно-
сти за унапредување на лозаро- овоштарското произ-
водство, подобрување на асортиманот со воведување 
на нови сорти лозови и овошни садници, примена на 
современи и агротехнички и технолошки мерки, инте-
грална заштита и организиран откуп. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул."Браќа Миладинови" бб. 

Овластен претставник кој ќе ги застапува и прет-
ставува Лозаро-овоштари "Винеам" - Виница во прав-
ниот промет и према трети лица во јавноста се имену-
ва Благој Димитров од Блатец. 

Од Основниот суд во Виница. (6975) 

Основниот суд во Виница со решение Рег.бр. 3/01 
од 23.03.2001 година го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Сојузот на училишен 
спорт на општина Виница, а неговото седиште е во 
Виница. 



10 април 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. 27 - Стр. 2231 

Здружението на Сојузот на училишен спорт на оп-
штина Виница е основано заради општествено-спорт-
ска организација и претставува асоцијација на секции-
те на училишен спорт на територијата на општина Ви-
ница. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница. 
Овластен претставник кој ќе го застапува и прет-

ставува Сојузот на училишен спорт на општина Вини-
ца во правниот промет према трети лица во јавноста 
се именува Харалампие Ампов од Виница. 

Од Основниот суд во Виница. (6976) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 19/00 
од 03.10.2000 година го запишува во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации Здружението Мла-
динска културна организација "Трето време" од Ве-
лес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на здружението е во Велес на 
ул."4-ти Јули" бр. 2/4. 

Здружението е во својство на правно лице од 
03.10.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (7082) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 11/00 
од 17.10.2000 година го запишува во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации Здружението на Вла-
с т е "Црвен цвет" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. 
"Стојан Бурчевски-Буридан" бр. 131 во Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
17.10.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (7083) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 22/00 
го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации Здружението Карате клуб "Шкорпион" од 
Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението е на ул."Иво 
Лола Рибар" бр. 8 во Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
07.09.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (7084) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 29/00 
го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации Здружението на граѓани "Акционер" од Ве-
лес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Ор-
це Мартинов" бр. 1 во Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
29.11.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (7088) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 31/00 
го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации Здружението "Регионален Центар за почи-
сто производство" од Велес, кратенка за употреба на 
називот е со РЦПП. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Мо-
ша Пијаде" бб во Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
07.12.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (7094) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 27/00 
од 04.12.2000 година, го запишува во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации Здружението на 
"Европски Центар за интеграција на Велес" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "То-
дор Јанев" бр. 37 во Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
04.12.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (7095) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 33/99 
од 28.01.1999 година, го запишува во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации Кинолошкото Друш-
тво "Вел - Канис" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. 
"Владимир Назор" бб во Велес, во просториите на 
месната зедница "Славе Шетковски". 

Здружението е во својство на правно лице од 
28.01.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (7096) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 18/00 
го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации Здружението Сомбо клуб "Галија" од Ве-
лес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Ан-
дон Шурков" бб во Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
07.09.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (7097) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 30/00 
го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации Здружението "Младински Центар за бал-
канска соработка" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. " Со-
лунска" бр. 3 во Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
17.11.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (7038) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 5/01 
од 16.03.2001 година го запиша во Регистарот на зд-
руженија на граѓани што се води при овој суд Фудбал-
скиот клуб "Црвена ѕвезда" од Јосифово. 

Име на субјектот: Фудбалскиот клуб "Црвена ѕвез-
да" од Јосифово. 

Седиште на субјектот: ул."Маршал Тито" бр. 7, Јо-
сифово. 

Цели и задачи на субјектот: да се грижи за спрове-
дување на својата програма за дејствување, омасову-
вање и развој на фудбалскиот спорт особено со пом-
ладите категории, кадети, младинци и сениори, учест-
вувања во организиран систем на натпревари во орга-
низација на ФСМ и општинските фудбалски и регио-
нални сојузи и друго. 

Лице овластено за застапување Савов Миле од Јо-
сифово. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (6562) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 6/01 
од 15.03.2001 година го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани што се води при овој суд Ловечко 
друштво "Дојран" од Стар Дојран. 

Име на субјектот: Ловечко друштво "Дојран" од 
Стар Дојран. 

Седиште на субјектот: ул."Маршал Тито" бр. 42, 
Стар Дојран. 

Цели и задачи на субјектот: остварување и унапре-
дување на економски, социјални, културни, стручни, 
технички, хуманитарни, образовни и други права во 
согласност со Законот и Уставот на РМ, а особено 
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следење на целокупната проблематика поврзана со 
одгледувањето, заштитата и ловењето на полезен ди-
веч, соработувањето со носителите на високи и јавни 
функции за заштита на ловот, грижа за материјалната 
положба на друштвата, грижа за поединечни интереси 
на членките-друштвата, реализира соработка со прав-
ни лица-друштва во областа на стопанисувањето, заш-
тита, одгледувањето и ловењето на полезниот дивеч и 
друго. 

Лице овластено за застапување Ѓорѓе Упчев од Ст-
ар Дојран. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (6564) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 4/01 
од 16.03.2001 година го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани Здружението Пингпонгарски клуб 
Гевгелија. 

Име на субјектот: Пинпонгарски клуб Гевгелија од 
Гевгелија. 

Седиште на субјектот: ул."Панде Дуганов" бб, Гев-
гелија. 

Цели и задачи на субјектот: да ги поврзува и орга-
низира своите членови во развојот на пинг-понгарски-
от спорт во своето место, да ги проширува знаењата 
на своите членови, да открива млади таленти, да обу-
чува млади интересенти, да соработува со државните 
органи, спортски институции и други за развој на пи-
нг-понгарскиот спорт, да организира натпревари, да 
ги заштитува општите професионални интереси на 
членовите и друго. 

Лице овластено за застапување Златко Караками-
шев од Богданци, ул."Маршал Тито" бр. 39-1/12. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (6566) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 
77/99 од 15.03.2001 година ја запиша во Регистарот на 
здруженија на граѓани промената на претседател на 
здружението ДАСЕК "Кула" од Валандово. 

Име на субјектот: ДАСЕК "Кула" од Валандово. 
Лице овластено за застапување Дилберов Антонио 

од Валандово. 
Од Основниот суд во Гевгелија. (6592) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 7/01 
од 19.03.2001 година во Регистарот на здруженија на 
граѓани го запиша Автомото клубот "Хоризонт" од 
Гевгелија. 

Име на субјектот: Автомото клуб "Хоризонт" од 
Гевгелија. 

Седиште на субјектот: ул."Крушевска" бр. 20, Гев-
гелија. 

Цели и задачи на субјектот: да ги координира и 
усогласува програмските активности во областа на 
спортот со Автомото сојузот на Македонија самостој-
но и во соработка со АМСМ да ја развива и унапреду-
ва спортската култура и спортскиот дух, да се грижи 
за развивање на спортскиот автомобилизам и мотор-
циклизам, да се грижи за создавање на поволни услови 
за развој на автомото спортот и друго. 

Лице овластено за застапување Вегов Димитар од 
Гевгелија, ул."Крушевска" бр. 20. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (7230) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 8/01 
од 23.03.2001 година го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани Фудбалскиот клуб "Бирлик" Деде-
ли. 

Име на субјектот: Фудбалски клуб "Бирлик" од 
Дедели. 

Седиште на субјектот: Дедели. 
Цели и задачи на субјектот: омасовување и развој 

на фудбалската игра (спорт) кој ги организира опш-
тинските сојузи, регионалните и повисоките квалитет-

ни лиги и меѓународни натпревари од официјален ка-
рактер и друго. 

Лице овластено за застапување Џелал Асанов од 
Дедели. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (7231) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 6/01 се 
запишува Здружението на граѓани за изучување на 
италијанскиот јазик и култура "Ѓузепе Верди" Гости-
вар, кое го застапува неговиот претседател Екрем Џе-
маили. 

Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на афирмирање и изучување на италијан-
скиот јазик и култура во Гостивар и Р.Македонија 
преку организирање средби, културно-уметнички ма-
нифестации, симпозиуми, јавни трибини и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6571) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 8/01 се 
запишува Здружението Културно-уметничко друштво 
"Сефер Селими" с.Речане-Вруток, кое го застапува 
неговиот претседател Меди Раифи. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на зближување, афирмирање и помагање на 
граѓаните во развојот на културно-уметничките ак-
тивности посебно на пионерите и младите, целосно 
репрезентирање на културно-уметничка дејност на те-
риторија на општината и земјата, организирање на ма-
нифестации, приредби и натпревари помеѓу културно-
уметнички друштва и слично. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6572) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 9/01 се 
запишува Здружението на водокорисници за наводну-
вање од ХМС "Чегранско Поле" Чегране, Волковија, 
Стенче и дел од Теново, кое го застапува неговиот 
претседател Зендел Мемеди од Чегране. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат заради остварување и усогласување на свои-
те интереси и вршење на дејности и активности со цел 
за подобрување на ефикасноста на наводнувањето за 
потребите на неговите членови, поефикасно и рацио-
нално користење на водата за наводнување, зголему-
вање на наводнуваните површини и друго. 

Седиштето на здружението е во с.Чегране. 
Од Основниот суд во Гостивар. (6575) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 5/01 се 
запишува Здружението Авто мото Друштво "Гости-
вар" од Гостивар, кое го застапува Симоски Љубомир 
од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението Авто мо-
то Друштво "Гостивар" од Гостивар е да ги собира ав-
томобилистите, моторциклистите и другите граѓани и 
да ги застапува интересите на членовите и корисници-
те на услуги во автомобилизмот, осигурувањето и ту-
ризмот, да развива и негува меѓусебна солидарност 
помеѓу членовите и другите учесници во сообраќајот, 
да организира сообраќајно воспитно образование на 
деца и младинци, да се грижи за ширење на техничка 
култура на сите учесници во сообраќајот и слично. 

Седиштето на Авто мото друштвото "Гостивар" 
од Гостивар е на ул. "Борис Кидриќ" Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6578) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции што се води во Основниот суд во Кавадарци, под 
реден број 2/01 за 2001 година, се запишува Здружение 
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на граѓани под име "Здружение на жената од образо-
ванието - Жената во третиот милениум - Кавадарци", 
со скратено име ЗЖО - ЖТМ - Кавадарци, чии основ-
ни цели и задачи се: Развој, осознавање и исполнување 
во целост на меѓународните конвенции и универзални 
декларации за еднаквост, права и слобода без полова 
дискриминација; Жената во своите активности и неј-
зината големина во третиот милениум; Жената и неј-
зините човекови права; Економскиот и социјалниот 
развој на жената во третиот милениум; Жената како 
столб за превентивно делување на полето на асоцијал-
ни појави кај младите; Жената како фактор за меѓу-
народна толеранција; Едукација, толерирање и промо-
вирање на демократските вредности; Здравствена еду-
кација и правна едукација на жената; Вклучување во 
решавање на проблеми во зедницата на локално и на-
ционално ниво; Почитување на јавното мислење за ре-
шавање на одредени појави и проблеми во заедницата; 
Реализација на активности преку одредени центри и 
формирање клубови од посебна дејност меѓу кои и за 
рекреација и спорт; Организирање хуманитарни акц-
ии; Соработка со други субјекти во зедницата; Жената 
во заштита на животната околина; Заштита од злоу-
потреби на жената, децата и обратно; Афирмирање и 
презентирање на традицијата, културата и живеењето 
на жената и се што е актуелно во врска со жената и 
нејзиното живеење во општествената заедница. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци, 
ул."Шакалица" бр. 10. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6844) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 7/01 
од 23.03.2001 година во регистарот на Здруженијата на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓа-
ни "ВЕРБА" со седиште во Кочани, ул. "Касарски кр-
уг" бб. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот на здружението Софче Велкова од Ко-
чани, ул."Македонска" бр. 2 Б. 

Работите и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во остварување на следните цели, создавање 
услови за активирање и вклучување на жените во сите 
сфери на општествениот живот и тоа: економски, со-
цијални, научни, информативни, стручни, технички, 
образовни и слично. 

Здружението на граѓани "ВЕРБА" Кочани, стек-
нува својство на правно лице од 23.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (6855) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 6/01 
од 21.03.2001 година во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани "ЕДНАКВИ ЗА СИТЕ" со седиште во 
Кочани, ул. "Скопска" бр. 7/7. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот на здружението Гоце Цонев од Кочани, 
ул."Скопска" бр. 7/7. 

Работите и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на следните цели и задачи остварување на 
економски, социјални, културни, научни, стручни, тех-
нички, хуманитарни, образовни, спортски, еколошки и 
други права и интереси и уверувања во согласност со 
Уставот и Законот. 

Здружението на граѓани "ЕДНАКВИ ЗА СИТЕ" 
Кочани, стекнува својство на правно лице од 
21.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (6728) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 5/01 
од 16.03.2001 година во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани "АЛКА" со седиште во Кочани, ул. "Никола 
Карев" бр. 9-1/4. 

Лица овластени за застапување на здружението се 
Манасиев Сашко од Кочани, ул."Никола Карев" бр. 9- 
1/4, Иванов Симеон од Кочани, ул. "Рајко Жинзифов" 
бр. 34 и Манасиева Љупка од Кочани, ул. "Никола Ка-
рев" бр. 9-1/4. 

Работите и активностите на здружението се одне-
суваат на следните цели и задачи: изготвување и реа-
лизирање на проекти од областа на екологијата, од 
областа на социјалата, од областа на економијата и 
малото стопанство, од областа на науката и културни-
те богатства и од областа на други сегменти од живот-
от. 

Здружението на граѓани "АЛКА" Кочани, стекну-
ва својство на правно лице од 16.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (6589) 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ.бр. 3/01 
од 09.03.2001 година го запишува следното: 

- Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под ЗГФ.бр. 3/01 се запишува основање на здруже-
ние на граѓани и фондации ФК "Младост" од с.Чело-
пеци, со седиште во с.Челопеци. 

Лицето кое е овластено да го застапува здружение-
то на граѓани и фондации ФК"Младост" од с.Челопе-
ци е Реџеп Ибраимоски од с.Челопеци. 

Основни цели и задачи ФК"Младост" од с.Челопе-
ци се: да го негува и развива спортот, особено фудбал-
от, да се натпреварува во ОФ - лига, со цел да се ква-
лификува и натпреварува во повисок ранг на натпре-
вари, за развивање на фудбалот ФК"Младост" од 
с.Челопеци ќе настапува и организира турнири во мал 
и голем фудбал, за остварување на своите цели, а и за 
подобра информираност на членовите на клубот со 
случувањата во фудбалот во општината и пошироко 
ФК "Младост" ќе испраќа свои претставници во орга-
ните на телата на ОФС - Кичево. 

Здружението на граѓани и фондации ФК "Младо-
ст" од с.Челопеци, стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 09.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Кичево. (6972) 

Со решение Рег.Згф.бр. 18/99 од 27.02.2001 година 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Крушево се запи-
шува измената на Актот за основање на Здружението 
на граѓани со дијабетес на општина Крушево кое се 
води под ред.бр. 18/99 во однос на претседателот на зд-
ружението и лице овластено за застапување. 

По извршената измена претседател на здружение-
то е Ристо Маркоски од Крушево кој истовремено е 
лице овластено за застапување на здружението. 

Од Основниот суд во Крушево. (6560) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Неготино под Рег.бр. 2/01 се 
запишува здружение на граѓани Фудбалски клуб " Ан-
тигона" од Неготино. Здружението на граѓани Фуд-
балскиот клуб "Антигониа" од Неготино, се основа 
поради организирање спортски активности, воспиту-
вање и изградување на спортски дух, редовно учество 
и натпреварување во лигата на Република Македони-
ја, учество на меѓународни натпревари, афирмација на 
македонскиот спорт, како и унапредување на здравст-
вената заштита на спортистите. 

Седиштето на здружението е во Неготино, ул."Пе-
карев" бр. 1. 

Од Основниот суд во Неготино. (6568) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 3/01 се запишува Здружението на 
граѓани под име Еколошко друштво "Залез" населба 
Долно Коњско - Охрид. 
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Здружението на граѓани има за цел: изнаоѓање на 
економични решенија за користење на природните 
благодети и проблемите од загадување на животната 
средина, изготвување на еколошка оценка за состој-
бите во животната средина и подготовка за соработка 
со општинските еколошки друштва и за еколошки ак-
ционен план. 

Седиштето на здружението е во населба Д.Коњско 
бр. 22, Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Миленко Ламбески од населба Д.Коњско бр. 22, Ох-
рид. 

Од Основниот суд во Охрид. (6824) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 9/01 се запишува Здружението на 
граѓани под име Здружение на самохрани мајки "Ху-
манитарна асоцијација на самохрани мајки" ХАНСМ 
населба Долно Коњско - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: борба за по-
себна заштита на самохраните мајки и нивните деца, 
независно од верската, националната и друга припад-
ност, нивно образование и дообразување, активно уче-
ство во подготовката на законски прописи и меѓунар-
одни конвенции кои се занимаваат со проблематиката 
на самохраните мајки и нивните деца, одбрана на ин-
тересите на членството со што ќе придонесе за пого-
лема материјална, емоционална и интелектуална под-
готвеност на самохраните мајки и нивните деца и вли-
јание врз јавното мислење. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. " Ст-
рашо Пинџур" бр. 1, Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Катерина Апостолова од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (7232) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 8/01 се запишува Здружението на 
граѓани под име "Бекшир" од с.Волино Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: одгледување 
на свињи и развој на свињарството, како и производ-
ство на добиточна храна: пченка, јачмен и луцерка за 
исхрана на свињите. 

Седиштето на здружението е во с.Волино, Охрид 
каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Ристо Спиркоски од с.Волино, Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (7233) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 6/01 се запишува Здружението на 
граѓани под име Институт за традиционални вреднос-
ти од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: зачувување и 
унапредување на природно и културно-историско нас-
ледство, афирмација на македонската култура, тради-
ции и природни убавини, зачувување, обнова и развој 
на занаетчиското производство како дел од македон-
ската материјална култура и развој на алтернативни 
форми на туризам. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Ни-
кола Карев" бр. 49, Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Мишо Јузмески од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (7234) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 1/01 се запишува Здружението на 
граѓани под име Извидничка Центар Охрид - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: да придонесу-
ва во развојот на младите луѓе во достигнувањето на 
нивните потполни, физички, интелектуални, општест-
вени и духовни можности како поединци, како одго-

ворни граѓани и како членови на нивните локални, на-
ционални заедници и како членови на меѓународната 
зедница, да развива кај членовите позитивни особини: 
работливост, другарство, искреност, скромност и дру-
га љубов кон природата и зачувување на човековата 
околина, како и корисно исполнување на слободното 
време на младите и децата и нивната рекреација. 

Седиштето на здружението е во Охрид нас.Далјан 
бб, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Бранко Оречовски од Скопје. 

Од Основниот суд во Охрид. (7235) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 18 за 2001 година се врши упис на 
основање на фондации за културен, научен, економ-
ски, социјален и хуманитарен развој "Хоризонт" -
Прилеп или со скратено име Фондација "Хоризонт" -
Прилеп. 

Како основни цели и задачи на фондацијата се ост-
варување на економски, социјални, културни, научни, 
стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски 
интереси и уверувања, заштита на човековата околи-
на, со пласирање на средства за донација, развој и дру-
ги права и интереси, а во согласност со прокламирав-
те цели и Уставот и законите. 

Седиштето на фондацијата е во Прилеп на ул. 
"Павел Шатев"бб. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
фондацијата се Зоран Спасеки од Прилеп, ул."Павел 
Шатев"бб - претседател и Деспина Сири од Солун нас. 
Каламарија - потпретседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6734) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 17 за 2001 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани за демократија и 
човекови права "СВЕСТ" - Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се 
иницирање, помагање, насочување и унапредување на 
демократските процеси во земјата, заштита на инте-
ресите на граѓаните и човекови права, залагање за 
владеење на правото во државата, борба против дис-
криминација од секаков вид преземање на антикоруп-
циски мерки, грижа за спроведување на изборните 
процеси, соработка со организации во РМ и надвор од 
неа, покренување на прашање за демократијата и пра-
вата на граѓаните пред ресорните министерства, Вла-
дата, локалната самоуправа и Собранието на РМ. 

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. 
"Кеј 9-ти Септември"бр. 10. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Најдоски Драган - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6735) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
РЕГ.ЗГФ.бр. 8/01 од 05.03.2001 година во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Тетово под Рег.Згф.бр. 8/01 се запишува Еко-
лошко друштво "Горица" од с.Радовце. 

Работата и активностите на здружението е зашти-
та на коритото на реката Вардар, организирање на ак-
ции за пошумување на голини, спроведување на акции 
за чистење на животната средина од отпад и разубаву-
вање на животната средина и слично. 

Седиштето на здружението е во с.Радовце, општи-
на Брвеница, а истото ќе делува на подрачјето на опш-
тината и пошироко. 

Од Основниот суд воТетово. (7069) 

Со решение Згф.бр. 9/01 од 20.02.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 9 
за 2001 година се запишува: 
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- Автомото спортски клуб Моторциклист - А.В.Р. -
Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Ку-
куш" бр. 16, Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (7426) 

Со решение Згф.бр. 109/99 од 03.04.2000 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 109 
за 1999 година се запишува: 

- Здружение на инвалиди на трудот при АД Злето-
во Батерии - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јаким 
Стојков" бр. 2, Пробиштип, а здружението ќе дејству-
ва на територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (7427) 

С Т Е Ч A J Н И П О С Т A П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 19/01 од 20.03.2001 година е отворена 
стечајна постапка над Приватно претпријатие "МЕ-
НА КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул. "Благој Гоја" бр. 
7-а со жиро сметка 40100-601-337477 и истата не се сп-
роведува па, отворената стечајна постапка над При-
ватно претпријатие "МЕ-НА КОМЕРЦ" ДОО од 
Скопје, ул. "Благој Гоја" бр. 7-а со жиро сметка 40100- 
601-337477, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7501) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 198/00 од 22.11.2000 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало "ТРГО-КИД" д.о.о. од Ско-
пје, ул. "Кумровец" бр. 4 со жиро сметка 40100-601- 
272427 па истата не се спроведува и се заклучува отво-
рената стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за трговија на големо и мало "ТРГО-КИД" д.о.о. 
од Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7646) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 176/00 од 03.04.2000 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
произвдоство, трговија на големо и мало "ПАЧ КО-
МЕРЦ" Скопје, со седиште на бул."АВНОЈ" бр. 86/2- 
2, со жиро сметка бр. 40100-601-195564 како и број на 
регистарска влошка 1-32502-000 при регистарот на Ос-
новен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот ПТ 
"ПАЧ КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7430) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 175/00 од 15.03.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско прет-
пријатие "ОЛЕ ПРОМ" Скопје, со седиште на ул."То-
шо Караџа" бр. 20-2/9, со жиро сметка бр. 40100-601- 
297227 и број на регистарска влошка 1-53785-0-0-0 при 
регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие "ОЛЕ ПРОМ" Ск-
опје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7397) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 52/01 
од 02.04.2001 година над Друштво за трговија и услуги 
"БЕЛИ ПАТ" Николовска Жанета ДООЕЛ увоз-из-
воз од Ресен, ул. "Кочо Рацин" бр. 50, со дејност трго-
вија, жиро сметка 40300-601-18904 при ЗПП Битола 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7495) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 73/01 
од 02.04.2001 година над Приватно услужно претприја-
тие "НОРБЕРТ ВИНЕР" Битола, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" 
бр. 85, со дејност услужна, жиро сметка 40300-601-8542 
при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7497) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 162/00 
од 02.04.2001 година над Приватно производно, тргов-
ско претпријатие "ДИХОВО ПРОМЕТ" с.Дихово, со 
дејност трговија, жиро сметка 40300-601-10493 при 
ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7499) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 71/01 
од 03.04.2001 година над Здравствена организација 
"ВИКТОРИЈА ФАРМ" с.Кравари, со дејност трговија 
на лекови, жиро сметка 40300-601-5418 при ЗПП Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7553) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 275/00 
од 02.04.2001 година над Друштво за трговија, произ-
водство и усуги Петко и Илко "АНГРОКОМЕРЦ" ув-
оз-извоз ДОО Битола, ул."Крстин Чулаковски" бр. 41, 
со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-6387 и рег. 
влошка 010051637-3-01-000 при ЗПП Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7554) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 26/00 од 21.03.2001 година, се по-
ведува претходна постапка на постапката за отворање 
на стечајна постапка над должникот ОП "ГОТЕКС" 
од Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-1328. 

За стечаен судија се определува Васил Костоски -
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајната постапка на ден 
09.05.2001 година во 10.30 часот, сала бр. II на овој суд. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ми-

рослав Анастасиески од Гостивар, ул. "Братство и Ед-
инство" бр. 1, Гостивар. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштити и одржува имотот на должникот, да про-
должи со водење на претпријатието на должникот се 
до донесување на одлука за отворање на стечајна пос-
тапка и да испита дали од имотот на должникот може 
да се намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни должници и гара-
нти без одлагање да ги исполнат своите обврски пре-
ма должникот. 
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Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може дса ги спроведе потреб-
ните дејствија, како и да му допушти увид во трговски-
те книги и неговата деловна документација. 

Се определува општа забрана за располагање со 
имотот на должникот односно располагањето со имо-
тот на должникот можно е само со претходна дозвола 
на стечајниот судија или на привремениот стечаен уп-
равник. 

Се забранува исплата од сметката на должникот. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволе-

на. 
Од Основниот суд во Гостивар. (7496) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 19/00 од 17.01.2001 година е отворена сте-
чајна постапка према должникот Самостоен стакло-
резачки дуќан "САШО" Мурговиќ Верољуб Кумано-
во, ул."Партизанска" бр. 4. 

Со истото решение стечајната постапка према 
должникот е заклучуена. 

Од Основниот суд во Куманово. (7257) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 5/01 од 13.02.2001 година е отворена стечај-
на постапка над Трговското претпријатие "ДИТА 
КОМЕРЦ" ЦО Куманово извоз-увоз ул. "Борис Кид-
рич" бр. 27, со жиро сметка бр. 40900-601-12087 при 
ЗПП филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над Трговското претпријатие "ДИТА КОМЕРЦ" 
ЦО Куманово извоз-увоз ул."Борис Кидрич" бр. 27, со 
жиро сметка бр. 40900-601-12087 при ЗПП филијала 
Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (7439) 

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 
11/01 од 16.03.2001 година отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за превоз и услуги и трговија 
"СКОК" ДООЕЛ Кичево, со жиро сметка бр. 40320- 
601-97827 при ЗПП експозитура Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво за превоз и услуги и трговија "СК-
ОК" ДООЕЛ Кичево, поради немање на средства сог-
ласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (7551) 

Со решение на Основниот суд во Охрид Ст.бр. 
21/00 од 21.02.2001 година се отвора стечајна постапка 
над стечајниот должник УПП "МИНА" с.Велгожди, 
Охрид со жиро сметка бр. 41000-601-41448 при ЗПП 
Охрид, согласно член 64 став 1 отвори стечајна пос-
тапка истата не ја спроведува и ја заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (7498) 

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 22/00 
од 21.02.2001 година према стечајниот должник ПТП 
"ТРОПСКИ ЖИВОТ" од Охрид со жиро сметка бр. 
41000-601-49056 при ЗПП Охрид, отвори стечајна пос-
тапка истата не се спроведува и ја заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (7493) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 35/01 од 28.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ПТП 
"ИНТЕРЕКСИМП" увоз-извоз п.о. од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (7556) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 154/00 од 12.03.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
Трговец поединец Атанасов Благој Миро т.п. од 
с. Секирник, општина Босилово, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на ова решение, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7557) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 39/01 од 22.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ЗПУЗ 
"МЛАДИНА" увоз-извоз п.о. од с.Банско, Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње на имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7558) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 21/01 од 22.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Звонко Ѓорѓи Михаилов т.п. од Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње на имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7559) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 157/00 од 28.11.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
Трговец поединец Панчо Илија Илиев т.п. од 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање на имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 
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По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7560) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Ст.бр. 11/00 од 16.02.2001 година отворена е стечајната 
постапка над должникот Производно, трговско услуж-
но претпријатие "САДАТ - ПРОДУКТ" експорт-им-
порт Д.О.О. - Тетово, градски трговски центар бр. 67, 
со жиро сметка бр. 41500-601-60751 што се води при 
ЗПП филијала Тетово, и регистарска влошка на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, бр. 1-35204 од 14.07.1997 
година. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува и се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (7552) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Ст.бр. 13/00 од 21.03.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Телевизија Ирис Штип со бр-
ој на жиро сметка 41400-603-2421. 

За стечаен судија е определена Лидија Тодоровска. 
За стечаен управник е определен Тодевски Ристе 

дипломиран економист од Штип. ул. "Коле Неделков-
ски" бр. 4. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во "Службен 
весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник 
во согласност со одредбите од Законот за стечај. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во "Службен 
весник на РМ" да ги приј ават своите разлачни права: 

- на подвижни предмети и права на должникот, 
- на недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите на 

кои постои разлачно право начинот и основот на зас-
новањето на тоа право како и обезбеденото 
побарување. 

Испитното рочиште ќе се одржи на 19.04.2001 го-
дина во 10.00 часот во соба бр. 6 во Основниот суд во 
Штип. 

Се повикуваат должниците да ги намират своите 
долгови спрема стечајниот должник без одлагање. 

Од Основниот суд во Штип. (7500) 

Стечајниот совет на Основниот суд во Штип свику-
ва рочиште на 26.04.2001 година во 10.00 часот на кое 
доверителите ќе се изјаснат за програмата за финан-
сиската и сопственичката трансформација на АД Сни-
текс од Св.Николе. 

Рочиштето ќе се одржи во просториите на Основ-
ниот суд во Штип сала бр. 3. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со 
поднесок што го потпишува овластен застапник на до-
верителот. 

Од Основниот суд во Штип. (7494) 

Л И К В И Д A Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 118/2001 од 27.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие "ДИЗАЈН МЕНАЏЕР" ДОО за ин-
форматика и трговија од Скопје, ул. "Сава Коваче-
виќ" бр. 64-3-2, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601- 
352846. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов, ул."Јане Сандански" бр. 50-3-4 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6993) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 1499/2000 од 16.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, производство, услуги и 
промет "МАК СПИТ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Јане Сандански" бр. 63/1, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-365211. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6991) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 49/2001 од 26.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЕЗЛЕМ 
КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул. "Вар-
дарска" бр. 32, Куманово, со жиро сметка бр. 40900- 
601-36724. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 85/2001 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"ФРИДА" ДОО од Куманово, ул. "Светозар Марко-
виќ" бр. 22, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601- 
32382. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7116) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 79/2001 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "МАРТИН ШПЕД" ЦО увоз-извоз од Кумано-
во, ул. "Тоде Думба" бр. 105, Куманово, со жиро смет-
ка бр. 40900-601-14599. 
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За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 10/2001 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "БО-
КС - ДЕН" ПО од Куманово, ул. "Миле Кипра" бр. 3, 
Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-45398. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7118) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 51/2001 од 26.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "АГИМИ" ЦО ув-
оз-извоз од Куманово, с.Лопате, Куманово, со жиро 
сметка бр. 40900-601-45746. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7114) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 834/2000 од 07.12.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, услуги и промет 
"САШ - КОМП" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Бо-
ро Прцан" бр. 36, Куманово, со жиро сметка бр. 40900- 
601-26474. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7147) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 840/2000 од 07.12.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"АРМЕРИНА ФАТ" ЦО експорт-импорт од Кумано-
во, ул. "Трајко Јовановски" бр. 30, Куманово, со жиро 
сметка бр. 40900-601-43619. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7146) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 50/2001 од 22.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, туристичко посредува-
ње и трговија на големо и мало "ЕУРО - ТОУРС" ЦО 
експорт-импорт од Куманово, ул. "Димитрија Тулов-
иќ" бр. 1, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601- 
7475. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7145) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 42/2001 од 21.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЕН 
КОМПАНИ" ЦО увоз-извоз од Куманово, ул. "1" бр. 
74, с.Д.Коњаре, Куманово, со жиро сметка бр. 40900- 
601-38510. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7144) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 872/2000 од 27.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за професионално оспособување и 
вработување на инвалиди "НЕЛА КОМЕРЦ" ЦО ув-
оз-извоз од Скопје, ул. "Никола Парапунов" бб, Скоп-
је, со жиро сметка бр. 40120-603-25594. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7110) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л. бр. 104/2001 од 20.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за услуги и промет "ИМПУЛС" ц.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Козара" бр. 64-1-15-а, Скоп-
је, со жиро сметка бр. 40100-601-18186. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34 од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 



10 април 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. 27 - Стр. 2239 

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7109) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 11/2001 од 05.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надоворешна трговија 
на големо и мало "ФРОНО ПРОМ" увоз-извоз ДОО 
од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 29-1-8, Ск-
опје, со жиро сметка бр. 40100-601-198134. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-
ски, ул."Торонто" бр. 28 од Скопје, тел. 247-848. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6988) 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7245) 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7244) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 90/2001 од 12.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ФИНИ ИНВЕСТ" 
ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Гаврило Радомир" бр. 
7 б, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-278350. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44 од Скопје. 

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

а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7280) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 77/2001 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ГЕ-
РМАН" експорт-импорт ДОО од Куманово, ул. "120" 
бр. 15, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-12708. 

За ликвидатор се определува лицето Зафировиќ -
Петковска Славица, ул. "III МУБ" бр. 69-3/14 од Кума-
ново. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7223) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 555/2000 од 16.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "АДРИ" 
ДОО увоз-извоз од Куманово, ул. "АВНОЈ" бр. 151, 
Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-33465. 

За ликвидатор се определува лицето Анѓеловски 
Зоран, ул."Франц Рузман" бр. 45 од Куманово, тел. 
0901-34-169. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7237) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л. бр. 1327/99, донесено од овој суд на 
07.12.2000 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги "ФЛ-
АШ КОМПАНИ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, 
ул. "16 Македонска Бригада" бр. 18, и жиро сметка 
40100-601-340495 и истото се брише од регистарот на 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7153) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л.бр. 89/98, донесено од овој суд на 
20.11.2000 година е завршена ликвидацијата над Трго-
вското претпријатие на големо и мало "ТИКУС" 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул."11 Октомври" бр. 18- 
35, и жиро сметка 40100-601-262712 и истото се брише 
од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7143) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л. бр. 1097/99, донесено од овој суд на 
15.03.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за инженеринг, маркетинг, проектирање и 
промет "ЕМАГ ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" увоз-из-
воз ЦО од Скопје, бул."Кочо Рацин" бр. 18/15, и жиро 
сметка 40100-601-331975 и истото се брише од региста-
рот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л. бр. 1099/99, донесено од овој суд на 
15.03.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за трговија на големо, мало и производст-
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во "МЕЦОФОРТЕ" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. 
"Црниче" бр. 14 б, и жиро сметка 40120-601-73933 и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7091) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Л.бр. 1690/00, донесено од овој суд на 
01.03.2001 година е завршена ликвидацијата над Ме-
шовито друштво за производство и промет "АРЕНА 
БС" ДОО од Скопје, ул."Маршал Тито" бр. 6, и жиро 
сметка 40100-601-144545 и истото се брише од региста-
рот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6992) 

Л И К В И Д А Ц И И II 

Ликвидаторот Саша Димитриј евиќ од Куманово, 
запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Ск-
опје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 189/2001, објаву-
ва дека Друштвото за производство, трговија, угости-
телство и услуги "ДОМУС" Горан ДООЕЛ Куманово, 
со број на жиро сметка 40900-601-33033 отворена при 
ЗПП Филијала Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (7141) 

Ликвидаторот Андреј Манев од Куманово, запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П.трег. бр. 2828/2000, објавува 
дека Друштвото за градежништво, производство, 
услуги и трговија "СТАН - М" Андреј ДООЕЛ 
Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-13518 от-
ворена при ЗПП Филијала Куманово е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (7140) 

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл.правник од 
Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7, тел. 044/27-913, 
запишан во Судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 17/2001, од 
06.03.2001 година, објавува дека Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги 
"ДЕЛИ ТРЕЈД" Етем и други ДОО увоз-извоз Тетово, 
ул. "Маршал Тито" лок. 12, Тетово, со број на жиро 
сметка 41500-601-91412 отворена при ЗПП Филијала -
Тетово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (7202) 

M А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.1294323/99, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Валидин Пачариз, ул."Л.Димитров" бр. 21,Скопје. 

Пасош бр.185398/94,издаден од ОВР - Струга на име 
Бектеши Фисник,с.Велешта,Струга. (7403) 

Пасош бр.0773107 на име Јанев Марјан,ул."Ц. Ди-
мов" бр.5/2/16,Кавадарци. (7408) 

Пасош бр.1368757 на име Василев Иван,ул."Т.Трен-
чев" бр.32,Струмица. (7409) 

Пасош бр.676654/99 на име Селмани Абдулкадар, 
Гостивар. (7415) 

Пасош бр.1103668 на име Ракипи Наиле,с.Дебреше, 
Дебар. (7418) 

Пасош бр.1372869/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Жарки Гафур,ул."Љ.Стоиљковиќ"бр.13,Скопје. (7422) 

Пасош бр. 323036/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Шабан Ибраимовски,ул. "Јајце"бр.24,Скопје. (7433) 

Пасош бр.1060460/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Манов Дејан,ул." В.Ѓоргов"бр.24/2-49,Скопје. (7434) 

Пасош бр.1156336,издаден од УВР - Тетово на име 
Реџепи Садат,ул."Коле Неделковски"бр.13 ,Тетово. 

Пасош бр.1277835,издаден од ОВР - Кичево на име 
Мустафај Дритон,с. Зајас,Кичево. (7445) 

Пасош бр.6626444 на име Далипи Зијета,Дебар.7446) 
Пасош бр.110997,издаден од ОВР - Валандово на име 

Идризов Зекиран,с.Чалакли,Валандово. (7447) 
Пасош бр.1368757/2000,издаден од УВР-Струмица на 

име Василев Иван,ул."Тимо Тренчев"бр.32 ,Струмица. 
Пасош бр. 1347201,издаден од УВР - Скопје на име 

Јосифовски Горан,бул. "Партезански одреди"бр.99/2-
15,Скопје. (7441) 

Пасош бр.0274592,издаден од УВР - Гевгелија на име 
Блага Ковачева,ул."Петар Мусев"бр.20,Гевгелија.7489 

Пасош бр.14926,издаден од УВР-Охрид на име Кол-
чески Дончо,ул."Сл.Планина"бр.41,Охрид. (7490) 

Пасош бр. 387606/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Поп Јанев Мичо,бул. "Партизански одреди "бр155/1-80, 
Скопје. (7491) 

Пасош бр. 1135627/98,издаден од УВР-Скопје на име 
Салиха Неврус,ул."А. Мицков"бр.19,Скопје. (7505) 

Пасош бр.1507575,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Мухарем Ибрахими,с.Врапчиште,Гостивар. (7524) 

Пасош бр.1394738,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Сали Рамадан, с.Крушопек,Скопје. (7526) 

Пасош 922160/96,издаден од ОВР-Струга на име 
Лога Неџат,с.Ливада,Струга. (7535) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
21/01 за пасош бр.923382/96 на име Правда Чуни, 
ул."З.Џемаил" бр. 25,Скопје, се сторнира. (7538) 

Пасош бр.136193/2000,издаден од ОВР - Струга на 
име Велиу Арбена,Струга. (7565) 

Пасош бр.1240815,издаден од УВР - Штип на име 
Пилатова Наташа,ул." Ст.Пинџур"бр.8,Штип. (7570) 

Пасош бр.1348380/2000,издаден од ОВР - Гостивар 
на име Небија Башким,с. Неготино,Гостивар. (7601) 

Пасош бр.309565 на име Арсоски Митре, с.Маврови 
Анови, Гостивар. (7602) 

Пасош бр. 1172108/98,издаден од УВР - Скопје на 
име Иван Андеев,ул."Ф. Рузвелт"бр.63 а /2-10,Скопје. 

Пасош бр. 0151027/93,издаден од УВР - Велес на име 
Шазвер Муаремов,ул."С. Богоев" бр. 32,Велес. (7628) 

Пасош бр.11319,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ѓуретановиќ Бојан,ул."Петар Дајев"бр.24/2-1,Скопје. 

Пасош бр.208139,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ефраим Зендели,ул. "Места"бр.20,Скопје. (7637) 

Пасош бр.804471 на име Илиевски Александар, ул. 
"Елпида Караманди"бр.59,Битола. (7642) 

Пасош бр.1389943/2000,издаден од ОВР - Струга на 
име Ибушоска Санела,с.Октиси,Струга. (7644) 

Пасош бр.1084111,издаден од УВР - Т етово на име 
Ќазими Башким,с.Теново,Тетово. (7645) 
Пасош бр.1290381 на име Јулијана Манасијевиќ, ул. 

"11 Ноември" бр.73,Куманово. (6996) 
Пасош бр.456278/94 на име Абаз Асани ВисокоБИХ. 

Чекови од бр. 5816037 до 5816041 од бр.5508213 до 
5508216 и од бр. 5548928 до 5548931, од тековна сметка 
бр. 13977184, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Лазаревска Славица,Скопје. (7546) 

Чекови од бр. 4005701 до 4005710,3161710, 2657790, 
3485311, 3916516, 3916517и 3916518, од тековна сметка 
бр.643498,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Балев Киро,Скопје. (7574) 

Чекови од бр. 214718 до 214725, од тековна сметка 
бр. 1902822,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Маслинко Лилјана,Скопје. (7580) 

Чекови бр. 1981, 1986 и 1987, од тековна сметка бр. 
13924-68,издадени од Македонска банка АД Скопје на 
име Јаковска Станка,Скопје. (7624) 
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Работна книшка на име Петковски Владимир,Скопје 
Работна книшка на име Јарчевска Мирјана,Скопје. 
Работна книшка на име Кемал Усеинов,с. Аликоч, 

Радовиш. (7567) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоска Лилјана, с. Дол-

нени,Прилеп. (7572) 
Работна книшка на име Соња Петковска, ул. "Б. 

Прцан"бр.7,Куманово. (7576) 
Работна книшка бр.19155 на име Хустјион Наил,с. 

Лавци,Ресен. (7577) 
Работна книшка на име Симовски Душан,ул."В. 

Циривири"бр.2,Виница. (7578) 
Работна книшка на име Роска Манчовска,Берово. 
Работна книшка на име Колонија Мајлинда,Струга. 
Работна книшка на име Вуканов Ристе,ул." Соли-

дарност"бр.11,Штип. (7591) 
Работна книшка на име Цветковски Василко,Те-

тово. (7597) 
Работна книшка на име Нуриши Ибраим,Тетово. 
Работна книшка на име Крстевски Љубомир,Скопје. 
Работна книшка на име Сулејман Точи,Скопје.7627) 
Работна книшка на име Ремзи Рустеми,Скопје.(7636) 
Работна книшка на име Николчо Костов,Скопје.7638 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Лазарев-

ски Јонче,Скопје. (7569) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Кајсторов-

ски Љупчо,Скопје. (7581) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Ристе 

Поповски,Скопје. (7615) 
Воена книшка,издадени од Министерство за одбрана 

на име Петровски Тони,Скопје. (7635) 
Свидетелство на име Јашаревски Орхан,ул. "11 Но-

ември" бр.74,Куманово. (7562) 
Свидетелство на име Власто Михајловски,с.Кар-

ловце,Куманово. (7563) 
Свидетелство на име Јашаревски Орхан,ул. "11 Но-

ември"бр.74,Куманово. (7564) 
Свидетелство за 4 одделение на име Ислам Рушид,с. 

Карбинци,Штип. (7568) 
Свидетелство за 4 одделение на име Османоски 

Шефик,Прилеп. (7571) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Жиф-

ко Брајковски "Скопје на име Дерлишта Ќефсер, 
Скопје. (7575) 

Свидетелство за 8 одделение на име Зорбовска 
Весна, с. Митрашинци,Берово. (7579) 

Свидетелство на име Демир Силвана,ул. "Средорек" 
бр. 116,Куманово. (7583) 

Свидетелство на име Бадова Мукадес, ул."Јане 
Сандански" бб,Крива Паланка. (7585) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ибраим Балов, 
ул. "Ј.Сандански"бб,Крива Паланка. (7586) 

Свидетелство на име Сретен Треајчевски,с.Герман, 
Крива Паланка. (7587) 

Свидетелство за 8 одделение на име Петрова Станка 
с. Лесковица,Штип. (7590) 

Свидетелство на име Герасимов Горанчо,Проби-
штип. (7593) 

Свидетелство на име Асани Шевал,Гостивар. (7594) 
Свидетелство за 8 одделение на име Реметула Му-

стафи,с. Жеровјане,Тетово. (7599) 
Свидетелство за 5 одделение на име Ферија Шаќири, 

с.Теарце,Тетово. (7600) 
Возачка дозвола на име Миџаит Џемаиљ, ул. 

"К.Ормах"бр33,Тетово. (7595) 
Здравствена книшка на име Османова Зекнет, 

ул."Р.Пат" бр.197,Штип. (7592) 
Книшка на име Мутафаи Далип,Струга. (7566) 
Уверение за ѕидаро-фасадер на име Даути Инает,с. 

Франгово,Струга.0 (7589) 
Чекови од бр.5230247 до 5230252 од бр.5789215 до 

5789217 од бр. 5092533 до 5092535,5063537, 5092530, 
5092537, 5168976, 5168978, 5168980, 5178894, 5178895, 
5204532, 5204534 и 5204535, од тековна сметка бр. 
195172, издадени од Комерцијална банка А Д Скопје на 
име Маловска Нада,Скопје. (7449) 

Чекови од бр. 4978072 до 4978085, од тековна сметка 
бр. 6100523,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Атанасовска Душанка,Скопје. (7456) 

Чекови од тековна сметка бр.11109/09 на име По-
поска Елисавета,Охрид. (7460) 

Чекови од тековна сметка бр.725-57 на име Нау-
моски Дарко,Охрид. (7461) 

Работна книшка на име Екрем Азири,Скопје. (7453) 
Работна книшка на име Бранко Ваневски,Скопје. 
Работна книшка на име Змејковска Светлана, 

Скопје. (7457) 
Работна книшка на име Митева Стојанка,ул. "4 Ма-

кедонска бригада"бр.31,Виница. (7462) 
Работна книшка на име Јанчевски Васко,с. Габрово, 

Делчево. (7463) 
Работна книшка на име Настоска Божана,ул."Ј.Сан-

дански"бр.121,Охрид. (7468) 
Работна книшка на име Умер Фејзовски,ул. "Д. Лах-

чански"бр.51/49,Битола. (7478) 
Работна книшка на име Енвер Садикоски, с. Црни-

лиште,Прилеп. (7479) 
Работна книшка на име Асаноски Ќамуран, с. Лажа-

ни,Прилеп. (7480) 
Работна книшка на име Зера Садикоска, с. Црни-

лиште,Прилеп. (7481) 
Работна книшка на име Маркоски Драге,с. Сланско, 

Македонски Брод. (7483) 
Работна книшка на име Исени Илаз,Тетово. (7486) 
Работна книшка на име Ивица Цветановски,Скопје. 
Работна книшка на име Момчиловски Бобан,Скопје. 
Работна книшка на име Лаура Ибраим,Скопје.(7527) 
Работна книшка на име Адемовиќ Стојна,Скопје7528 
Работна книшка на име Сали Имер,Скопје. (7529) 
Воена книшка бр.А3001 939 на име Попов Б.Атанас, 

ул."М.Тито"бб,Богданци. (7473) 
Воена книшка,издадена од Министерство за одбрана 

на име Горан Филипов,Скопје. (7522) 
Свидетелства за 5,6 и 7 одделение,издадени од ОУ 

"Дрита",с. Рашче на име Мамудије Сефа,Скопје.7450) 

Свидетелство за 8 одделение на име Игор Петру-
шевски, ул."Бистра"бр.21,Скопје. (7458) 

Свидетелство за 8 одделение на име Мемеди Севдиљ 
с. Студеничани,Скопје. (7459) 

Свидетелство на име Каралиески Артен,с.Лабу-
ништа,Струга. (7469) 

Свидетелство на име Емсале Ибрахими,ул."М.Ацев" 
бр.42,Тетово. (7470) 

Свидетелство на име Топалоски Џемаил,Дебар.7482) 
Свидетелство на име Јашари Локи,Тетово. (7488) 
Здравствена книшка на име Вељановски Стојан 

Сребре,ул. "Ц.Бујковски"бр.38,Битола. (7477) 
Здравствена книшка на име Чолаков Стојан,Кру-

шево. (7484) 
Книшка на име Грујовска Гордана, ул. "Стара Чеш-

ма" бр.44,Битола. (7475) 
Книшка на име Шабан Цека,Тетово. (7487) 
Чекови од бр.4942795 до 4942799,издадени од Комер-

цијална банка а.д. - Скопје на име Гоше Андоновски, 
Скопје. (7518) 

Работна книшка,издадена од Македонски Брод на 
име Тони Ристевски,Македонски Брод. (7385) 

Работна книшка на име Стаменоски Горан,Скопје. 
Работна книшка на име Малин Спасевски,с.Мош-

тица,Македонска Каменица. (7398) 
Работна книшка на име Абдурахман Сабедин,Струга 
Работна книшка на име Ибраимоски Сеат, с. Лабу-

ништа,Струга. (7404) 
Работна книшка на име Костов Мите,Штип. (7406) 
Работна книшка на име Менка Хаџикојчева,Гев-

гелија. (7407) 
Работна книшка на име Џелили Ибраим,Гостивар. 
Работна книшка на име Захариев Миле,с.Трсино,Ви-

ница. (7420) 
Работна книшка на име Салија Љатиф,Скопје.(7423) 
Работна книшка на име Бошков Зоран,Скопје.(7424) 
Работна книшка на име Ердуан Мекиќ,Скопје.(7429) 
Работна книшка на име Реџовиќ Фехим,Скопје.7438) 
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Свидетелство на име Ленче Костова,ул." Кирил и 
Методи"бр.42,Кочани. (7405) 

Свидетелство за 8 одделение на име Мерхиде Беџе-
ти,Тетово. (7414) 

Свидетелство за 2 година,издадено од Гимназија 
"Зеф Љуш Марку" Скопје на име Рижди Ајрула,с. 
Копаница,Скопје. (7421) 

Свидетелства за 2 и 3 година,издадени од Економско 
училиште "Моша Пијаде" - Скопје на име Јовиќ 
Татијана,Скопје. (7435) 

Свидетелство за 1 година, издадено од Гимназија 
"Орце Николов"-Скопје на име Јовиќ Татијана,Скопје 

Индекс бр.5665 на име Благоја Наковски, ул. "Браќа 
Миладиновци" бр. 1,Куманово. (7399) 

Здравствена книшка на име Горан Талевски, с. Бу-
даково,Битола. (7410) 

Здравствена книшка на име Етемовска Мевљуде,ул. 
"Лавчански" бр. 51/66,Битола. (7411) 

Даночна картичка на име Зоран Тилевски, ул."Пе-
тар Чаулев"бр. 39,Охрид. (7400) 

Работна книшка на име Бурханудин Абдулахи, с. 
Никуштак, Скопје. (6659) 

J A В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/56 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. За набавка на инфузиони раствори за потребите 
на ЦВЗУ и тоа: 

1. Натриум хлорид инф. 0,9%а 500мл. парче 60.000 
2. Глукоза инф. 5%а 500мл. парче 35.000 
3. Глукоза инф. 10%а 500мл. парче 1.000 
4. Манитол инф. 20%а 250мл. парче 2.000 
5. Натриум хлорид инф. 10%а 100мл. парче 1.200 
6. Калиум хлорид инф. 7.45%а 100мл. парче 4.000 
7. Прокаин хлорид 2%а 100мл. парче 1.000 
Набавката е делива. 

II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во спи-

сокот, франко краен корисник, со пресметан данок на дода-
дена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина. 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Потекло на понудените средства. 
6. Рок на важност на понудата. 

III. Со понудата понудувачот е должен задолжи-
телно да ја достави следната документација: 

- документ за бонитет издаден од носителот на плат-
ниот промет во согласност со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98); 

- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 
од Законот за јавни набавки; 

- извод од регистрација на дејност; 
- изјава дека понудувачот не е во стечај, издадена 

од надлежен судски орган; 
- уверение дека не му е изречена мерка за безбед-

ност - забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар. 

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни 
набавки: 

- цена 50%, 
- квалитет 35%, 
- начин на плаќање 15% и 
- рок на испорака 15%. 

V. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Понудите што не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

VI. Понудувачите своите понуди ќе ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во вес-
никот "Дневник". 

Понудата да се достави на адреса: "Министерство за 
одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Николов" 
бб, Скопје, по пошта или лично да се предаде во соба 512 
или да се донесе во просториите на Воената болница на 
24.04.2001 година во 12 часот, на денот на отворањето. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои 
ознака "не отворај" и број на ова барање. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затворе-
ни и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содр-
жи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен плик ја содржи документацијата и носи ознака "до-
кументација" и точната адреса на понудувачот. 

VII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе прис-
тигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат раз-
гледувани. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 28-23-84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/129 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: прибирање на понуди за 

набавка на: 
2.1. Јогурт во ПВЦ чаши од 2дл. 160.000 литри, 
2.2. Пастеризирано млеко 1/1 30.000 литри, 
2.3. Павлака во чаши од 2 дл. 1.000 литри. 
3. Бараните производи по својот квалитет во целост 

да одговараат на условите од Правилникот за квалитет 
на млекото и производите од млеко, сирилата и чистите 
култури. 

Испорака на бараните производи е секојдневна во 
гарнизон Скопје по доставена диспозиција. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на уче-
ство имаат сите правни и физички лица. 

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

6. Набавката на бараните производи е делива по 
вид на производ. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена во денари со пресметан ДДВ, ДДВ да е по-

себно искажан. 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 
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- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот про-

мет во согласност со Правилникот за содржината на доку-
ментот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надле-
жен овластен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство-
испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од За-

конот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98). 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 12,00 часот 
шеснаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да 
шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите за викендот 
или државен празник отворањето на понудите ќе биде 
наредниот работен ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ДОБАВУВАЧ: 

- цена 40%, 
- квалитет 20%, 
- начин и услови на плаќање 10%, 
- рок на испорака 10%, 
- техничко-технолошки можности за производство 

и испорака 20%. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28-23-84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/130 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

1. Месо говедско свежо, 
2. Месо јунешко свежо, 
3. Месо свинско, 

4. Месо јагнешко. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 

учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
стопанска дејност. 

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

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверена копија кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- економско финансиски бонитет, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно 
со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% 
од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за Ограничениот повик да се доста-

вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои оз-
нака "не отворај", како и бројот на Ограничениот повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 

2. Јавното отворање на документацијата ќе се извр-
ши во присуство на понудувачите, во просториите на 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 12,00 часот 
единаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Р. Македонија". Во случај да едина-
есеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или држа-
вен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот 
работен ден. 

Понудувачите документацијата да ја достават на ли-
це место на денот на јавното отворање. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавното от-
ворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и пре-
дадат писмено овластување за учество на јавното отворање. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во ут-
врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот нема да се разгледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28-23-84. 

Комисија за јавни набавки 

Во рамки на Проектот за транзиција на здравстве-
ниот сектор во Република Македонија - ИДА Кредит 
бр.2889-МК, Меѓународната Проектна Единица во 
име на Министерството за здравство објавува Тендер 
бр. 03-34, според правилата на Светската Банка за на-
бавка на медицинска опрема за амбулантите од при-
марната здравствена заштита. 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
"HEALTH SECTOR TRANSITION PROJECT" 

Specific Procurement Notice 
IFB # 03-34 

Procurement of Medical Equipment for 
Primary Health Care Clinics 

1. This Specific Procurement Notice follows the General 
Procurement Notice for this project that appeared in Develop-
ment Business, issue no. 443 of July 31, 1996, No. 492 of Au-
gust 16, 1998, No. 523 of November 30, 1999 and No. 549 of 
December 31, 2000. 
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2. The Government of the Republic of Macedonia has recei-
ved a credit from the International Development Association 
(The World Bank) in various currencies toward the cost of He-
alth Sector Transition Project (HSTP), and it intends to apply 
part of the proceeds of this credit to payments under the contract 
for the procurement of Medical Equipment for Primary Health 
Care Clinics. 

3. The International Project Unit (IPU) on behalf of the Mi-
nistry of Health of the Republic of Macedonia, now invites sea-
led bids from eligible bidders for the supply of Medical Equip-
ment for the Primary Health Care Clinics, as follows: 

LOT # 1: Defibrillators with ECG; 
LOT # 2: Electrocardiograph; 
LOT # 3: Oxygen Bottles, Nebulizers, Peak Flow Meters, 

Resuscitation Bags; 
LOT # 4: Lighting Equipment and Magnifying Goggles 
LOT # 5: Other Small Medical Equipment and General De-

vices (Stethoscopes, Sphygmomanometers, Obst. Stethoscopes, 
Oto/Ophtalm, Scales - for adults and babies, Glucometers, 
Hammer, Ear Syringe, Minor Surgery Kit, Anti-shock -anaph-
ylactic set); 

4. Bidding will be conducted through the International 
Competitive Bidding procedures specified in the World Bank's 
Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, 
and is open to all bidders from eligible source countries as defi-
ned in the Guidelines. 

5. Interested eligible bidders may obtain further informati-
on from the Ministry of Health, International Project Unit, 
(procurement officer Mr. Risto Ricliev, Tel: ++ 389 2 12 53 
10, Fax: ++ 389 2 12 33 53, e-mail: ristor@mt.net.mk) and in-
spect the bidding documents at the address: Ministry of He-
alth, International Project Unit, "Mito Hadzivasiliev Jasmin" 
bb (in the building of "Nova Makedonija", 4th Floor), 1000 
Skopje, Republic of Macedonia, from 10:00 - 13:00 hours. 

6. A complete set of bidding documents in English may be 
purchased by interested bidders on the submission of a written 
application to the address: Ministry of Health, International 
Project Unit, "Mito Hadzivasiliev Jasmin" bb (in the building 
of "Nova Makedonija", 4th Floor), 1000 Skopje, Republic of 
Macedonia and upon payment of a nonrefundable fee of USD 
150.00 or its equivalent in MKD. The method of payment will 
be: 

a. For payment in USD: in favor of the Ministry of Health, 
International Project Unit, on account of the National bank of 
Macedonia, No. 36086854 with CITIBANK NA, NY (swift CI-
TUS 33); 

b. For payment in MKD: at the selling exchange rate from 
the list of the National Bank of the Republic of Macedonia, pre-
vailing on the day of payment - In favor of the Ministry of He-
alth, Credit Funds, account No. 40100-786-21 Ref. Number 
725929-110 (client of the National Bank of Macedonia, tax No. 
4030990253804. 

The document will be sent by special courier (DHL) at the 
address indicated by the bidder. 

7. Bidders are allowed to submit bids per Lot. Each Lot 
shall be evaluated separately. Only complete lots will be ac-
cepted. 

8. Bids must be delivered to the address: Ministry of Health 
(at the Archive of the Ministry of Health, Ground Floor - Ro-
om No. 1), "50-ta Divizija" Street, No. 6, 1000 Skopje, Re-
public of Macedonia, at or before 11:00 hrs AM Macedonian 
Time on May 21, 2001. 

9. All bids must be accompanied by a bid security, in the 
form of (a) a cashier's or certified check, or (b) a bank guaran-
tee, or (c) Irrevocable Letter of Credit issued by a reputable 
bank selected by the Bidder . 

The amount of the bid security per lot must be is as follows: 

- For LOT # 1: US$ 8,000.00 
- For LOT # 2: US$ 2,500.00 
- For LOT # 3: US$ 1,200.00 
- For LOT # 4: US$ 600.00 
- For LOT # 5: US$ 3,200.00 

The bid security could be in an equivalent amount in anot-
her freely convertible currency. 

10. Bids will be opened in the presence of the bidders' rep-
resentatives who choose to attend at the address: Ministry of 
Health, 4th Floor, Meeting Room No. 1, "50-ta Divizija" stre-
et, No. 6, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, at 11:30 hrs 
AM Macedonian Time, on May 21, 2001. 

11. Late bids will be rejected. 

Ministry of Health 
International Project Unit 
Attn: Mr. Risto Ricliev 

"Mito Hadzivasiliev Jasmin" bb 
(building "Nova Makedonija", 4th Floor) 

1000 Skopje, Republic of Macedonia 
Tel: ++ 389 2 12 53 10 Fax: ++ 389 2 12 33 53 e-mail: 

ristor@mt.net.mk 

Согласно член 15 и 16 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на општина Куклиш - Куклиш, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Општина Куклиш - Куклиш. 
1.2. Предмет на набавката: изведба на систем за во-

доснабдување на с. Куклиш. 
1.3. Видот и количината дадени се во техничката 

документација. 
1.4. Критериуми за избор: цена, рок за изведба, на-

чин на плаќање. 
1.5. Рок за доставување на понудите 15 дена од де-

нот на објавувањето во средствата за информирање. 
1.6. Рок на важност на понудата 30 дена од денот на 

прифаќањето на понудата. 
1.7. Техничката документација се подига во Оп-

штина Куклиш, секој работен ден од 7 до 15 часот. На-
доместок за подигање на документацијата неповратен 
изнесува 1500,00 денари на жиро сметката 41300-637- 
698 даночен број 4027996117448 депонент Народна 
Банка - Скопје. 

2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
2.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

2.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој со-
држи внатре два затворени и запечатени пликови, над-
ворешниот плик носи ознака "не отворај" и бројот на 
барањето како и адреса на набавувачот и не треба да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

mailto:ristor@mt.net.mk
mailto:ristor@mt.net.mk
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Првиот внатрешен плик содржи придружна доку-
ментација и носи ознака "документација". 

Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и но-
си ознака "понуда". 

2.3. Под придружна документација се подразбира: 
регистрација, 
бонитет, 
потврда дека не е по стечај и дека не е покрената 

стечајна постапка, 
референцна листа, 
кадровска структура, 
опременост, 
динамичен план. 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се целосни нема да бидат раз-
гледувани. 

3.2. Отворањето на понудите ќе биде во простори-
ите на општина Куклиш во 14 часот. 

3.3. Дополнителни информации може да се добијат 
на телефон 0902 347-052 од 07 до 15 часот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки, во Општина Куманово, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА УЛ. "БРАЌА РИБАР" ВО ГРАД КУМАНОВО 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 1 е Општина 

Куманово, со седиште на ул. "11-ти Октомври" бб, Ку-
маново. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за реконструкција на ул. "Браќа Рибар" во град Кума-
ново. 

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 на повикот се спроведува согласно 
член 15 од Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува за реконструкција на ул. 
"Браќа Рибар". 

2.2. Тендерската документација набавувачот на 
јавниот повик им се става на увид на заинтересирани-
те понудувачи во просториите на Општина Куманово 
на ул. "11-ти Октомври" бб, во Куманово, секој рабо-
тен ден од 7 до 15 часот во времетраењето на јавниот 
повик. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Квалитет и стандард. 
3.3. Цената на секоја позиција од набавката, посеб-

но како и вкупна цена на набавката, валутата и начи-
нот на плаќање. 

3.4. Можност да се подели набавката на делови. 
3.5. Рок и важност на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската способност на понудувачот (преку доку-
мент за бонитет, кој го издава институцијата за платен 
промет), согласно член 22 од Законот за јавни набав-
ки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката оспособеност, согласно член 23 од Законот за 
јавни набавки. 

4.3. Критериум за избор на најповолен понудувач, 
согласно член 25 од Законот за јавни набавки. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки и истата се доставува 
во еден оригинален примерок што треба да биде пот-
пишан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

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

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 07. 05. 2001 година. 
6.2. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 07. 

05. 2001 година во 10 часот, во просториите на Општи-
на Куманово на ул. "11-ти Октомври", Куманово во 
присуство на овластени претставници на понудувачи-
те. 

6.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација како и оние кои немаат доказ за 
финансискиот бонитет и за техничката способност не-
ма да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
тел. 0901/25-127 и 26-833 или www.welcome.to/kumanovo 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-1658/1 
од 20. 03. 2001 година, Комисијата за јавни набавки, на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија П. Е. Би-
тола, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на Јавниот повик бр. 1/2001 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, ПЕ Битола. 

- Предмет на Јавниот повик бр. 1/2001 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање понуди за изведувач на градежните, гра-
дежно-занаетчиските и инсталатерски работи, на 
станбено-деловен објект во населба "Довлеџик" на 
КП 12501, 12502 и 12512 во Битола, од 5 ламели, со 
катност П+5 и П+6, со вкупна нето површина од 
6233м2 станбен простор, 169м2 деловен простор и 
750м2 подрумски простор. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид на дејност со седиште во Република Ма-
кедонија. 

http://www.welcome.to/kumanovo
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- Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- Комисијата за јавни набавки на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија, ПЕ Битола има потреба од 
утврдување на подобност на понудувачите (претква-
лификација), преку документација, кои би биле пови-
кани да достават понуди за утврдување изведувач на 
градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерски 
работи на објект во населба Довлеџик. 

- Понудувачите своето учество на јавниот повик да 
го пријават со документација 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 реализирање на набавката, 

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

- договор за заеднички настап или список на подиз-
ведувачи, 

- референтна листа на веќе изградени станбени и 
станбено-деловни објекти во последните три години 
со назначена вкупна инвестициона вредност, 

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

тен документ од надлежен орган, во оригинал од 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. 

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

жат документите и податоците од точка 2 на овој по-
вик. 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на 
јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 де-
на. 

- Документацијата се доставува до набавувачот: 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија, ПЕ Битола, 
адреса: ул. "Б. Кидрич" бр. 24а, Битола, со назнака за 
Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или 
со предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија" и во "Нова Македонија". 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена спо-
ред барањата содржани во повикот, нема да се разгле-
дува. 

Комисија за јавни набавки 

И З В Е С Т У В А Њ Е 

Се известуваат сите заинтересирани понудувачи по 
Повторниот отворен повик бр. 1/2001 година за набав-
ка на софистицирана мерна електронска опрема со 
пропратни уреди и возила наменети за мониторинг на 
радиофреквенции во Република Македонија, поднесен 
од набавувачот Министерство за транспорт и врски-
Управа за телекомуникации, објавен во весникот 
"Дневник" од 29 март 2001 година и во "Службен вес-
ник на РМ" бр. 24, дека согласно член 18 од Законот 
за јавни набавки, се презакажува отворањето на пону-
дите наместо на ден 16 април (кој е неработен ден) за 
ден 20 април (петок) 2001 година во 12,00 часот во 
просториите на Управата за телекомуникации, на ул. 
"Даме Груев" бр. 1, Скопје. 

Останатите услови за учество по предметниот от-
ворен повик за набавка остануваат неизменети. 

Комисија за јавни набавки 

Отворениот повик бр. 6/2001 за набавка на матери-
јали за изведба на хоризонтална сигнализација објавен 
во "Службен весник на РМ" бр. 24/2001 година од 28 
март 2001 година се повлекува. 

Комисија за јавни набавки 

О Б J А В И 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б J А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец март 2001 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра гранка основица 
0101 Електростопанство 10.771 
0102 Произоводство на јаглен 4.430 
0105 Производство на нафтени деривати 9.996 
0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 7.459 
0108 Производство на руда од обоени 

метали 7.684 
0109 Производство на обоени метали 10.227 
0110 Преработка на обоени метали 6.395 
0111 Производство на неметални 

минерали (без градежен материјал) 5.827 
0112 Преработка на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.846 
0113 Металопреработувачка дејност 5.288 
0114 Машиноградба 10.407 
0115 Производство на сообраќајни 

средства 6.057 
0117 Производство на електрични 

машини и апарати 5.594 
0118 Производство на базни хемиски 

производи 4.451 
0119 Преработка на хемиски производи 11.814 
0120 Производство на камен, чакал и 

песок 7.971 
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0121 Производство на градежен материјал 12.208 
0122 Производство на режана граѓа и 

плочи 2.807 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 3.890 
0124 Производство и преработка на 

хартија 5.897 
0125 Производство на текстилни предива и 

ткаенини 4.183 
0126 Производство на готови текстилни 

производи 3.728 
0127 Производство на кожа и крзно -

0128 Производство на кожни обувки и 
галантерија 2.909 

0130 Производство на прехранбени 
производи 7.796 

0131 Производство на пијалаци 12.246 
0132 Производство на добиточна храна 7.545 
0133 Производство и преработка на тутун 8.273 
0134 Графичка дејност 6.930 
0135 Собирање и примарна преработка на 

индустриски отпадоци 
0139 Производство на разновидни 

производи -

0201 Земјоделско производство 6.278 
0202 Земјоделски услуги 8.764 
0203 Рибарство 7.093 
0300 Шумарство 6.813 
0400 Водостопанство 5.849 
0501 Високоградба 4.396 
0502 Нискоградба и хидроградба 5.455 
0503 Инсталатерски и завршни работи во 

градежништвото 4.958 
0601 Железнички сообраќај 7.745 
0604 Воздушен сообраќај 12.121 
0605 Друмски сообраќај 4.989 
0606 Градски сообраќај 8.134 
0608 П р е т о в а р и услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 10.844 
0701 Трговија на мало 5.417 
0702 Трговија на големо 10.152 
0703 Надворешна трговија 10.687 
0801 Угостителство 6.119 
0802 Туристичко посредување 7.140 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 6.002 
0902 Лични услуги и услуги во 

домаќинството 4.505 
1001 Уредување на населби и простори 6.346 
1002 Станбена дејност 11.164 
1003 Комунална дејност 7.303 
1101 Банкарство 14.003 
1102 Осигурување на имоти и лица 15.131 
1103 Услуги во областа на прометот 11.129 
1104 Проектирање и сродни технички 

услуги 7.006 
1105 Геолошки истражувања 5.598 
1106 Истражувачко развојна работа (освен 

научно истражувачка) 7.651 
1109 Деловни услуги 10.495 
1201 Образование 6.098 
1202 Научно истражувачка дејност 8.073 
1203 Култура, уметност и информации 6.541 
1204 Физичка култура и спорт 6.317 
1301 Здравствена заштита 7.034 
1302 Општествена заштита на децата и 

младина и социјална заштита 5.272 
1401 Органи на државна власт, единици на 

локална самоуправа и други облици 6.902 

1402 Самоуправни интересни заедници 7.726 
1403 Здруженија 10343 
1404 Политички партии, општествени 

организации, здруженија и други 
организации 9.670 

Бр. 10-1331 Министер, 
29 март 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

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

О Б J A В У В A 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-
сец март 2001 година во однос на февруари 2001 годи-
на е повисока за 0,1%, а планираната за 0,2% повисо-
ка во однос на месец февруари 2001 година. 

2. Правото на пораст на платите за месец март 
2001 година во однос на месец февруари 2001 година 
за правните лица од членот 3 изнесува до 0,1%, а прав-
ните лица од членот 4 исплатата на платите за месец 
март 2001 година ја вршат на нивото на правото утвр-
дено за претходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 
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