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242. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 26. 02.2002 година, донесе ,  

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ   НА   ДОГОВОРОТ   ЗА        
СОРАБОТКА НА ПОЛЕТО НА ПАТЕНТИТЕ  МЕЃУ 
ВЛАДАТА   НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА И ЕВ-

РОПСКАТА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука Република Македонија го продолжува 

Договорот за соработка на полето на патентите меѓу Вла-
дата на Република Македонија и Европската патентна ор-
ганизација во Минхен, склучен на 24 јуни 1997 година, ра-
тификуван од страна на Собранието на Република Маке-
донија на 18 септември 1997 година ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 49/97), а стапен на сила од 1 
ноември 1997 година. 

 
Член 2 

Се задолжува, директорот на Бирото за заштита на ин-
дустриската сопственост да го извести претседателот на 
Европската патентна организација за оваа одлука.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 
         Бр. 23-817/1                      Претседател на Владата 
26 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
             Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

243. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000) и член 96, став 4 од Деловникот 
за работа на Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 44/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 фев-
руари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ВОВЕДУВАЊЕ  НА  ВИЗЕН  РЕЖИМ  ЗА        
 ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

 
1. Владата на Република Македонија, воведува визен 

режим за државјаните на Република Молдавија. 
 
2. За молдавските државјани се воведуваат визи поч-

нувајќи од 26.02.2002 година. Визите ќе се издаваат во 
Дипломатско-конзуларните претставништва на Република 
Македонија во странство. 

 

3. Врз база на взаемен договор меѓу двете страни, но-
сителите на дипломатски и службени патни исправи ќе 
бидат ослободени од визниот режим. 

4. Ослободувањето од одредени визни обврски ќе се 
определува врз основа на взаемност, со подзаконски акт 
на министерот за надворешни работи на Република Маке-
донија. 

5. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, 
а ќе се објави во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
         Бр. 23-840/1                      Претседател на Владата 
26 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
             Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
244. 

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за извршување 
на Буџетот за 2002 година ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 106/2001), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26 февруари 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИ-
ОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
За плаќање на ДДВ при реализација на проекти финан-

сирани со странски донации за кои корисници се корисни-
ците и единките корисници на средства од Буџетот на Ре-
публика Македонија и единиците на локалната самоуправа, 
а поради планиран поголем износ на приходи од данок на 
додадена вредност, на потставката 714116 - Данок на дода-
дена вредност наплатен од продажба на стоки во земјата во 
износ од 50.000.000 денари, се предлага средствата да бидат 
распределени во Разделот 09.002 Министерство за финан-
сии - функции на државата, Програма 12-функција, на пот-
ставката 467122 - Плаќање по основ на данок на додадена 
вредност. 

 
Член 2 

Министерството за финансии во текот на 2002 година, 
да врши плаќање на ДДВ при реализација на проекти фи-
нансирани со странски донации за кои корисници се ко-
рисниците и единките корисници на средства од Буџетот 
на Република Македонија и единиците на локалната само-
управа. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република 
Македонија".  

   Бр. 23-1039/1                     Претседател на Владата 
26 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

        Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
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245. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 09.10.2001 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА  
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот - објект 
"Народен театар" во Гевгелија, со површина под објект 
971 м2 и 2858 м2 како земјиште, лоциран на КП 2002, еви-
дентиран во Поседовен лист 4439 КО Гевгелија, што се 
наоѓа на ул. "7-ми Ноември" б.б. во Гевгелија, сопстве-
ност на Република Македонија, се пренесува на Минис-
терството за култура. 

 
Член 2 

Правото на користење на недвижниот имот опишан во 
член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
   Бр. 23-1085/1              Претседател на Владата 

9 октомври 2001 година        на Република Македонија, 
        Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

246. 
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за игрите на 

среќа и за забавните игри ("Службен весник на РМ" бр. 
10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 февруари 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА  ПЛАЌАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ  ИГРИ НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на цената за плаќање на 

лиценци за постојано приредување игри на среќа ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 31/2001) во член 
1 став 1, по точката 5, се додава нова точка 6 која гласи: 

 
"6. За игра на среќа Обложување на спортски натпре-

вари преку интернет со рок на траење од 6 (шест) години 
500.000 евра." 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
     Бр. 23-966/1                    Претседател на Владата 

26 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

247. 
Врз основа на член 4 и 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) и 
член 13, став 4 од Законот за радиодифузната дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), 
Владата на Република Македонија, на предлог на Советот 
за радиодифузија, на седницата одржана на 19 февруари 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
КОНЦЕСИИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА РАДИО И ТЕ-
ЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ПРЕКУ КАБЕЛСКА МРЕ-

ЖА  
I. Во Одлуката на Владата за доделување концесии за 

дистрибуција на радио и телевизиски програми преку ка-
белска мрежа ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/2001) во точката I под реден број 7, во делот "Под-
рачје на концесијата", содржината се менува и гласи: "Гос-
тивар (западниот дел од градот и населените места опреде-
лени-омеѓени според приложената скица-опис)" и под ре-
ден број 8, во делот "Подрачје на концесијата", содржината 
се менува и гласи: "Гостивар (источниот дел од градот и на-
селените места определени-омеѓени според приложената 
скица-опис)". 

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

 
     Бр. 23-182/1                    Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
248. 

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија за 2002 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26 февруари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО 
ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
106/2001) се вршат следниве измени на распоредот на 
средствата во посебниот дел: 

 
1. Средствата од Раздел 09002 - Министерство за фи-

нансии - функција на државата, Програма 12 - функција 
од ставката 427 - Други оперативни расходи, потставка 
427119 - Пренесени обврски од претходни години се нама-
луваат за 7.000.000 денари. 

2. На раздел 02001 - Собрание на Република Македо-
нија, во Програма 11 - Администрација се отвора нова 
потставка 427119 - Пренесени обврски од претходна годи-
на и се додава износот од 7.000.000 денари. 

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

   Бр. 23-937/1                       Претседател на Владата 
26 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

        Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
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249. 

Врз основа на член 16 од Законот за шумите  ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 47/97 и 8/2000), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.02.2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОГЛАСУ-
ВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ ВО СЛИВОТ НА 

РЕКА ОЧА ЗА ШУМСКИ РЕЗЕРВАТ 
 

I 
Во Решението за прогласување на шумските предели 

во сливот на река Оча за шумски резерват ("Сл. весник на 
НРМ" бр. 12/58 и 20/60) ставот 2 од точката I се менува и 
гласи: 

 
"Границите на резерватот се: 
 
Исток: Од манастирот Св. Андреја границата оди во 

правец на исток по самиот гребен до билото над селото Св. 
Петка, од тука свртува во правец на југозапад на кота 785, 
потоа минува низ котите Лочи (карта), 1104 (Р'бљак), го 
пресечува патот Нова Брезница-Рудина на 2,5 км. источно 
од тригонометарот 1189 (Црвен Камен), од каде оди во пра-
вец на југ и го сече стариот пат Нова Бресница-Кула над 
последните колиби во месноста Дервен Дол. Од тука грани-
цата оди по стариот пат за Кула до првиот дол источно од 
Кула, од каде границата оди по билото, минува низ меснос-
та Копље и излегува на кота 1743, од тука минува низ кота 
1656, од каде се спушта во правец на Патишка Река која ја 
пресечува над селото Патишка Река кај што патот од Боро 
Поле се спушта во долината на Патишка Река. Од тука гра-
ницата оди во правец на југоисток на кота 2061 (Бреза). По-
тоа границата свртува во правец на југ и минува низ триго-
нометарот 2353 (Убава), тригонометарот 2473 (Караџица), 
од каде се спушта на поредот изнад кота 1323 (Глибеш на 
Боро Поле). 

 
Југ: Од местото каде што границата на Боро Поле се 

доближува до поредот истата оди во правец на североза-
пад по самиот поред до местото каде што селскиот коњ-
ски пат излегува од шумата во пасиштето Боро Поле, од 
тука границата оди во правец на југозапад по патот, мину-
ва низ котата 1410 и излегува на Сенокос, од каде свртува 
во правец на северозапад и излегува на највисокиот врв 
југозападно од селото Тажево. 

Запад: Од највисокиот врв југоисточно од селото Та-
жево, а северно од кота (Дрободи), границата оди во пра-
вец на северозапад по билото што се наоѓа од десната 
страна на селото Тажево и Брезница, преку кота 1233, пре-
ку тригонометарска точка 1125 на месноста Поча од кота 
1052; од кота 1052 по ридот до тригонометар со надмор-
ска висина 827 Косматов Рид од каде по срт од рид Сува-
рец се спушта во река Треска, сртот по ридот Велја Прес-
лап (од река Треска, тригонометар со н.в. 842 м) и сртот 
на ридот Мочалиште (тригонометар со н.в. 1117 и 1436 м. 
1548, 1426 и 1797 м.) месноста Гури и Исакут и сртот по 
ридот (тригонометар со н.в. 1786, 1585 и 1449 м.) меснос-
та Ливада место, безимен дол кој се влива во долот Расова 
(кота со н.в. 790) долот Расова до спојот со долот Лока 
(кота со н.в. 463 м), долот Лока сртот од Ќафа е Рустеми 
(тригонометри со н.в. 754 и 948 м), до месноста Јасика 
(тригонометар со н.в. 1374 м) сртот по ридот Чука (од 
месноста Јасика, тригонометар со н.в. 1374 м. тригономе-
тар со н.в. 1073 м) до долот Оча, по срт од ридот Врв Бри-
кул тригонометар со н.в. 1238 тригонометар со н.в. 873 и 
преку Крстава Чука тригонометар н.в. 1184 и Крстец Тепе. 

Север: Од тригонометар 1401 Крстец Тепе границата 
оди во правец на североисток по самото било на Осој, ми-
нува преку котите 1372, 1293, 1354, тригонометарот 1368, 
од кота 1263 границата се спушта спрема реката Треска кај 
манастирот Св. Андреа од таму оди на исток и преку запад 
по самото било на кота 785". 

 
II 

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".  

     Бр. 23-978/1                    Претседател на Владата 
12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

250. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Комисијата 
за хартии од вредност донесена, на седницата одржана на 
29.01.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Тетекс Кредитна Банка АД Скопје се дава одоб-

рение за издавање на долгорочни хартии од вредност - 
втора емисија на 91.183 акции во вредност од 91.183.000 
денари. 

 
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

 
3. Издавачот на хартии од вредност е должен да започ-

не со постапката за запишување и продажба на акциите 
најмалку 14 дена по објавувањето на јавен повик во еден 
од дневните весници што излегуваат на територијата на 
Република Македонија и по објавувањето на емисијата на 
њеб страната на Берзата, на начин и под услови пропиша-
ни со член 46 од Законот за хартии од вредност.  

 
4. Издавачот на хартии од вредност е должен продаде-

ните хартии од вредност од оваа емисија да ги евидентира 
во Централниот депозитар за хартии од вредност. 

5. Ова решение влегува во сила на денот на донесува-
њето. 

6. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-
пуб ка Македонија". ли 

Бр. 07-1218/7-2001       Комисија за хартии од вредност 
29 јануари 2002 година                        Претседател, 
                Скопје                             Никола Груевски, с.р. 

___________ 
251. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 
децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "ЈАСНА РИСТЕСКА" - ОХРИД  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Јасна Ристеска" - 
Охрид што го донесе Управниот одбор на Јавната устано-
ва за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
30.10.2001 година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 11-3-1036/38                                 Министер, 

28 ноември 2001 година             Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

___________ 
252. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 
децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" - ГОСТИВАР  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Детска Радост" - 
Гостивар што го донесе Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
6.11.2001 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 11-3-1036/40                                 Министер, 

28 ноември 2001 година             Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

___________ 
253. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 
децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "РАХИЛКА ГОНЕВА" - СВ. НИКОЛЕ  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Рахилка Гонева" 
- Св. Николе што го донесе Управниот одбор на Јавната 
установа за деца - Детска градинка на седницата одржана 
на 29.10.2001 година. 

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

 
Бр. 11-3-1036/36                                 Министер, 

5 декември 2001 година             Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

___________ 
254. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 
децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "ЦАРКА АНДРЕЕВСКА" - КРАТОВО  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Царка Андреев-
ска" - Кратово што го донесе Управниот одбор на Јавната 
установа за деца - Детска градинка на седницата одржана 
на 25.10.2001 година. 

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

 
Бр. 11-3-1036/46                                 Министер, 

5 декември 2001 година             Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

255. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 

децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО 
ОДМОРАЛИШТЕ "ПЕЛИСТЕР" - БИТОЛА  

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-
ната установа за деца - Детско одморалиште "Пелистер" - 
Битола што го донесе Управниот одбор на Јавната устано-
ва за деца - Детско одморалиште на седницата одржана на 
14.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/53                                 Министер, 
6 декември 2001 година             Бедредин Ибраими, с.р. 

        Скопје 
___________ 

256. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 

децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
тру и социјална политика донесе д  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "ГОНЧА ТУФА" - КРУШЕВО  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Гонча Туфа" - 
Крушево што го донесе Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
7.11.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/50                                 Министер, 
6 декември 2001 година             Бедредин Ибраими, с.р. 

        Скопје 
___________ 

257. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 

децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
тру и социјална политика донесе д  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  

ДИНКА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ВИНИЦА  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Гоце Делчев" - 
Виница што го донесе Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
30.10.2001 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кед ија". он 

Бр. 11-3-1036/37                                 Министер, 
6 декември 2001 година             Бедредин Ибраими, с.р. 

        Скопје 
___________ 

258. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 

децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
тру и социјална политика донесе д  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ" - ДЕЛЧЕВО  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Весели Цветови" 
- Делчево што го донесе Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
5.10.2001 година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 11-3-1036/35                                 Министер, 

6 декември 2001 година             Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

___________ 
259. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 
децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА  ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "23 АВГУСТ" - БЕРОВО  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "23 Август" - Бе-
рово што го донесе Управниот одбор на Јавната установа 
за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
16.10.2001 година. 

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

 
Бр. 11-3-1036/17                                 Министер, 

6 декември 2001 година             Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

___________ 
260. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 
децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ПРОБИШТИП  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Гоце Делчев" - 
Пробиштип што го донесе Управниот одбор на Јавната ус-
танова за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
9.11.2001 година. 

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

 
Бр. 11-3-1036/45                                 Министер, 

13 декември 2001 година            Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

 
___________ 

261. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 

децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" - СТРУМИЦА  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Детска Радост" - 
Струмица што го донесе Управниот одбор на Јавната ус-
танова за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
5.11.2001 година. 

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

 
Бр. 11-3-1036/47                                 Министер, 

13 декември 2001 година            Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

262. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 

децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
тру и социјална политика донесе д  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА  ДЕЦА - ДЕТСКА Г А- Р

ДИНКА "БАМБИ" - М. КАМЕНИЦА  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Бамби" - М. Ка-
меница што го донесе Управниот одбор на Јавната устано-
ва за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
10.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-43/1                                      Министер, 
11 јануари 2002 година               Бедредин Ибраими, с.р. 

        Скопје 
___________ 

263. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 

децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
тру и социјална политика донесе д  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "11 СЕПТЕМВРИ" - РЕСЕН  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "11 Септември" - 
Ресен што го донесе Управниот одбор на Јавната установа 
за деца - Детска градинка на седницата одржана на 
24.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-43/2                                     Министер, 
11 јануари 2002 година               Бедредин Ибраими, с.р. 

        Скопје 
___________ 

264. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 

децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
тру и социјална политика донесе д  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "8 МАРТ" - СТРУГА  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "8 Март" - Струга 
што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за де-
ца - Детска градинка на седницата одржана на 29.11.2001 
година. 

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

Бр. 11-3-43/3                                     Министер, 
11 јануари 2002 година               Бедредин Ибраими, с.р. 

        Скопје 
___________ 

265. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 

децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
тру и социјална политика донесе д  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНА-
ТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА  "7-МИ  

СЕПТЕМВРИ"  -  МАКЕДОНСКИ  БРОД  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "7-ми Септември" 
- Македонски Брод што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата 
одржана на 26.10.2001 година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 11-3-43/4                                       Министер, 

11 јануари 2002 година               Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

___________ 
266. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 
децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА  ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 

ДИНКА "БРЕШИА" - ДЕБАР  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Брешиа" - Дебар 
што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за де-
ца - Детска градинка на седницата одржана на 15.11.2001 
година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 11-3-43/6                                      Министер, 

17 јануари 2002 година               Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

___________ 
267. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 
децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА  ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- 
ДИНКА "ПАВЛИНА ВЕЛЈАНОВА" - КОЧАНИ  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Павлина Велја-
нова" - Кочани што го донесе Управниот одбор на Јавната 
установа за деца - Детска градинка на седницата одржана 
на 8.11.2001 година. 

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

 
Бр. 11-3-43/7                                     Министер, 

1 февруари 2002 година             Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

___________ 
268. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на 
децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-
ДИНКА "КОСТА ПОП-РИСТОВ ДЕЛЧЕВ" 

- БОГДАНЦИ  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка "Коста Поп-Рис-
тов Делчев" - Богданци што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата 
одржана на 25.10.2001 година. 

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

 
Бр. 11-3-43/8                                    Министер, 

11 февруари 2002 година            Бедредин Ибраими, с.р. 
        Скопје 

269. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за трговијата 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95, 23/99, 43/99 и 6/2002), министерот за еконо-
миј донесува а  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО 

ТРГОВИЈАТА  
Член 1 

Со овој правилник се определува распоредот, почето-
кот и завршетокот на работното време во трговијата на го-
лем и мало. о  

Член 2 
Објектите во кои се врши трговија на големо можат да 

работат секој работен ден од 07,00 до 19,00 часот, а за вре-
ме на празници и недела можат да работат од 07,00 до 
12,00 часот.  

Член 3 
Објектите во кои се врши трговија на мало со прехран-

бени производи можат да работат секој работен ден од 
00,00 до 24,00 часот, а за време на празници и недела мо-
ат да работат од 05,00 до 18,00 часот. ж 

Член 4 
Објектите во кои се врши трговија на мало со непрех-

ранбени производи можат да работат секој работен ден од 
08,00 до 23,00 часот, а во летниот период работното време 
може да трае до 24,00 часот. 

За време на празници и недела објектите од став 1 на 
ово лен можат да работат од 08,00 до 18,00 часот. ј ч 

Член 5 
Објектите во кои се даваат услуги во трговијата можат 

да работат секој работен ден од 08,00 до 20,00 часот, а за 
време на празници и недела можат да работат од 08,00 до 
12,00 часот.  

Член 6 
Слободните царински продавници можат да работат 

од 00,00 до 24,00 часот. 
Бензинските станици можат да продаваат нафтени де-

ривати секој ден од 00,00 до 24,00 часот.   
Член 7 

Распоредот, почетокот и завршетокот на работното 
време на пазарите на мало на кои се даваат услуги за вр-
шење трговија може да трае: од 05,00 до 18,00 часот, а во 
летниот период од 05,00 до 20,00 часот.  

Член 8 
Работното време во објектот се истакнува на видно 

мес  при влезот на продажниот објект. то 
Член 9 

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за определување на работното вре-
ме во трговијата на мало ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 33/2000 и 49/2001).  

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

     Бр. 15-965/1        Министер, 
15 февруари 2002 година           м-р Бесник Фетаи, с.р. 

         Скопје 
___________ 

270. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за телекому-

никации ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 
28/2000), министерот за транспорт и врски донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХНИЧ-

КИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАДИОСТАНИЦ , И
ИНСТАЛАЦИИ И РАДИОМЕРЕЊА  

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината на надоместо-

кот за техничките прегледи на радиостаници, инсталации 
и радиомерења во областа на радиокомуникациите што го 
врши Управата за телекомуникации - Скопје. 
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Член 2 
Надоместокот за технички преглед на радиостаници и 

инсталации изнесува: 
а) за радиостаница што работи во ВХФ/УХФ подрачје, 

со излезна снага: 
- до 5 Њ(преносна) ........................................10 ЕВРА; 
- до 10 Њ (мобилна) ......................................21 ЕВРО; 
- до 10 Њ (фиксна/базна) .............................51 ЕВРО; 
- репетитор ...................................................102 ЕВРА. 
б) за радиодифузни предаватели и репетитори: 
- ТВ предавател ...........................................383 ЕВРА; 
- ТВ репетитор .............................................256 ЕВРА; 
- ВХФ/ФМ предавател ..................................307 ЕВРА; 
- ВХФ/ФМ репетитор ....................................205 ЕВРА; 
- ХФ (КБ) предавател до 1КЊ ...................307 ЕВРА; 
- ХФ (КБ) предавател преку 1 КЊ ............767 ЕВРА; 
- МФ (СБ) предавател до 1 КЊ ..................307 ЕВРА; 
- МФ (СБ) предавател преку 1 КЊ ...........511 ЕВРА. 
в) за радиостаници за дотур на модулација: 
- за звучна радиодифузија ............................77 ЕВРА; 
- за телевизија ...............................................153 ЕВРА; 
- за станица во МЊС систем .......................307 ЕВРА; 
за радиостаница со повеќеканален  
радиорелеен систем .....................................153 ЕВРА. 
г) за радиостаница во сателитска служба: 
- за фиксна земска станица .....................2 556 ЕВРА; 
- за ВСАТ (ХУБ) .........................................1 278 ЕВРА; 
- за ВСАТ и СНГ терминали .......................153 ЕВРА. 
Надоместокот за радиомерења заради испитување на 

можноста за поставување на радиостаница или мрежа на ра-
диостаници, по работен час изнесува 15 ЕВРА. 

- патните и дневните трошоци за членовите од екипата 
која и врши мерењата паѓаат на товар на барателот.  г 

Член 3 
Надоместокот утврден во член 2 од овој правилник се 

уплаќа пред извршувањето на техничките прегледи на жи-
ро сметката на Управата за телекомуникации, со следните 
податоци: 

Назив на примачот: Трезорска сметка/Управа за теле-
комуникации. 

Банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на 
НБ на РМ: 100000000063095. 

Сметка на Управата: 1300315687 787 18; приходна 
шиф а: 724137; програма: 11. р 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

   Бр. 02-923/1                                       Министер  
28 јануари 2002 година                  за транспорт и врски, 

       Скопје                                   Љупчо Балкоски, с.р. 
___________ 

271. 
Врз основа на член 85 став 4 од Законот за лековите, 

помошните лековити средства и медицинските помагала 
("Службен весник на РМ" бр. 21/98), министерот за здрав-
ств донесе о,  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ  НА 

ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА  
НА РЕ ЕПТ Ц 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ   
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на препишување 
и издавање на лековите и медицинските помагала на рецепт, а 
посебно на лековите што содржат опојни дроги.  

Член 2 
 Лековите и медицинските помагала, распоредени како 

"лек на рецепт", и "медицинско помагало на рецепт" се из-
даваат само во аптека, врз основа на рецепт препишан од 
лекар со лиценца за работа. 
II. НАЧИН НА ПРЕПИШУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ И МЕДИ-

ЦИНСКИ ПОМАГАЛА НА РЕЦЕПТ   
Член 3 

Лекарот препишува лек или медицинско помагало на 
рецепт со бела боја, со димензии една третина од А4 фор-
мат, со инчов проред. 

Образецот на рецептот е составен дел на овој правил-
ник и е составен од три дела. 

Во првиот дел се внесуваат податоците за: 
- име, презиме и адреса на корисникот на лекот или 

медицинското помагало; 
- година на раѓање; 
- ЕМБГ - единствен матичен број. 
Во вториот дел се внесуваат податоците за: 
- дијагноза-шифра на болеста; 
- облик на лек или медицинското помагало; 
- име на лекот или медицинското помагало; 
- фармацевтската дозажна форма на лекот; 
- количина на лекот или медицинско помагало; 
- начинот на употреба на лекот , или медицинското по-

магало; 
- потпис на лекарот; 
- датум на издавање на рецептот; 
- печат и назив на здравствената организација; 
- печат со името и презимето на лекарот; и 
- адреса (место, улица и број) и број на телефон на ле-

карот, но кодирани. 
Во третиот дел се внесуваат податоци за лекот  или 

медицинското помагало (кодови, цена, ознака што фарма-
цевтот ја става на рецептот при изработката и издавањето 
на лекот и сл.). 

Лековите односно медицинските помагала што паѓаат 
на товар на средствата од задолжителното здравствено 
осигурување, се препишуваат на рецепт, на образец сог-
ласно Правилникот за содржината и начинот на оствару-
вањето на правата и обврските од задолжително здравс-
твено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000 
и 71/2001).  

Член 4 
Сите делови од рецептот мора да се читливо пополне-

ти с  пенкало со плава или црна боја или на компјутер. о 
Член 5 

На рецептот се препишува само еден лек и облик на 
лекот за еден пациент со јасно упатство за начинот на 
употреба на лекот. 

На рецептот се препишува само еден вид на медицин-
ско помагало. 

Упатството на рецепт за лекови за кои е определено да 
ги применува здравствен работник мора да носи ознака на 
рац на лекарот ( Ад Манум медици). е  

Член 6 
Ако лекот или медицинското помагало заради приро-

дата на болеста треба итно да се издаде, лекарот, на рецеп-
тот става една од ознаките: "цито", "статим" или "Перицу-
лум н мора".  и 

Член 7 
Ако на рецептот се препишува лек кој во промет се на-

оѓа во разни дозажни форми, односно различни јачини, 
лекарот на рецептот ја означува фармацевтската форма и 
дозата на лекот. 

Ако лекарот препише лек на рецепт над максимално 
дозволената доза, пропишана по Европска фармакопеја 
тоа го означува и со зборови, а покрај ознаката става из-
вич к (!) и свој потпис. ни 

Член 8 
На еден рецепт може да се препише само по едно ори-

гинално пакување од лекот. 
Ако природата на болеста и објективната здравствена 

состојба на пациентот (хронични болни) бараат поголеми 
количини, лекарот може да напише два и повеќе рецепти 
од истиот лек 

На еден рецепт може да се препише антибиотска тера-
пија најмногу во количини за осум дена терапија.     

Член 9 
Лековите што се изработуваат во аптеките (магистрал-

ни лекови) се испишуваат на рецептот по правило на ла-
тински јазик и според називите на Европската фармакопе-
ја. 

На рецептот ако се препишува магистрален лек, лека-
рот ги испишува неговите составни компоненти и количи-
ни во грамови со арапски бројки или со римски броеви 
ако се во прашање капки. Со римски броеви на рецептот 
се означува и бројот на таблети, капсули супозитори, ам-
пули и сл. 
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Имињата на лековите од став 1 на овој член можат да се 
скратуваат на начин утврден по Европската фармакопеја. 

Фармацевтот ги потврдува издадените лекови по име и 
количина во здравствената легитимација на пациентот со 
свој отпис и печат на аптеката. Имињата на готовите лекови се пишуваат без скрату-

вањ на нивните имиња. 
 п е  Член 17 
Лекот препишан на рецепт, означен со ознаката за "ит-

нос , фармацевтот го издава веднаш. Член 10 
Лековите кои содржат опојни дроги можат да се пре-

пишат на рецепт само ако нивната употреба е неопходна, 
ако се строго индицирани и ако се ставени во промет сог-
ласно Законот за лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагала. 

т" 
Член 18 

Фармацевтот нема да издаде лек со сличен состав на-
место препишаниот лек на рецепт. 

Ако аптеката го нема препишаниот лек, фармацевтот 
може да издаде лек со друго заштитено име но со иста ге-
нерика, само ако за тоа даде согласност корисникот на ле-
кот-пациентот (со свој потпис на задната страна на рецеп-
тот Секоја замена на лекот се назначува на рецептот. 

Лекарот може на рецепт да препише: 
- фенобарбитон 2,0 г.; 
- кодеин фосфат 0,3 г.; 
- мепробамат 8,0 г.; ).  - метадон 0,2 г.; Член 19 - метилфенобарбитон 10,0 г.; Лековите што се изработуваат во аптека се издаваат во 

амбалажа во согласност со одредбите на Европската фарма-
копеја, која со сигурност обезбедува квалитет и стабилност 
на лекот до неговиот краен рок на употреба.

- морфин хлорид 0,2 г.; 
- морфин сулфат 2,0 г.; 
- пентазоцин 5,0 г.;  

Ознаките и текстот на секој лек на контактната и над-
ворешната амбалажа, како и текстот на упатството за 
употреба треба да се во согласност со одредбите од Зако-
нот за лекови, помошни лековити средства и медицински 
помагала. 

-  трихексифенидил 0,5 г.. 
Член 11 

Лекови кои содржат опојни дроги се препишуваат на 
рецептот во два идентични примероци, со назнака "копи-
ја" на вториот примерок и со ознака на редниот број од 
книгата за евиденција на издадените лекови кои содржат 
опојни дроги. 

 
Член 20 

Фармацевтот нема да издаде лек на рецепт ако: Издадениот рецепт од став 1 на овој член се евидентира во 
посебна книга за опојните дроги препишани на рецепт. - лекот е препишан спротивно на одредбите на Зако-

нот за лекови, помошни лековити средства и медицински 
помагала и овој правилник;Лекот од став еден на овој член се издава ако не поминале 

повеќе од пет дена од денот на неговото препишување.  
- на рецептот недостасуваат потребните податоци сог-

ласно член 3 од овој правилник;
 

Член 12 
За препишаниот лек со назнака за името на лекот, коли-

чината, јачината и препишаната дневна доза, покрај дијаг-
нозата се евидентира во здравствениот картон, во здравс-
твената легитимација, дневникот за амбулантските прегле-
ди, односно во историјата на болеста. 

 
- поминало повеќе денови од деновите пропишани со 

член 14 од овој правилник; 
- од денот на препишување на лекот што содржи опој-

ни дроги поминало повеќе од пет дена; 
- на рецептот е препишан лек над дозволените макси-

мални дози, а лекарот не го означил видно со ознаките 
пропишани во член 6 и 7 од овој правилник. 

 
III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ I   МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА  Член 21 

Ако фармацевтот од било кои причини се посомнева 
во исправноста на лекот веднаш престанува со неговото 
понатамошно издавање за што се известува Бирото за ле-
кови. 

Член 13 
Лековите и медицинските помагала на рецепт во апте-

ките можат да ги издаваат и изработуваат дипломирани 
фармацевти со лиценца за работа (во натамошниот текст: 
фармацевт) и фармацевтски техничари под стручен надзор 
на фармацевт.  

 IV. ЗАВРШН  ОДРЕДБА А Член 14 
 Фармацевтот може да издаде лек на рецепт само ако лекот 

е препишан на начин пропишан со овој правилник. Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". 

Лекот препишан на рецептот за акутни заболувања се 
издава ако не поминале повеќе од пет дена од денот на 
препишувањето. ија 

  Бр. 15-1410/3                               Министер, Лекот препишан на рецептот за хронично заболување 
се издава ако не поминале повеќе од деведесет дена од де-
нот на препишувањето. 

21 февруари 2002 година   проф. д-р. Ѓорѓи Оровчанец, с.р. 
       Скопје 
 Член 15  Готов лек фармацевтот издава во оригинално пакува-

ње.  
 Ако готовиот лек не се издава во оригинално пакува-

ње, при издавањето на лекот фармацевтот на амбалажата 
го означува името на лекот, името на производителот и се-
диштето, генеричко име, квантитативниот и квалитатив-
ниот состав на активните компоненти на лекот, фарма-
цевтската дозажна форма, начинот на употреба, предупре-
дувањето ако лекот треба да се чува подалеку од дофат на 
деца; начин на издавање определен со одобрението за ста-
вање на лекот во промет; начинот на чување; датум на ис-
текот на рокот на употреба (месец и година), бројот и да-
тумот на решението за ставање на лек во промет; бројот 
на серијата и други податоци кои се од значење за правил-
на употреба на лекот согласно член 48 од Законот за леко-
ви, мошни лековити средства и медицински помагала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по  
Член 16  

При издавањето на лекот фармацевтот на рецептот ја 
означува шифрата на лекот, цената на оригиналното паку-
вање, шифрата на аптеката и на фармацевтот што го издава 
лекот, датумот на издавањето на лекот, го заверува рецеп-
тот со свој потпис и печат на аптеката. 
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Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува 

 
С П И С О К 

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ЗА КОЈ Е ДАДЕНО 
ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.1997 ДО 01.01.2002 
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          Бр. 11-803/1                         Министер за земјоделство, шумарство 
14 јануари 2001 година                                           и водостопанство, 
             Скопје                                          Марјан Ѓорчев, с.р. 
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АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО I ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

6. 
Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. 
весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 
71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000 и 50/2001) и член 35 од Ста-
тутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" 
бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99 и 10/2002), Управниот 
одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 27 февруа-
ри 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА - РЕК - БИТОЛА  
 

Член 1 
Во Електростопанство на Македонија како работни 

места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење, се утврдуваат следните работни места: 

1. Термоцентрала "РЕК Битола"-Битола 
 

Ред. 
бр. Работно место Стаж   на 

осигурување 
 Служба за техничка сигурност  
1. Командир на ПП единица 12/13 
2. Водач на смена за ПП единица 12/14 
3. Возач пожарникар 12/14 
4. Пожарникар 12/14 
 Сектор производство  
1. Одговорен инженер на смена 12/13 
 Одд. за котловски постројки  
1. Ракувач на мазутна станица 12/13 
2. Ракувач на стартна котлара 12/13 
 Одд. за машинска хала  
1. Ракувач на конденз и напојни 

пумпи 
12/13 

2. Ракувач на циркулациона станица 12/13 
 Одд. за ел. постројки во ТЕ и ТС  
1. Сменски (дежурен) електричар 12/13 
2. Ракувач на електролизна станица 12/13 
 Хемиско-технолошка служба  
1. Сменоводител 12/13 
2. Ракувач на ХПВ 12/13 
3. Ракувач на БОУ 12/13 
 Експлоатација  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Оперативен инженер 12/13 
3. Оперативен техничар 12/13 
4. Сменски инженер 12/13 
 Електро одржување  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Оперативен инженер 12/13 
3. Работоводител 12/13 
 Машинско одржување  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Оперативен инженер 12/13 
3. Оперативен техничар 12/13 
4. Работоводител 12/13 
 Група за сменско работење  
1. Водач на смена 12/13 
2. Одржувач на смена 12/13 
 Одд. за котловски постројки  
1. Работоводител 12/14 
2. Водач на група 12/14 
3. Бравар I група 12/14 
4. Бравар II група  12/14 
5. Виљушкарист 12/13 
 Одд. за маш. хала и постројки  

1. Работоводител 12/13 
2. Водач на група 12/13 
3. Бравар I група 12/13 
4. Бравар II група  12/13 
5. Бравар-ракувач 12/13 
 Одд. за контрола на метал и за-

варување 
 

1. Работоводител 12/13 
2. Водач на група 12/13 
3. Бравар 12/13 
4. Заварувач I група 12/13 
5. Заварувач II група 12/13 
6. Лимар-изолатер 12/13 
 Одд. за арматура и репарација  
1. Инженер специјалист 12/13 
2. Бравар специјалист 12/14 
3. Оперативен инженер 12/14 
4. Работоводител 12/14 
5. Водач на група 12/14 
6. Бравар 1 група 12/14 
7. Бравар 2 група 12/14 
8. Бравар 3 група 12/14 
 Одд. за кран и лифт, греење и 

климатизација 
 

1.  Бравар-кранист 12/13 
 Одд. за ГВЗ мерење и високо 

напонски постројки 
 

1. Работоводител 12/13 
2. Електричар 1 група 12/13 
3. Електричар 2 група 12/13 
 Одд. за ниско напонски постројки  
1. Работоводител 12/13 
2. Електричар 1 група 12/13 
3. Електричар 2 група 12/13 
 Одд. за технолошки мерења  
1. Работоводител 12/13 
2. Автоматичар 1 група 12/13 
3. Автоматичар 2 група 12/13 
 Одд. за сигнализација, далечинско 

управување и телекомуникации 
 

1. Работоводител 12/13 
2. Автоматичар 1 група 12/13 
3. Автоматичар 2 група 12/13 
 Одд. за автоматика и хемиски 

мерени филтри 
 

1. Работоводител 12/13 
2. Автоматичар 1 група 12/13 
3. Автоматичар 2 група 12/13 
 
2. Термоцентрала "РЕК Битола"-Рудник "Суводол"-Би-

тола  
Ред. 
бр. Работно место Стаж   на оси-

гурување 
 Служба за геологија  
1. Одговорен инженер за рударска 

геологија 
12/13 

2. Сменски земач на проби 12/13 
3. Одговорен инженер за истражува-

ње 
12/13 

4. Одговорен инженер за геологија и 
геомеханика 

12/13 
5. Сменски техничар 12/13 
 Служба за основно производство  
1. Главен инженер 12/13 
2.  Шеф на смена 12/13 
 Јагленов систем  
1. Одговорен инженер 12/14 
2. Инженер за машинско одржување 12/14 
 Одд. на "0-ти" БТО систем  
1. Одговорен инженер 12/14 
2. Инженер за машинско одржување 12/14 
  

Одд. на I БТО систем 
 

1. Одговорен инженер 12/14 
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2. Инженер за машинско одржување 12/14 
 Одд. на II БТО систем  
1. Одговорен инженер 12/14 
2. Инженер за машинско одржување 12/14 
  

Служба за помошни работи 
 

1. Главен инженер 12/13 
2. Одговорен инженер за одводнува-

ње 
12/13 

3. Инженер за хидрогеологија 12/13 
4. Работоводител во одводнување 12/14 
5. Бригадир во одводнување 12/14 
6. Електричар 12/13 
 Одд. за померање на траки  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Работоводител 12/14 
 Одд. за вулканизација  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Инженер за оператива 12/13 
3. Работоводител 12/14 
4. Бравар 12/14 
5. Електричар 12/14 
 Одд. за рударско градежни работи  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Техничар за градежни работи 12/13 
3. Техничар за патишта 12/13 
 Одд. за ешеви  
1. Работоводител за ЕШ 12/13 
 Служба за машинско одржување  
1. Главен инженер 12/13 
2. Сменски инженер 12/13 
 Одд. за багери  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Работоводител за багер 1 група 12/14 
 Одд. за одлагачи ЕШ и дробилица  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Работоводител 1 група 12/14 
3. Работоводител 2 група 12/14 
 Одд. за траки  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Работоводител 1 група 12/14 
3. Работоводител 2 група 12/14 
 Одд. за хидраулика  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Работоводител 2 група 12/14 
 Одд. за челични конструкции и 

машински мерења 
 

1. Техничар за машински мерења 12/13 
 Служба за електро одржување  
1. Главен инженер 12/13 
2. Сменски електро инженер 12/13 
 Одд. за багери  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Инженер за оператива 12/13 
3. Работоводител 1 група 12/14 
4. Работоводител 2 група 12/14 
5. Бригадир 12/14 
6. Електричар 12/14 
7. Сменоводител 12/14 
 Одд. за одлагачи ЕШ и дробилица  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Инженер за оператива 12/13 
3. Работоводител  12/14 
4. Бригадир 12/14 
5. Електричар 1 група 12/14 
6. Електричар 2 група 12/14 
7. Сменоводител 12/14 
 Одд. за траки  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Инженер за оператива 12/13 
3. Работоводител 1 група 12/14 
4. Работоводител 2 група 12/14 
5. Бригадир 12/14 
6. Електричар 1 група 12/14 

7. Електричар 2 група 12/14 
8. Сменоводител 12/14 
9. Сменски електричар 12/14 
 Одд. за електро енергетика ме-

рење и заштита 
 

1. Инженер за оператива 12/13 
2. Инженер за заштита и мерења 12/13 
3. Техничар за заштита и мерења 12/13 
4. Работоводител  12/14 
5. Бригадир 12/14 
6. Сменоводител 12/14 
7. Сменски вклопничар 12/14 
8. Вулканизер на кабли 1 група 12/14 
9. Вулканизер 2 група 12/14 
 Служба за електроника  
1. Главен инженер 12/13 
 Одд. за енергетска електроника  
1. Одговорен инженер за енергетска 

електроника 
12/13 

2. Работоводител за енергетска 
електроника 

12/13 
 Одд. за електронично одржува-

ње 
 

1. Одговорен инженер 12/13 
2. Сменоводител 12/13 
3. Електроничар за сменско одржу-

вање 
12/13 

 Одд. за експлоатација  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Сменски инженер 12/13 
3. Сменски машински техничар 12/14 
4. Сменски електро техничар 12/14 
5. Сменски електричар 12/14 
 Одд. за машинско одржување  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Инженер за оператива 12/13 
3. Техничар за оперативна подготовка 12/14 
4. Работоводител 12/14 
 Одд. за електро одржување  
1. Одговорен инженер 12/13 
2. Работоводител 12/14 
3. Бригадир 12/14 
4. Електричар 1 група 12/14 
5. Електричар 2 група 12/14 
 Одд. за експлоатација  
1. Сменоводител 12/13 
2. Техничар за патишта 12/13 
3. Одговорен инженер за внатрешна 

експлоатација 
12/13 

4. Сменски возач 12/13 
5. Автодизаличар 12/13 
6. Подмачкувач 12/13 
7. Бригадир за теренски сервис 12/13 
8. Механичар 2 група 12/13 
9. Подмачкувач-возач 12/13 
 
3. "ФОД" ЈП "ЕСМ" ДООЕЛ-Новаци 
 

Ред. 
бр. Работно место Стаж   на оси-

гурување 
 Одделение 232-барабани и тер-

мичка обработка 
 

1. Бравар калионичар 12/13 
2. Заварувач 12/13 
 Одделение 233-челични конс-

трукции 
 

1. Заварувач 12/13 
 Одделение 242-производство на 

валаци 
 

1. Заварувач 12/13 
 Одделение 243-вулканизација  
1. Бригадир вулканизер 12/14 
2. Вулканизер 12/14 
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Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните места 
од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се рас-
поредени на тие работни места, под услов за тој период да 
е платен додатниот придонес за стажот на осигурување 
што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага рабо-
тодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и 
задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распореде-
ни на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврду-
ва Комисијата, составена од по еден претставник на 
Стручната служба надлежна единица на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, ра-
ботодавецот и на органот на управата надлежен за работи-
те на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
    Бр. 02-1036/1                             Претседател 

27 февруари 2002 година           на Управниот одбор, 
        Скопје     д-р Марика Јорданова, с.р. 

 
___________ 

7. 
 

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00 и 50/01) и член 35 од Ста-
тутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99 и 10/02), Уп-
равниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27. 
02. 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РАБОТНИТЕ  МЕСТА  НА 
КОИ  СТАЖОТ  НА  ОСИГУРУВАЊЕ  СЕ  СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО  ТРАЕЊЕ  ВО  ЕСМ, ПОДРУЖНИЦА 

ХЕЦ "МАВРОВО" ХЕЦ "ВРУТОК"  
Член 1 

Во ЕСМ, Подружница ХЕЦ "Маврово" - ХЕЦ "Вру-
ток" како работни места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работ-
ни места: 

1. Водител на смена                                                12/13 
2. Вклопничар                                                          12/13 
3. Помошник вклопничар                                     12/13 
4. Машинист                                                             12/15 
5. Помошник машинист                                         12/15 
 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните места 
од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се рас-
поредени на тие работни места, под услов за тој период да 
е платен додатниот придонес за стажот на осигурување 
што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага рабо-
тодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и 
задачи од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распореде-

ни на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврду-
ва Комисијата, составена од по еден претставник на 
Стручната служба надлежна единица на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, ра-
ботодавецот и на органот на управата надлежен за работи-
те н инспекцијата на трудот. а  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија  ". 

  Бр. 02-1037/1                                Претседател                                             
27 февруари 2002 година            на Управниот одбор, 

        Скопје                        д-р Марика Јорданова, с.р. 
___________ 

8. 
Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 
71/96, 32/97, 24/00, 96/00 и 50/01) и член 35 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99 и 10/02), Управниот одбор 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 27. 02. 2002 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РАБОТНИТЕ  МЕСТА  НА 
КОИ  СТАЖОТ  НА  ОСИГУРУВАЊЕ  СЕ  СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО  ТРАЕЊЕ  ВО  ЦИВИЛНОТО  ВОЗДУХОП-

ЛОВСТВО ВО Р АКЕДОНИЈА . М 
Член 1 

Во Цивилното воздухопловство во Р.Македонија -авио-
компаниите "МАТ" и "АВИОИМПЕКС" како работни места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се 
утврдуваат следните работни места: 

1. Домаќинка-домаќин на авиони 
(стјуардеса-стјуард)                                                12/16 

      2. СТЊ/СТД  ( домаќин-ка на авион)                    12/16 
3. Персер (посетар-а домаќин-ка на авион)      12/16 
4. Инструктор СТЊ/СТД                                        12/16 
5. Шеф СТЊ/СТД  (со дозвола)                             12/16 
   

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните места 
од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се рас-
поредени на тие работни места, под услов за тој период да 
е платен додатниот придонес за стажот на осигурување 
што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага рабо-
тодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и 
задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распореде-
ни на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврду-
ва Комисијата, составена од по еден претставник на 
Стручната служба надлежна единица на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, ра-
ботодавецот и на органот на управата надлежен за работи-
те на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
  Бр. 02-1038/1                                Претседател                                             

27 февруари 2002 година            на Управниот одбор, 
        Скопје                        д-р Марика Јорданова, с.р. 
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9. 

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на 
член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 
24/2000 и 5/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27.02.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИ- 

ОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 2002 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигуру-
вање според кои се пресметува и плаќа придонесот за пен-
зиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок 
од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската 
дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: 
индивидуални земјоделци). 

 
Член 2 

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 
плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање се распоредуваат во основици на осигурување според 
висината на катастарскиот приход, и тоа: 

 
ред. 
бр. 

катастарски приход 
(во денари) 

месечна основица 
на осигурување 

1. до 400,00 3.216,00 
2. од 400,01 до 900,00 5.119,00 
3. од 900,01 до 2.000,00 5.843,00 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 6.493,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 7.142,00 
6. над 7.000,01 7.794,00 
 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор 

да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инва-
лидско осигурување на повисока основица на осигурува-
ње. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да пла-
ќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на 
повисока основица на осигурување должни се до 31 март 
во тековната година да поднесат писмено барање до орга-
нот за јавни приходи во општината. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се 
при енува од 1 јануари заклучно со март 2002 година. м 

   Бр. 02-1039/1                              Претседател  
27 февруари 2002 година           на Управниот одбор, 

        Скопје                        д-р Марика Јорданова, с.р. 
__________________________________________________ 

 
И С П Р  В К И А 

По извршената проверка утврдено е дека во Решение-
то за именување заменик на директорот на Воспитно-поп-
равниот дом - Тетово, објавено во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 12/2002) направена е грешка, по-
рад што се дава и  

I С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИ-
РЕКТОРОТ НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ  

ДОМ - ТЕТОВО  
Во точка 1 наместо "Џеладини" треба да стои "Џезаи-

ри".  
      Бр. 17-624/2                 Од Владата на Република  

26 февруари 2002 година                    Македонија 
           Скопје 

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено 
е дека во текстот на Одлуката за формирање Национален 
подготвителен комитет за изработка на Национален из-
вештај за одржлив развој на Република Македонија, обја-
вена во ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
14/2002), е направена техничка грешка, поради што се да-
ва  

 
И С П Р А В К А 

НА  ОДЛУКАТА  ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН ПОД-
ГОТВИТЕЛЕН  КОМИТЕТ  ЗА  ИЗРАБОТКА НА НАЦИ-
ОНАЛЕН  ИЗВЕШТАЈ  ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ  НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Во точка 2, по алинеја 16 да се додаде нова алинеја ко-

ја гласи: 
- Марија Зарезанкова Потевска, Министерство за еко-

номија. 
Во точка 2 по алинеја 48 да се додаде нова алинеја која 

гласи: 
- Идри Истреси, локална самоуправа. 
Во точка 4 се бришат алинеите 8 и 9 односно се бри-

шат: 
- Марија Зарезанкова Потевска, Министерство за еко-

номија. 
- Идри Истреси, локална самоуправа. 
 
  Бр. 23-412/2                       Од Владата на Република 

1 март 2002 година                               Македонија 
     Скопје 

___________ 
 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИС-
ТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТ- ВЕНА ЗАШТИ-

ТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 
 
Во Правилникот за начинот на плаќање на лаборато-

риските испитувања во специјалистичко-консултативната 
здравствена заштита по упат на избран лекар, објавен во 
("Сл. весник на РМ" бр. 10/2002) во членот 2 став 1, погла-
вјето II-испитување на урина, во редниот бр. 1 наместо 
"Ацидо-базен статус" треба да стои "РН", односно редни-
от број 1 во поглавјето II треба да гласи: 

 
II. Испитување на урина 
 

Ред. бр. Анализа 
1. РН 
 
          Фонд за здравствено 
   осигурување на Македонија 

___________ 
 
 
Во Одлуката за утврдување на работните места на кои 

стажот на осигурување се смета со зголемено траење во 
рудниците со површинска експлоатација, бр. 02-5937/1 од 4 
декември 2001 година, објавена во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 97/01, во член 1 глава II под реден 
број 2, направена е техничка грешка. Имено, кај работното 
место 2 наместо зборот "секундарна" треба да стои "при-
марна", а во графата на степенот на зголемување треба да 
стои "12/14". 

Во истата глава под реден број 3, 6 и 7 кај степенот на 
зголемување треба да стои "12/14". 

Во глава III под реден број 45 во заградата наместо 
"IV" треба да стои "III". 

Во истата глава под реден број 52 кај степенот на зго-
лемувањето треба да стои "12/13". 

                                             
   Фонд на пензиското 

              и инвалидското осигурување  
                                                   на Македонија                   
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Огласен дел 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3943/2001 од 24.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 8-02000407-000-01, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на план на Трговското друштво за произ-
водство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје, 
бул. "Јане Сандански" бр. 111, Скопје. 

 
Запишување на План за припојување на Друштвото за 

трговија на големо и мало БАЛИС експорт-импорт Веро-
пулос ДООЕЛ кон Трговското друштво за производство, 
промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3943/2001.                                                                 (1555) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1327/2001 од 23.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013575, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето Трговското друштво за производство, тран-
спорт, трговија и услуги Насуфи Бурим "НАСУФИ" ДОО-
ЕЛ-Велешта бб. 

 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.19, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05. Надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет, пос-
редување и застапување во прометот со стоки и услуги. 

 
Трговското друштвото во правниот промет настапува 

во свое име и за своја сметка.  
Управител Насуфи Бурим од Велешта, Струга. За об-

врските  сторени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со  целиот свој имот. 

Основач Насуфи Бурим од Велешта бб., со основачки 
влог од 5.400 ДМ во предмети согласно извештај од ов-
ластен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1327/2001.                  (24) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1315/2001 од 19.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013745, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ЈП на Јавното претпријатие "СТРЕЖЕВО"-
Битола, ул. "Булевар 1-ви Мај" б.б. - Битола. 

 
Назив на фирма: Јавно претпријатие "Стрежево"-Бито-

ла. 
Седиште: ул. "Булевар 1-ви мај" б.б. - Битола. 
Основач: Република Македонија со одлука бр. 23-

6635/2 од 13.11.2001 година. 
Дејности: 01.41/1, 41.0, 45.24, 74.20/2, 74.20/3. 

Во правниот промет со трети лица Јавното претпријатие 
настапува самостојно, во свое име и за своја сметка. За обврс-
ките во правниот промет со трети лица Јавното претпријатие 
одговара со целокупниот свој имот. 

Делов Александар - директор на претпријатието со не-
ограничени овластувања. 

Со уписот на основањето на претпријатието се брише 
од судскиот регистар Јавното водостопанско претпријатие 
Хидросистем "Стрежево" Битола запишано со решение на 
овој суд Срег. бр. 1092/97 од 5.05.1997 год. со рег. вл. бр. 
1-558. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1315/2001.                  (25) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1381/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013811, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ПРОЛИНК ДОО увоз-извоз Битола, ул. "15-ти Корпус" 
број 26/2, Битола. 

Дејности:  
1. производство: 19.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 

21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.12, 26.62, 26.66, 
27.53, 27.54, 28.11, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 
29.13, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 31.10, 
31.30, 34.40, 34.62, 32.10, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 51.19. 

2. трговија на големо: 52.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70. 

3. трговија на мало: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63. 

4. услуги: 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.32, 71.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.70, 74.82, 74.84, 
80.41, 80.42, 93.01, 93.02, 93.04. 

5. надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во надворешно-
трговскиот промет со стоки и услуги, меѓународен тран-
спорт и меѓународна шпедиција, продажба на стоки од 
консигнациони складови, изведување на инвестициони ра-
боти во странство и отстапување на инвестициони работи 
на странски лица во Република Македонија, малограничен 
промет и сл. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските  сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Основната главница на друштвото е 2.800 евра или 
170.800,00 денари во предмети по извештај на овластен 
проценител. 

Лица овластени за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет се: Јове Брглевски и Томислав Попо-
ски, управители без ограничување. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1381/2001.                  (26) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1411/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013841, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги "Д. С. Д. 2002" Александар ДООЕЛ Битола, Битола, ул. 
"Булевар 1-ви Мај" бр. 276. 
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Основач: Александар Дојчиновски од Битола, ул. "Бу-
левар 1-ви мај" бр. 276. 

Дејности: 15.32, 15.81, 15.85, 21.21, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 51.11, 51.16, 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.39, 51.56, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 63.12, 
70.31, 71.10. Надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот на  стоки и услу-
ги, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, реекспорт, малограничен промет. 

Управител: Александар Дојчиновски од Битола, ул 
"Булевар 1-ви Мај" бр. 276, со ограничување во рамките 
на запишаните дејности. 

Во правниот промет и односите со трети лица друш-
твото настапува во свое име и за своја сметка. За обврски-
те во правниот промет и односите со трети лица друштво-
то одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1411/2001.                  (27) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1406/01 од 11.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 013836, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Трговското, услужно и производно друштво 
БЛЕРО-КОМПАНИ увоз-извоз с. Франгово, Струга ДОО-
ЕЛ, с. Франгово, Струга.   

Дејности: 20.40, 20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.21, 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, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
71.10. Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, малограничен про-
мет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и 
посредување во прометот со стоки и патници, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странска роба. 

 
Во правниот промет со трети лица Трговското, услуж-

но и производно друштво БЛЕРО-компани увоз-извоз с. 
Франгово, Струга ДООЕЛ с. Франгово, Струга настапува 
во свое име и за своја сметка. 

 
Друштвото во правниот промет со трети лица  истапу-

ва во свое име и за своја сметка со полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со 
целиот свој имот. 

 
Управител Бизат Мусаи од с. Франгово, Струга, со не-

ограничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

 
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра 

или 155.000,00 денари во предмети према извештај на 
вешто лице-проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1406/01.
                                  (28) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1407/2001 од 07.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013837, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговско друштво на Друштвото за производ-
ство, превоз, промет и услуги 2002-ПЕПИ увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Мирче Ацев" бр. 123. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 15.81/1, 5.98/2, 
15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
1.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 

01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.44/1, 52.11, 
01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.44/3, 15.20, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 
63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт, малограни-
чен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, 
угостителски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица  истапу-
ва во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за преземе-
ните обврски одговара со целиот свој имот со кој распола-
га-полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Роберт Димоски-уп-
равител со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра 
во противвредност од 155.000,00 денари согласно извеш-
тај за извршена проценка од судски овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1407/2001.                  (29) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1401/2001 од 06.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013831, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговското друштво на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги ДИ-КА увоз-извоз ДООЕЛ При-
леп, Прилеп, ул. "Београдска" бр. 62. 

 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 15.81/1, 5.98/2, 

15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
1.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.44/1, 52.11, 
01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 
63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт, малограни-
чен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, 
угостителски и туристички услуги. 

 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за преземе-
ните обврски одговара со целиот свој имот со кој распола-
га-полни одговорности. 

 
Лице овластено за застапување Игорче Клапоски-уп-

равител со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

 
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра 

во противвредност од 155.000,00 денари согласно извеш-
тај за извршена проценка од судски овластен проценител. 

 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

1401/2001.                  (30) 
___________ 

 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1462/2001 од 28.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013792, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги увоз-извоз "УНИДРЕСС" ДООЕЛ Прилеп, 
Прилеп, ул. "Борка Стефаноски" бр. 64. 
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Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
02.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54/2, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 22.21, 22.22, 22.25, 24.16, 
25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.70, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 74.12, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05. 
Надворешно трговско работење: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, превоз на патници во меѓународниот 
друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски со-
обраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапу-
вање со прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, посредување 
во надворешнотрговскиот промет, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица "Унидресс" ДОО-
ЕЛ-Прилеп, ул. "Борка Стеваноски" бр. 64., Прилеп, нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и 
надворешниот промет е Јанески Кире, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1362/2001.                                (31) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1356/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013786, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговско друштво на Друштвото за производ-
ство, угостителство, промет и услуги "ФЛАЈ" увоз-извоз 
ДОО Прилеп, Прилеп, ул.. "Пенко Брашнаров" бр. 3. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.85, 15.89, 17.30, 17.40/1, 
18.22, 21.12, 45.11, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.40, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.40, 72.60, 74.83, 
92.34, 92.71, 93.02, 93.05. 

 
Надворешна трговија со прехранбени производи, над-

ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, агенциски услуги во транспортот, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки 
од консигнациони складови, малограничен промет со со-
седни земји, реекспорт. 

 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица  за преземе-
ните обврски одговара со целиот свој имот со кој распола-
га-полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Игески Ило, управи-
тел со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра 
во денарска противвредност од 155.000,00 денари соглас-
но извештај за извршена проценка од овластен судски 
проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1356/2001.                  (32) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1385/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013815, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговското друштво за трговија, производ-
ство и услуги КОСТА МИХАИЛ КОСТОСКИ "К. КОЧА-
КОМЕРЦ" увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, ул. "Илинденска" 
бб, Крушево. 

Вкупниот износ на влогот е 5.000 ДЕМ или 155.000,00 
денари или 2.569 евра. 

Дејности: 15.61, 15.85, 15.87, 21.21, 21.22, 21.23, 50.30, 
50.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.50, 
74.84, 74.12, 74.81, 93.02, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка-полно овластување. 
Друштвото во правниот промет со трети лица  за преземе-
ните обврски одговара со целиот свој имот со кој распола-
га-полна одговорност. 

Коста Костоски е управител на друштвото со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1385/2001.                  (33) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Срег. бр. 

347/2001 од 04.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 
2-801, ја запиша во судскиот регистар Земјоделско произ-
водствената, трговска и услужна задруга "ПОЖАРКО" увоз-
извоз с. Ерековци Прилеп. 

Дејности: 01.1, 01.11, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 05, 
01.05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.3, 15.31, 15.5, 15.51, 
15.61, 15.71, 15.81, 15.84, 15.86, 15.9, 18.10, 20.10/1, 26.40, 
29.40, 45.43, 50.10, 51.21, 51.23, 51.34, 51.36, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.66, 51.31, 51.32, 51.33, 52.11, 
52.22, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
55.30, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 93.05. 

Задругата во правниот промет со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени со тре-
ти лица задругата одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Пожаркоски Злате 
управител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 347/2001.
                  (34) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1380/2001 од 5.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 013810, го запиша во трговскиот регистар Друштво-
то за угостителство, трговија, услуги и производство АЛ-
КОМЕНА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Димо 
Наредникот"  бр. 61А. 

 
Основач и единствен содружник на друштвото е лице-

то Гарески Димитар од Прилеп, ул. "Димо Наредникот" 
бр. 61. 

Скратен назив на друштвото е: ДООЕЛ "АЛКОМЕ-
НА" увоз-извоз Прилеп. 

Седиштето на друштвото е во Прилеп на ул. "Димо 
Наредникот" бр. 61А. 
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Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.21, 
01.41, 01.41/3, 15.13, 15.51, 15.81, 15.89, 15.98, 18.22, 
18.23, 19.10, 19.30, 20.10, 20.40, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 
22.33, 25.11, 26.15, 26.70, 28.40, 28.52, 36.61, 45.21, 45.32, 
45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 71.33, 72.30, 72.60, 72.40, 74.11, 74.12, 74.84, 92.33, 
92.34, 92.72, 93.05,  

Во надворешното трговско работење ќе ги обавува 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, пос-
редување и застапување во транспортот на стоки и патни-
ци, реекспорт, малограничен промет. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра 
во предмети по проценка според извештај од овластен 
проценител. 

Лице овластено за застапување на друштвото е лицето 
Гарески Димитар од Прилеп-управител без ограничување 
во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1380/2001.                  (35) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1404/2001 од 7.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 013834, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето  на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ЕКО-
НОМИКА Струга ДООЕЛ Струга, ул. "Ристо Крле" бр. 
4/1/16. 

 
Основач : Јолдески Златан од Струга, ул. "Ристо Крле" 

бр. 4/1/16. 
 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.18, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.56, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.23, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 71.10, 
72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05. 

Друштвото во надворешно трговскиот промет ќе ги 
обавува следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и  посредување  во прометот 
со стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓу-
народна шпедиција, туристички услуги, продажба на сто-
ки од консигнациони складови на странски стоки и меѓу-
народен транспорт на стоки и патници. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.600 евра 
или во денарска противвредност износ од 159.000,00 дена-
ри по извештај на овластен проценител за проценета вред-
ност на трајните влогови кои ги внесува основачот на 
друштвото. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое име 
и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во 
правниот промет со трети лица за преземените обврски од 
тој промет одговара со сите свои средства со полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во рам-
ките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот 

промет ќе биде Јолдески Златан од Струга, ул. "Ристо 
Крле" бр. 4/1/16-управител без ограничување.  

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1404/2001.                  (36) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 

1368/2001 од 06.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 01 013798?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и 
мало ДОРА ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола, ул. "Бонде 
Скерлевски" бр. 12-1/10. 

1. Се основа: Друштвото за производство, услуги и тр-
говија на големо и мало ДОРА ДООЕЛ Битола, Битола, 
ул. "Бонде Скерлевски" бр. 12-1/10. 

2. Основач на друштвото ќе биде: Игор Дранговски од 
Битола, ул. " Бонде Скерлевски" бр. 12-1/10. 

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува: вкупен 
износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по среден 
курс на Народна банка на Р.М. и приложено според из-
вештај на проценител. 

Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги оба-
вува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 
15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 
34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 
обавува следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, угостителски и туристички 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изве-
дување на инвестициони работи во странство и отстапува-
ње на инвестициони работи на странско лице во Републи-
ка Македонија, меѓународна шпедиција. 

 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот 

во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет 
со трети лица ќе биде: 

 
Игор Дранговски од Битола ул." Бонде Скерлевски" 

бр. 12-1/10-управител без ограничување во рамките на за-
пишаните дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
от свој имот.  

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1368/2001.                  (37) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1364/2001 од 29.11. 2001 година, во регистарската 
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влошка бр. 013794, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трго-
вија, угостителство и услуги ШАЛТАН увоз-извоз ДОО-
ЕЛ, ул. "Бошко Буха" бр. 13, Битола. 

Дејности: 10.10, 10.20, 10.30, 15.13, 51.32, 51.23, 51.24, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.47, 52.50, 52.48, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.40, 
74.84, 74.40, 63.12, 93.05. 

Во правниот промет Друштвото за производство, трго-
вија, угостителство и услуги ШАЛТАН увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Битола, ул. "Бошко Буха" бр. 13 ќе настапува во свое 
име и за своја сметка. Друштвото во внатрешниот и над-
ворешниот промет ќе го застапува лицето-управител Трај-
чевска Славка без ограничување во рамките на запишани-
те дејности.  

Влогот на друштвото изнесува 2.500 евра во предмети 
према извршена проценка, а за обврските сторени во внат-
решниот и надворешниот промет одговара со целокупни-
от свој имот-2.500 евра во денарска противвредност од 
152.390,00 денари. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1364/2001.                  (38) 

___________ 
 
Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 

бр. 1377/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013807, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производ-
ство, угостителство и превоз увоз-извоз Јовица Стојмир 
Вељаноски ДООЕЛ, ул. "Влашки пат" бр. 127, Кичево. 

Дејности:15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.5, 15.51, 15.52, 
15.8, 15.81, 16, 20.10, 36.1, 36.11, 50.20, 50.30, 50.50, 51.11, 
51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.53, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
55., 55.1, 55.11, 55.12, 55.2, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.4, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 65.12/2, 65.12/3, 93.01, 93.02, 93.05. 

Во правниот промет и односите со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те одговара со целиот свој имот. 

Управител без ограничување во рамките на дејностите 
е именуван Стојмир Вељаноски од Кичево, ул. "Влашки 
пат" бр. 127. Друштвото ќе врши работи во надворешно-
трговскиот промет и тоа:    надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, консигнација, реекспорт, шпедиција, посре-
дување и застапување, малограничен промет со СР Југос-
лавија, Грција, Бугарија и Албанија, откуп на печурки и 
други шумски плодови, полжави како и нивен пласман и 
преработка. 

 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

1377/2001.                  (39) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1359/2001 од 3.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 0013789, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Трговец поединец за превоз на патници со 
такси Киро Симеон Павлов АЛ-КИ Прилеп Т.П. Прилеп, 
ул. "Христо Узунов" бр. 9. 

 
Трговец поединец за превоз на патници со такси Киро 

Симеон Павлов АЛ-КИ Прилеп Т.П. 
Овластен потписник Киро Павлов. 
Дејности: 60.23 - такси превоз, 60.23 - превоз на пат-

ници во другиот друмски сообраќај, слободен. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1359/2001.                           (40) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1353/2001 од 3.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013783, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало, ус-
луги ТРАМПЕ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хи-
сар, ул. "29-ти Ноември" бр. 15, Демир Хисар. 

Се врши основање на Друштво со ограничена одговор-
ност основано од едно лице ДООЕЛ. 

Основач и единствен содружник на Друштвото е лице-
то Трампевски Сашо од Демир Хисар, ул. "29-ти Ноем-
ври" бр. 15. 

Друштвото ќе работи со следната фирма: Друштво за 
трговија на големо и мало, услуги ТРАМПЕ-Компани 
увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хисар. 

Седиштето ќе биде на ул. "29-ти Ноември" бр. 15 во 
Демир Хисар. 

 
Предмет на работење на друштвото ќе биде: 22.11, 

22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 45.31, 45.32, 45.34, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30/2, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.81, 74.84, 
15.81, 45.41, 85.20, 92.33, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02. 

 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-

ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен транспорт и шпедиција, ма-
лограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот промет ќе биде Трампевски Сашо од 
Демир Хисар - управител со неограничени овластувања. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со целокупниот свој имот - пол-
на одговорност. 

 
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра 

и тоа во основни средства сопственост на основачот, спо-
ред извештај на овластениот судски проценител. 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1353/2001.                           (41) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1399/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013829, го запиша во трговскиот регистар основање на 
Трговско друштво за производство, преработка и трговија 
ЖУПА - Л увоз-извоз ДООЕЛ с. Ложани, Струга. 

 
Основање на трговско друштво со ограничена одго-

ворност основано од едно лице со фирма: Трговско друш-
тво за производство, преработка и трговија ЖУПА-Л 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Ложани, Струга. 

Седиште: с. Ложани, Струга. 
Содружник: Лазо Жупаноски, с. Ложани. 
 
Основна главница: износ од 500,00 евра во против-

вредност од 305.000,00 денари изразени во предмети по 
проценка на овластен проценител. 

 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/2, 

01.21, 01.30, 01.41/3, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 
15.81/2, 15.89, 20.40, 25.24, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.17, 51.21, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23, 
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55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.12, 92.34, 92.71, 92.72, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на 
посредување во надворешнотрговскиот промет, продажба 
на стоки од консигнациони складови и странски стоки, из-
ведување на инвестициони работи во странство и отстапу-
вање на инвестициони работи на странски лица во Р. Ма-
кедонија, меѓународна шпедиција и угостителски и турис-
тички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица има пол-
ни овластувања и полна одговорност. 

 
Лице овластено за застапување е Миодраг Узуноски - 

управител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1399/2001.                           (42) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1299/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013729, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Трговско друштво за производство, услуги, тран-
спорт и трговија "СИ-НИ" увоз-извоз, Македонски Брод - 
ДОО, Македонски Брод, ул."7 Септември" бр. 1. 

 
Дејности: 22.14, 22.15, 22.22, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 

22.33, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 70.31, 72.60, 74.84, 92.33, 92.34, 93.02, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта за странски стоки, реекспорт, малограничен про-
мет. 

 
Снежана Андреска, управител на друштвото со неог-

раничена одговорност во рамките на запишаните дејности. 
Полни овластувања, полна одговорност. 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1299/2001.                           (43) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1387/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013817, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Производно, трговско и услужно друштво ДАНАМК 
увоз-извоз Прилеп ДОО Прилеп, ул. "Кичевско Џаде" бб. 

 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.02, 05.01, 
05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 
15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 19.30, 20.10/1, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 22.15, 24.30, 
24.51, 24.52, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 26.52, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82/2, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.63, 40.30, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 

51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 
63.40, 64.20, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.70, 
74.82, 74.84, 92.33, 92.61, 92.62, 92.72, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот со 
стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица Производно, тргов-
ско и услужно друштво ДАНАМК увоз-извоз Прилеп 
ДОО Прилеп, ул. "Кичевско џаде" бб, настапува во свое 
име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка со полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со 
целиот свој имот. 

Управител: Сашо Дранго од с. Белче, Демир Хисар со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.600 евра 
или 158.600,00 ден. во предмети според извештај на вешто 
лице проценител. Секој од основачите, содружници во ос-
новната главница учествува подеднакво со по 1/2 или 
1.300 евра или 79.300,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1387/2001.                           (44) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1342/2001 од 23.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013772, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство, 
угостителство и превоз увоз-извоз АЛ-ГО Комерц Трајче, 
ДООЕЛ Кичево, ул. "11 Септември" бр. 39. 

Дејности: 52.11 - Трговија на мало во продавници пре-
тежно со храна, пијалаци и тутун, 01.21, 01.22/1, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.89, 21.12, 
21.23, 21.25, 50.30/2, 50.40/1, 51.33, 51.53, 51.47, 51.54, 
51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 74.12, 74.14, 74.81, 74.82, 74.84, 95.00, откуп на 
печурки, шумски плодови и лековити билки. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото АЛ-ГО 
Комерц Трајче, ДООЕЛ Кичево, настапува во свое име и 
за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и 
надворешниот промет е Гаврилоски Горан - управител во 
рамките на запишаните дејности. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца Друштвото одговара со сиот свој имот. Основна глав-
ница на друштвото изнесува 2.600 ЕУР, во предмети про-
ценети од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1342/2001.                           (45) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1392/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013822, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Трговското друштво за производство, трговија 
и услуги - ОЗИМ МИЗО - ДОО Охрид, ул. "Шар Планина" 
бр. 25, Охрид. 
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Седиште: Охрид, ул. "Шар Планина" бр. 25. 
Содружници: Музафер Рашид и Сенија Рашид со до-

говор од 03.12.2001 год. 
Дејности: 36.21, 36.22, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 
65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

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

Друштвото во прометот со трети лица одговара со це-
лиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - управи-
тел Музафер Рашид. 

Основната главница изнесува 2.800 евра во денарска 
противвредност од 170.800 денари во предмети според 
приложен извештај од овластен проценител од кои двајца-
та содружници вложуваат по 1.400 евра. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1392/2001.                           (46) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1398/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013828, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговец поединец за трговија на мало Јаќимоски Ненад 
Бобан ЈАЌИМОСКИ ул. "4-ти Јули" бр. 182/2-8, Кичево 
Т.П. 

 
Упис на трговец поединец Јаќимоски Ненад Бобан ЈА-

ЌИМОСКИ Т.П. Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 182/2-8. 
Дејности: Трговија на мало со ЦД и компакт дискови, 

52.11, 52.12, 52.26, 52.4, 52.47, 52.48, 52.50. 
 
Овластен потписник без ограничување во рамките на 

запишаните дејности е Јаќимоски Бобан. 
Во правниот промет и односите со трети лица тргове-

цот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара лично со целиот свој имот. 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1398/2001.                           (47) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1400/2001 од 6.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013830, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Трговското друштво за градежни услуги, 
промет и трговија на големо и мало "ИНВЕСТРГАДБА-
ИНЖЕНЕРИНГ" извоз-увоз Битола ДООЕЛ Битола ул. 
"Солунска" бр. 135а. 

Основач: Владимир Дурацоски од Струга, ул. "Наум 
Наумоски Борче" бр. 6. 

Седиште: ул. "Солунска" бр. 135а, Битола. 
Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 

45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 74.20/2, 
74.20/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
21.21, 25.12, 26.21, 27.10, 27.21, 28.75, 28.11, 28.21, 28.22, 
28.30, 29.71, 29.72, 37.10, 37.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 51.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.21, 
65.12/2, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.70, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, над-

ворешна трговија со непрехранбени производи, посредува-
ње и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, малограничен промет, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, угостителски и турис-
тички услуги, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работи на стран-
ско лице во Македонија. 

Овластување на субјектот на уписот во правниот про-
мет: полни овластувања. 

Одговорности на субјектот на уписот во правниот про-
мет: полни одговорности. 

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот: 
Снежана Димеска и Владимир Дурацоски. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1400/2001.                           (48) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1388/2001 од 4.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013818, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија на големо и мало, производство 
и услуги "КАРЕ" ДООЕЛ увоз-извоз Кичево, ул. "Јанко 
Михајлоски" бр. 3. 

Фирма: Друштво за трговија на големо и мало, произ-
водство и услуги "КАРЕ" ДООЕЛ увоз-извоз Кичево. 

Седиште: ул. "Јанко Михајлоски" бр. 3. 
Основач: Зоран Стефаноски. 
Дејности: 01.11/3, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 

01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.81/1, 15.89, 18.24, 18.30, 19.10, 51.11, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.47, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.24, 63.11, 63.12. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Зоран Стефаноски од Кичево - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1388/2001.                           (49) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1313/2001 од 6.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013743, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија на големо и мало, производство и 
услуги "Бит трговија трејд" ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. 
"Никола Тесла" бб, Битола. 

 
Фирма: Друштво за трговија на големо и мало, произ-

водство и услуги "БИТ ТРГОВИЈА ТРЕЈД" ДООЕЛ увоз-
извоз Битола. 

 
Седиште: ул. "Никола Тесла" бб. 
Основач: Љупчо Јовановски. 
Дејности: 15.11, 15.81, 15.89, 15.93, 15.96, 15.98, 16.00, 

17.40/2, 18.24, 20.51, 24.51, 24.52, 25.24, 26.15, 26.25, 
26.82/2, 28.40, 28.75, 29.24, 36.63, 37.10, 37.20, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, 71.10, 
71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 
74.80, 74.82, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, 95.00.  
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Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка.  

Друштвото во правниот промет со трети лица одгова-
ра со целиот свој имот. 

Овластен потписник на друштвото со неограничени 
овластувања е Љупчо Јовановски од Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1313/2001.                           (50) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1374/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013804, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија 
и услуги 2001 ОСКАРПЛАСТ Струга ДООЕЛ Струга, ул. 
"Дримени" бр. 9. 

Основач: Хаџиевска Марина од Струга, ул. "Дримени" 
бр. 9. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 18.24, 
20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 24.16, 24.17, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
26.66, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 
33.10/2, 33.50, 34.30, 35.11, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.55, 51.53, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.45, 
52.48, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 71.10, 71.21, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 74.40, 74.84, 93.05. 

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги 
извршува дејностите: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, ту-
ристички услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки. 

Трговското друштво во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Трговското друштво во правниот промет со трети лица 
за преземените обврски во тој промет одговара со сите 
свои средства со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во рам-
ките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот 
промет е Хаџиевска Марина - управител без ограничува-
ња, кој е и основач на друштвото. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.700,00 ев-
ра или во денарска противвредност износ од 164.800,00 де-
нари по извештај на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1374/2001.                           (51) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1397/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 013827, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ЈТД на Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
БАШКИМИ увоз-извоз Јусуфи Башким и др. ЈТД ул. "Реџо 
Рушит-Зајази" бр. 88, Кичево. 

Дејности: 15.51, 15.61, 15.81, 20.10, 20.30, 20.40, 26.22, 
26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.66, 26.81, 28.12, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 51.66, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.46, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.53, 51.51, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.46, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
72.30, 72.60, 74.81, 74.11, 74.12, 93.01, 93.05. 

Основање на ЈТД БАШКИМИ. 
Содружници Јусуфи Башким воедно и управител и Ју-

суфи Исмет. 
Содружниците го вложуваат својот труд и залагање и 

одговараат лично и неограничено солидарно со целиот 
свој имот. 

Во правниот промет и односите со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те содружниците одговараат лично со целиот свој имот. 

Седиштето на друштвото ќе биде во Кичево, ул. "Реџо 
Рушит-Зајази" бр. 88. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, заста-
пување на странски фирми, посредништво, консигнација, 
вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓународен 
транспорт и шпедиција, изведување на градежни работи 
во странство, изведување на инвестициони работи во 
странство. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1397/2001.                           (52) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1375/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013805, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, инженеринг и 
консалтинг услуги ИС Охрид ДООЕЛ, Охрид, булевар Ту-
ристичка Мини Базар Гранит 15А. 

Содружник на друштвото е Холмс Филип Мајкл, Гер-
манија. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 80.42, 
74.14, 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, 51.21, 51.22, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 
51.70, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.23, 55.21/1, 
55.21/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 63.11, 63.12, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 74.13, 
74.83, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 65.21, 
67.13, 65.12/4, 92.34, 92.72, 93.05, 74.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 71.22, 71.23, надворешнотрговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички 
услуги, застапување на странски фирми, продажба на сто-
ки на лизинг, лонг систем, реекспорт, малограничен про-
мет, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, изведување на 
инвестициони работи во странство и отстапување на ин-
вестициони работи на странски лица во Р.Македонија. 

Основачки влог во предмети од 2.650 евра. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-

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

мените обврски одговара со сите свои средства со полна 
одговорност. 

 
Управител на друштвото со неограничени овластува-

ња и во надворешно-трговски промет е содружникот 
Холмс Филип Мајкл. 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1375/2001.                           (53) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1376/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 013806, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство, 
угостителство и превоз, увоз-извоз ЉУЉИ-АФРОНА 
Имер Мустафоски ДООЕЛ  Кичево,  ул."Охридска" бр. 54, 
Кичево. 

 
Дејности: 01.11, 01.21, 01.41, 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.5, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 16.00, 20.10, 36.1, 36.11, 
50.20, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
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50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.53, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 55.1, 55.11, 55.12, 
55.2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.55, 60.21, 60.22, 
60.28, 60.24, 63.12, 63.21, 68.12/2, 60.12/3, 92.00, 93.02, 
93.05, откуп на печурки и други шумски плодови, полжа-
ви како и нивни пласман и преработка, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, шпедиција, посре-
дување и застапување, консигнација, малограничен про-
мет со СР Југославија. 

Во правниот промет и односите со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка Друштвото, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. 

Имер Мустафоски - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1376/2001.                           (54) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 2148/99 од 30.03.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 008304, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото за производство, промет и 
услуги Љупчо и Никола "МКФ УНИКОМЕРЦ" увоз-извоз 
Битола ДОО ул. "Солунска" бр. 216-б, Битола. 

Скратен назив: Друштво за производство, промет и 
услуги "МКФ УНИКОМЕРЦ" Битола ДОО. 

Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 15.81, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.84, 
15.82/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 15.71, 37.10, 
37.20, 17.11, 17.21, 17.22, 29.71, 29.72, 52.11, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 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, 51.70, 51.57, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 63.30, 63.12, 74.40, 
74.13, 74.14, 74.20, 70.20, 74.84, 74.20/4, 92.33, 60.24, 
63.21, 71.10, 71.21, 51.70. 

 
Надворешнотрговски промет: услуги во меѓународни-

от транспорт на стоки и патници, малограничен промет, 
посредување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, продажба на стоки во консигнациони складови на 
странски стоки. 

 
Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-

ва во свое име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет со трети ли-

ца друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-

ворешниот промет е Никола Фидановски - управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 
ДЕМ во предмети што ги презема друштвото од кои ос-
новната главница на содружникот Љупчо Фидановски из-
несува 4.500 ДЕМ  или 90%, а основната главница на сод-
ружникот Никола Фидановски изнесува 10% односно 500 
ДЕМ. 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2148/99.      

                  (55) 
   

Застапување на друштвото: Друштвото во правниот 
промет со трети лица и во надворешнотрговското работе-
ње го застапува управителот на друштвото: Стерјоска Да-
ница од Прилеп. ___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 2863/99 од 6.04.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 01009019, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги "СА-ЈА" Александра ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 35, Битола. 

 
Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 

52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 
52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 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, 74.12, 74.11, 74.40, 74.84, 
74.13, 74.14, 63.30, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 74.20/3, 
50.20, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52. 

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

За обврските во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 

За управител на друштвото е именувана Александра 
Филиповска од Битола со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Истото лице е именувано за управител со неограниче-
ни овластувања за застапување на друштвото во работите 
на надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2863/99.         
                  (56) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 4465/99 од 20.04.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 01010630, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на ПП во ТД-ДООЕЛ на Трговското друштво за про-
изводство, услуги и трговија на Даница Стерјоска ДАЛ-
МА ПРОМЕТ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. "Климент 
Охридски" бр. 2/12, Прилеп. 

Се врши претворање на ПП во ТД-ДООЕЛ од ПП при-
ватно производно услужно трговско претпријатие увоз-из-
воз ДАЛМА ПРОМЕТ Прилеп во ТД-ДООЕЛ со:  

Фирма: Трговско друштво за производство, услуги и 
трговија на Даница Стерјоска ДАЛМА ПРОМЕТ увоз-из-
воз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп. 

Седиште: во Прилеп на ул. "Климент Охридски" бр. 
2/12.  

Се менува од: предмет на работењето: 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.11, 01.12/2, 01.41, 
02.02, 15.33, 15.61, 15.71, 15.81, 15.89, 17.40, 18.23, 20.30, 
20.51, 24.30, 25.11, 26.40, 28.62, 36.12, 45.25, 45.34, 45.45, 
50.20, 52.11, 52.31, 52.44, 52.45, 52.62, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 52.21, 52.11, 52.12, 
52.24, 52.42, 63.11, 63.12, 63.30, 70.31, 71.32, 71.33, 74.12, 
74.13, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 93.01, 93.02, 93.05, 85.13, 
85.14, надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги во транспортот, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови, малограничен промет со соседни-
те земји, реекспорт. 

 
Основна главница: основни средства-опрема во висина 

од 5.100 ДЕМ што единствениот содружник Стерјоска Да-
ница ги внесува во друштвото, по проценка на овлас. 
проц. Танески Лаки. 

 
Управување со друштвото: со друштвото управува 

единствен содружник кој е и управител: Стерјоска Даница 
од Прилеп. 

 
Управител без ограничување во рамките на запишани-

те дејности. 
 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4465/99.         

                  (57) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 2509/99 од 4.04.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 008666, го запиша во трговскиот регистар  претвора-
њето на ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за тран-
спорт, градежништво, трговија и услуги Прентоски Наум 
ВЕКТОР Охрид ДООЕЛ ул. "Спас Банџов" бр. 4, Охрид. 
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Фирма: Трговското друштво за транспорт, градежниш-
тво, трговија и услуги Прентоски Наум ВЕКТОР Охрид 
ДООЕЛ. 

Седиште: Охрид, ул. "Спас Банџов" бр. 4. 
Основач: Прентоски Наум. 
Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 60.22, 

45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.47, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 63.30, 63.40, 52.72/1, 52.72/2, 50.20, 28.52, 28.75, 
52.74, 01.13/1, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.26, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 
50.30/1, 50.40/1, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.65, 51.35, 51.70, 51.57, 52.44/1, 52.47, 60.21, 60.22, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одгова-
ра со сиот свој имот, полна одговорност. 

Управител на друштвото е Прентоски Наум. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2509/99.         

                  (58) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 4660/99 од 11.12.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 004493, го запиша во трговскиот регистар претворање-
то на Друштвото за трговија на големо и мало СИЈО Фан-
че ДООЕЛ Битола, ул. "Партизанска" бб. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.11, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.35, 50.10, 51.51, 51.70, 51.57, 02.01, 74.11, 72.30, 74.84, 
74.70, 45.31, 45.41, 60.24, 70.20/2, 74.20/3, 74.13, 45.20/1, 
25.22, 15.11, 01.11/1, 01.21, 15.12, 20.10/1, 63.30, 65.12/2, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки, продажба на 
стоки од консигнациони складови за стоки, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички 
услуги, изведување на инвестициони работи во странство 
и изведување на инвестициони работи на странско лице во 
земјата. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка.  

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Мира Тасевска - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4660/99.      
                  (59) 

   
Основни цели и задачи на здружението се: остварува-

ње и усогласување на своите интереси, вршење на дејнос-
ти и активности со цел за подобрување на млечноста, зоо-
хигиената, организираниот откуп на говедарските произ-
води и воведување на матично книговодство. __________________________________________________ 

 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во регистарот на странски организации под реден бр. 

1/2001, се врши упис на измената на подружницата во Ре-
публика Македонија, на странската организација Натурре-
сурсфорум Холанд (НРФ) Кралство Шведска, регистрирана 
со решение на овој суд Рег. со бр. 1/2001 од 24.01.2002 го-
дина, во однос на седиштето на подружницата, така што на-
место Ресен, ул. "29-ти Ноември" бр. 57, се запишува Ох-
рид, ул. "Охридаки" ламела Ј 4 како седиште на подружни-
цата. 

Од Основниот суд во Ресен, Рег. бр. 1/2001.    (6045) 
___________ 

 
Се врши измена во решението Зг. бр. 23/2001 од 

05.11.2001 година, со кое во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Гостивар под 

рег. бр. 23/2001 е запишано здружението на граѓани "Маке-
донски форум за толеранција и солидарност" Гостивар, па 
наместо лице кое го претставува здружението се брише Ди-
митар Спасеноски, а се запишува како лице кое го застапу-
ва здружението Трпески Александар од Гостивар. Се брише 
седиштето на здружението на ул. "С. Крстески" бр. 40, а се 
запишува седиштето на здружението ул. "Мара Угринова" 
бр. 47, Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 23/2001. 
                                            (6048) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

24/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша Хуманитарното и добротворно здружение на 
ромите "Кхам" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: остварува-
ње и заштита на уставно загарантираните човекови права, 
подобрување на економскиот, социјалниот, здравствениот 
и културниот статус на ромите, унапредување и заштита 
на семејните односи, како и подобрување и унапредување 
на воспитно образовното ниво на ромите во општината и 
пошироко. 

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Стар 
расадник" бб. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Аксел Ахмедовски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 24/1999.
                             (6051) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

2/2002 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
го запиша здружението Еколошко друштво "Дождовник" 
од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: поттикну-
вање и развивање на еколошката свест, разрешување на 
проблемите од еколошка природа заради зачувување и 
унапредување на животната средина и природата и разви-
вање на еколошката култура кај населението. 

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Питу 
Гули" бр. 46. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Љупчо Петровски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 2/2002. 
                            (6054) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

25/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша Здружението на одгледувачи на говеда "Се-
ментал" од Делчево. 

 

 
Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Ин-

дустриска" бб. 
 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Горан Вучковски од Делчево. 
 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 25/1999.

                             (6057) 
___________ 

 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

10/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша Здружението на сопственици на моторни во-
зила регистрирани во странство "Пијанец" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: уредување 
на заедничките прашања на членовите на здружението од 
општините Делчево и М. Каменица, кои се однесуваат на 
учество на возилата во сообраќајот во Р. Македонија и 
овозможување на нивни увоз и регистрација во Р. Македо-
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нија, како и заради организиран заеднички настап пред 
органите на власта во Р. Македонија. 

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "М. М. 
Брицо" бб. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Александар Георгиев од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 10/2001.
                             (6059) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

18/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша Здружението "Општински противпожарен 
сојуз" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: заштита од 
пожари преку превентивно и благовремено откривање и 
отстранување на сето она што допринесува до појава на 
пожари и оспособување на своите членови и граѓаните за 
гаснење на почетни пожари и омасовување на друштвото 
со нови членови. 

Седиштето на здружението е во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Драго Стоименовски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 18/1999.

                             (6062) 
___________ 

 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

7/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
го запиша Здружението на одгледувачи на овци "Млечен 
пат" од М. Каменица. 

Основни цели и задачи на здружението се: унапредување 
на производството на овци и производите од нив, разгледува-
ње и решавање на прашањата за нелојалната конкуренција, 
претставување на интересите на членовите на здружението, 
запознавање на членовите со актуелните состојби и развојни 
перспективи, заеднички настап на пазарот, зајакнување на 
положбата на сточарите, како и соработка со други слични 
здруженија. 

Седиштето на здружението е во с. Тодоровци, М. Ка-
меница. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Владо Стоименовски од М. Каменица. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 7/2001. 
                            (6064) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

16/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
го запиша Здружението "Југотутун" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: заштита од 
пожари преку превентивно и благовремено откривање и 
отстранување на сето она што допринесува до појава на 
пожари и оспособување на своите членови граѓани за гас-
нење на почетни пожари и омасовување на друштвото со 
нови членови. 

Седиштето на здружението е во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Слободан Китановски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 16/1999.

                             (6065) 
___________ 

 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

17/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша Доброволното противпожарно здружение 
"Фротирка" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: заштита од 
пожари преку превентивно и благовремено откривање и 
отстранување на сето она што допринесува до појава на 
пожари и оспособување на своите членови граѓани за гас-
нење на почетни пожари и омасовување на друштвото со 
нови членови. 

Седиштето на здружението е во Делчево. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Војчо Ќурчиски од М. Каменица. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 17/1999.

                             (6067) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 
8/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
го запиша Здружението "Бамби" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: ширење и 
остварување на економски, социјални, културни, хумани-
тарни, образовни, спортски и др. права, интереси и уверу-
вања, како и унапредување и заштита на правата на децата 
и младите. 

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Кирил 
и Методи" бр. 29. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Орце Тодоровски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 8/2001. 
                            (6069) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

9/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
го запиша Здружението "Граѓанин" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: унапреду-
вање на културата на мирот, развивање и унапредување на 
меѓуетничката и културна соработка, поддршка на демок-
ратските процеси и транзиција на општеството и општес-
твените вредности во демократски, помош на деца без ро-
дители, помош на самохрани родители, афирмација на 
идејата за правна држава и парламентарна демократија и 
др. 

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Нико-
ла Карев" бр. 15. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Орце Ристовски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 24/1999.
                             (6071) 

___________ 
 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

6/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
го запиша Здружението Кик боксинг клуб "АС" од Делчево. 

Основни цели и задачи на здружението се: ширење и 
популаризација на кик-боксинг спортот, запознавање на 
членовите на клубот со техниките на кик-боксот, воспиту-
вање и изградување на членовите во вредни и успешни 
граѓани, негување на високи морални норми кај нив, по-
добрување на физичките способности на членовите, пос-
тигнување високи спортски резултати, афирмација на РМ 
преку спортот, корисно минување на слободното време. 

Седиштето на здружението е во Делчево на бул. "Ма-
кедонија" бр. 29-2/4. 

 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е Горан Велков од с. Звегор. 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 6/2001. 

                            (6074) 
___________ 

 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

1/1998 врши промена на името на здружението на граѓани 
"Одбојкарски клуб Партизанка" од Делчево. Новото име на 
здружението гласи: "Одбојкарски клуб Делчево" од Делче-
во. 

 
Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 1/1998. 

                            (6075) 
___________ 

 
Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 

23/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции го запиша Здружението "Сојуз на инвалиди на трудот 
на РМ-Здружение на инвалиди на трудот" од Делчево и М. 
Каменица. 

Основни цели и задачи на здружението се: самостојно 
согледување, следење, изучување, третирање, презентира-
ње и предлагање решенија за разрешување на проблемите 
од областа на инвалидското осигурување, соработка со 
носителите на општествената заштита на инвалидите на 
трудот, соработка со Синдикатот, Фондот за ПИОМ и др. 
заинтересирани институции, насочување на активностите 
на инвалидите за развивање на форми за рекреација, ко-
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ристење на одмор, културно забавни и спортски активнос-
ти. 

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "М. 
Тито" бб. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
здружението е Драган Миленковски од М. Каменица. 

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 23/1999.
                             (6076) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на 

Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 4/2002 се запишу-
ва Здружението за млади и спорт "Милениум" од Гостивар, 
со седиште на ул. "137" бр. 7А, а го застапува Александар 
Брезоски од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: зближување и афирмација и помагање на младите, 
изнаоѓање, иницирање и избирање на форми, методи и со-
држини за популаризација на млади и спорт преку соодвет-
ни форми и методи, како што е и организирање семинари, 
состаноци и дискусии и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 5/2002. 
                                            (6091) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

што се води во Основниот суд во Крушево под реден број 
Рег. згф. 1/2002 од 26.02.2002 година, се запишува Здру-
жението на одгледувачи на говеда "ТРСТЕНИК"-Круше-
во, со седиште во Крушево, со територија на делување оп-
штина Крушево и с. Житоше. 

Здружението е со седиште во Крушево. 
Здружението е со својство на правно лице со денот на 

запишувањето во регистарот 26.02.2002 година. 
Од Основниот суд во Крушево, Рег. згф. бр. 1/2002. 

                            (6225) 
___________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

што се води во Основниот суд во Крушево под реден број 
Рег. згф. 2/2002 од 26.02.2002 година, се запишува здруже-
нието на граѓани под име: Друштво за едукација "АКАДЕ-
МИК"-Крушево, со седиште во Крушево. 

Здружението е со седиште во Крушево. 
Здружението е со својство на правно лице со денот на 

запишувањето во регистарот 26.02.2002 година. 
Од Основниот суд во Крушево, Рег. згф. бр. 2/2002. 

                            (6226) 
___________ 

 
 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решението 

Зг. бр. 1/2002 од 25.01.2002 година, го запиша во тргов-
скиот регистар Здружението на граѓани "ИЗВОР" со се-
диште во Куманово, плоштад "Маршал Тито" бр. 3. 

Се запишува Здружение на граѓани "ИЗВОР" со се-
диште во Куманово, плоштад "Маршал Тито" бр. 3 во ре-
гистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд во Куманово, под рег. бр. 217. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејс-
твување на Здружението на граѓани "ИЗВОР" од Кумано-
во се насочени кон: залагање на здружението за изградба 
и подобрување на патна инфраструктура за подобрување 
на услови за живот на жители од рурални средини, со за-
лагање за изградба на водоводна мрежа, канализација, те-
лефонска мрежа, амбуланти, спортски објекти, пошумува-
ње на околина и зачувување на еколошка здрава средина и 
санации на културно историски споменици и создавање на 
нивната општествена економска положба од руралните 
средини. 

Здружението на граѓани "ИЗВОР" има седиште во Ку-
маново, плоштад "Маршал Тито" бр. 3. 

Здружението на граѓани "ИЗВОР" од Куманово се здо-
бива со својство на правно лице со денот на запишување 
во регистарот на 25.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 1/2002. 
                                            (6228) 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението 
Зг. бр. 29/2001 од 30.01.2002 година, го запиша во тргов-
скиот регистар Здружението на граѓани за хуманитарни 
цели "СОЛИДАРНОСТ" со седиште во Куманово, ул. 
"Моша Пијаде" бр. 224/7. 

Се запишува Здружение на граѓани за хуманитарни 
цели "СОЛИДАРНОСТ" со седиште во Куманово, ул. 
"Моша Пијаде" бр. 224/7 во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под 
рег. бр. 219. 

 
Основни цели и задачи, како начин и облик на дејству-

вање на Здружението на граѓани за хуманитарни цели 
"СОЛИДАРНОСТ" од Куманово се насочени кон: поста-
вување и култивирање добротворни односи и хуманитар-
ни чувства помеѓу луѓето, обезбедување добротворни од-
носи и хуманитарни чувства помеѓу луѓето, обезбедување 
минимум егзистенција на семејства кога се во лоша мате-
ријална состојба, евиденција на семејства и лица кои има-
ат потреба за помош без разлика на национална, расна, 
верска припадност или јазик, ангажирање против секој 
вид насилства и грижа за одржување на околината од зага-
деност. 

Здружението на граѓани за хуманитарни цели "СОЛИ-
ДАРНОСТ" има седиште во Куманово, ул. "Моша Пијаде" 
бр. 224/7. 

Здружението на граѓани за хуманитарни цели "СОЛИ-
ДАРНОСТ" се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во регистарот на 30.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 29/2001. 
                                            (6229) 

___________ 
 
 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решението 

Зг. бр. 6/2002 од 01.02.2002 година, го запиша во тргов-
скиот регистар Здружението на жени "СИРМА" со седиш-
те во Куманово, ул. "Боро Прцан" бр. 26. 

Се запишува Здружение на жени "СИРМА" со седиш-
те во Куманово, ул. "Боро Прцан" бр. 26, со скратен назив 
ЗЖ "СИРМА" Куманово, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под 
рег. бр. 220. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејс-
твување на Здружението на жени "СИРМА" од Куманово 
се насочени кон: остварување со Устав утврдени права и 
слободи на граѓани во општината, а во тие рамки и на же-
ните, застапеност на жената во сите сфери на јавниот жи-
вот, почитување на личноста и достоинството на жената, 
нејзин интегритет и рамноправност на половите, ослобо-
дување од сфаќање за потчинетост на жената, отстранува-
ње на сите облици на насилство над жената, стручно оспо-
собување и работно ангажирање на жената во стопанство-
то и другите дејности, унапредување и заштита на семејс-
твото, здравствена заштита на жената и биолошка репро-
дукција, собирање на хуманитарна помош за населението 
и меѓуопштинска соработка. 

Здружението на жени "СИРМА" има седиште во Ку-
маново, ул. "Боро Прцан" бр. 26. 

Здружението на жени "СИРМА" од Куманово се здо-
бива со својство на правно лице со денот на запишување 
во регистарот на 01.02.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 6/2002. 
                                            (6231) 

___________ 
 
 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решението 

Зг. бр. 3/2002 од 24.01.2002 година, го запиша во тргов-
скиот регистар Здружението на граѓани "ЗРАК" со седиш-
те во Куманово на ул. "Киро Антевски" бр. 1. 

Се запишува Здружението на граѓани "ЗРАК" од Ку-
маново, со седиште во Куманово на ул. "Киро Антевски" 
бр. 1 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Куманово, под рег. бр. 216. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејс-
твување на Здружението на граѓани "ЗРАК" од Куманово 
се: подобрување на условите за животот и правата на жи-
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телите од мултиетнички средини, образованието и воспи-
тување на децата и младината, како и да создадат услови 
за постојано интензивна активност на жителите за унапре-
дување на нивната општествено економска положба. 

Здружението на граѓани "ЗРАК" од Куманово има се-
диште во Куманово, ул. "Киро Антевски" бр. 1. 

Здружението на граѓани "ЗРАК" од Куманово се здо-
бива со својство на правно лице со денот на запишување 
во регистарот на 24.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 1/2002. 
                                            (6233) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Згф. бр. 6/2002 од 05.02.2002 година, здруже-
нието на граѓани со име Здружение на риболовци "Бојник"-
Струмица, кое е основано заради унапредување, развој и 
заштита на спортскиот риболов. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "То-
дор Чучков" бр. 24а, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 6/2002. 
              (5635) 

__________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Згф. бр. 7/2002 од 18.02.2002 година, здру-
жение на граѓани со име Здружение на граѓани симпатизе-
ри на спортот "Спорт"-Струмица кое е основано заради 
развивање на граѓански дејности и активности и анимира-
ње на граѓани. 

Здружението ќе дејствува на територија на општина 
Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Кли-
мент Охридски" бр. 118, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 7/2002. 
              (5636) 

__________ 
 
 

Основниот суд во Гевгелија со решението Зг, бр. 1/02 
од 7.02.2002 година, во регистарот на здруженија што се 
води во овој суд  го запиша Здружението на жени "Мирав-
ци" од Миравци. 

Цели и задачи: да создава услови и организиран нас-
тап на постојана и интензивна активност на жените, оства-
рување на правата на жените утврдено со Уставот, целос-
но почитување на личноста  на жената, нејзиниот интегри-
тет, отстранување на сите облици на насилство над жената 
во согласност со документите на меѓународната заедница 
за основните човекови права и вредности и др. 

Лице овластено за застапување: Наташа Зумрува од 
Миравци. 

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 1/02.    
         (5637) 

_________ 
 
 

Со решението Згф. бр. 3/2002 од 28.01.2002 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд Штип, под реден број 3 за 2002 
година се запишува: 

Центар на Активности со Хумани Односи, Експрес-
Сервис за подршка на заедницата. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Партизан-
ска" бб, Штип, а здружението ќе дејствува на територија 
на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 3/2002. 
         (5643) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при судот под Рег. 
згф. бр. 4/2002 се запишува Здружението на печалбари 
"ШПЕНДИ" од с. Ново Село II. 

Работата и активностите на здружението е да создава 
услови за враќање на привремено вработените печалбари 
од странство во татковината, да се овозможи непречено 

школување на децата на печалбарите во татковината, да 
поттикнува поорганизиран културен живот преку непос-
редни контакти, средби и други културни манифестации 
со културно уметнички друштва во странство и сл.  

Седиштето на здружението е во с. Ново Село ИИ, а ис-
тото ќе делува на подрачјето на општина Боговиње. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 4/2002. 
              (5644) 

__________________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

10/2002 од 21.02.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, трговија и ус-
луги Антон Алексоски ТРИГО ДООЕЛ-Прилеп, со седиш-
те на ул. "Кузман Јосифоски" бр. 61, запишано во регис-
тарската влошка бр. 0101111705?-8-03-000 на Основниот 
суд Битола со дејност друга трговија на мало во продавни-
ци со мешовита стока, жиро сметка 30002000008732 во 
Комерцијална банка АД Скопје Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува 
поради тоа што должникот должи само на единствениот 
основач. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (6092) 
__________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 

16/2002 од 21.02.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз ЈАБЛАН -Прилеп, 
запишано во регистарска влошка бр. 1-16682 на Окружни-
от стопански суд Битола, со дејност друга трговија со ме-
шовити стоки, со жиро сметка 41100-601-46054 во Аген-
цијата за блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува 
поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                           (6093) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 
11/2002 од 31.01.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Производство и услуги увоз-извоз ТОР-
ТЕ КОМЕРЦ Петрески Борис и др. ДОО-Прилеп, со се-
диште на ул. "Марксова" бр. 97, запишан во регистарската 
влошка бр. 1-8468 01008379?-3-01-000 на Основниот суд 
Битола, со жиро сметка 41100-601-15783 во Агенцијата за 
блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува 
поради немање на имот за покривање на трошоците на 
постапката. 

Од Основниот во Прилеп.                          (6094) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 6/2002 
од 31.01.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Земјоделско сточарска задруга СЛАВИЈА ек-
спорт-импорт-Прилеп, со седиште во с. Витолиште, запи-
шан во регистарската влошка бр. 1-14332 на Окружниот 
стопански суд Битола, со предмет на работење сточарство, 
со жиро сметка 41100-601-25498 при Агенцијата за блоки-
рани жиро сметки. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува 
поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (6095) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 9/2002 
од 11.02.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија 
на големо и мало и увоз-извоз РИМИНИ-Прилеп П.О., со 
седиште на ул. "Марксова" бр. 44, запишан во регистар-
ската влошка бр. 1-4521 на Окружниот стопански суд Би-
тола, со дејност трговија на мало со обувки и предмети од 
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кожа, со жиро сметка 41100-601-10404 во Агенцијата за 
блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                            (6096) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 
25/2002  од 21.02.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие во приватна сопственост 
за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-
извоз ИВ-ХИФ П.О., со седиште на ул. "Кузман Јосифов-
ски" бр. 219, запишан во регистарската влошка бр. 1-7005 
на Окружниот стопански суд Битола, со дејност производ-
ство на стока за широка потрошувачка и на други метални 
производи, со жиро сметка 4100-601-20007 во Агенцијата 
за блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува 
поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                 (6097) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 
17/2002 од 7.02.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговец поединец за трговија на мало 
Николоски Спиро Божиноски НИЏО Крушево, со седиш-
те на ул. "Партизанска" бр. 27, запишан во регистарската 
влошка бр. 01003196?-6-01-000 на Основниот суд Битола, 
со дејност трговија на мало во продавница претежно со 
храна, пијалаци и тутун , со жиро сметка 
200000029530090 во Стопанска банка Филијала Крушево. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.             (6098) 
__________ 

 
 

Со решението на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 210/01 од 12.02.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДТТУ Авто-Ко-
мерц СН увоз-извоз Босилово, со жиро сметка 41300-601-
56393 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот, заради што и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

 
Од Основниот суд во Струмица.          (6099) 

__________ 
 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 204/01 од 15.02.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговец поединец 
Васе Ѓорѓи Стојанов тп с. Баница, Струмица, со жиро 
сметка 41300-601-62483 што се води при Агенцијата за 
блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ" преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.           (6100) 
__________ 

 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр. 189/01 од 12.02.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТПУУ "Мина" 

ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 41300-601-
18257 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (6101) 
 

__________ 
 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр. 201/01 од 15.02.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТ РЕИН увоз-из-
воз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-45864 
што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струми-
ца , но е одлучено истата да не се спроведува поради не-
мање имот на должникот, заради што и се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение во рок од 15 дена  од денот на објавувањето на 
решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до 
Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (6102) 
 

__________ 
 
 

Со решението на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 159/01 од 13.02.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДПТУ увоз-извоз 
Агротика ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-
66601 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот, заради што и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (6103) 
 

__________ 
 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 214/01 од 08.02.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПТУ увоз-извоз 
Стам ДООЕЛ од Ново Село, со жиро сметка 41300-601-
43143 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот, заради што и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ" преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (6104) 
 

__________ 
 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр. 190/01 од 11.02.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ЈТДПУТ Стефани, 
Јанковиќ Драгољуб и др, јтд Струмица, со жиро сметка 
41300-601-71190 што се води при Агенцијата за немигри-
рани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучува. 
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Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (6105) 
__________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 211/01 од 11.02.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговец поединец 
Столе Ичев Стојан Митко тп Струмица, со жиро сметка 
41300-601-78693, што се води при Агенцијата за блокира-
ни сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање имот на должникот, заради што и 
се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (6106) 
__________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 208/2001 од 12.02.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот ДТ "КОМПАНИ-
ЈА_БМВ" ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 
41300-601-59829 што се води при Агенцијата за немигри-
рани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (6107) 
__________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 6/2002 од 20.02.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "ВИНС" увоз-
извоз од Струмица, со жиро сметка 41300-601-36077 што 
се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но 
е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното претпри-
јатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.          (6108) 
__________ 

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

шението на овој суд ИИ Ст. бр. 44/2002 од 20.02.2002 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот Произ-
водно трговско претпријатие"ПЕКОПРОМ" ЦО експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. "Лука Геров" бр. 46-3/13 
и жиро сметка 40120-601-117612, па истата не се спрове-
дува и се заклучува. Отворената стечајна постапка над 
должникот Производно трговско претпријатие "ПЕКОП-
РОМ" ЦО експорт-импорт Скопје. 

По правосилноста на решението, должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатија на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (6129) 
 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шението II Ст. бр. 426/01 од 19.02.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "ТОРНАДО-ИНЖЕНЕРИНГ" 

Акиф и Неим ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул. "Радишанска" бр. 39, со жиро сметка 40100-601-
394432 и регистарска влошка бр. 02028202?-03-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "ТОРНАДО-ИНЖЕ-
НЕРИНГ" Акиф и Неим ДОО од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (6130) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 39/2002 

од 22.02.2002 година над ДООЕЛ "Маркони Бубања Радо-
сав" Г. Оризари, Битола, дејност производство, со жиро 
сметка 500-0000001441-69 при ЗПП-Филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (6156) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 403/2001 од 27.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Производно трговско 
услужно претпријатие "ХИРИОН ТРАДЕ" експорт-им-
порт, со седиште во с. Буковиќ, со жиро сметка 40120-601-
381661 и регистарска влошка бр. 1-67513-0-0-0 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Производно трговско услужно претпријатие "ХИРИ-
ОН ТРАДЕ" експорт-импорт се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (6190) 
___________ 

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

шение I. Ст. бр. 47/2002 од 18.02.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Производно, трговско и 
услужно претпријатие на големо и мало "МАФИ ПРОМ" 
ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Влади-
мир Комаров" бр. 13/23 и жиро сметка 40100-601-296240 и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот ПТУПГМ "МАФИ ПРОМ" ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 
13/23 и жиро сметка 40100-601-296240 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (6191) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 47/2002 

од 22.02.2002 година над ДООЕЛ "Арковерде Марика" 
Битола, ул. "Милтон Манаки" бр. 18, дејност услужна, со 
жиро сметка 40300-601-92500 при ЗПП-Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

 
Од Основниот суд во Битола.                          (6220) 

__________________________________________________ 
 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1567/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02008282?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар престанокот со работа на Агенцијата за економ-
ски услуги, маркетинг, информациски инженеринг и еду-
кација АНГО Анастасија ДООЕЛ Скопје, ул. "Орце Нико-
лов" бр. 106-22, Скопје. 
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Престанок со работа и запишување на ликвидатор на: 
Агенција за економски услуги, маркетинг, информациски 
инженеринг и едукација АНГО Анастасија ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Орце Николов" бр. 106-22, Скопје.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (5688) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 805/2002 од 19.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02016023?-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар престанокот со работа на Друштвото за производство, 
монтажа и сервисирање на електротехнички производи 
ТЦ М-ТОМАКО Звонко и др. ДОО Скопје, ул. "Ванчо 
Мицков" бр. 97/13, Скопје. 

 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 

Друштво за производство, монтажа и сервисирање на 
електротехнички производи ТЦ М-ТОМАКО Звонко и др. 
ДОО Скопје, ул. "Ванчо Мицков" бр. 97/13, Скопје.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (5689) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 4736/2001 од 13.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02032716?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот на Друштвото за превоз, трговија и 
услуги ИНТЕР-ТОП ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
"Гандиева" бр. 10-б. 

 
Се запишува ликвидаторот Тимче Стаменов.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (5690) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане 

Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. бр. 
4225/2001, објавува дека Услужното угостителско тргов-
ско друштво СЕТ. НЕТ. Боривоје ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Луј Пастер" бр. 5-1-1 и со број на жиро смет-
ка 40100-601-462960 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е 
во ликвидација. 

 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (5747) 
___________ 

 
Ликвидаторот Драгица иванџикова од Скопје, со седиш-

те на ул. "Дрезденска" бр. 15/II-12, Скопје, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П.Трег. бр. 1710/2000, објавува дека Друштвото за 
транспорт, производство, промет и услуги НИКИ-КОМЕРЦ 
Ѓорѓи ДООЕЛ увоз-извоз, со број на жиро сметка 40120-
601-190690 ЗПП Скопје, седиште с. Вучидол ул. "103" бб, 
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на последната 
објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (5748) 
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 869/2000 од 07.22.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "МЕДИЦИН-
СКА КНИГА" ЦО увоз-извоз Скопје, ул."Ордан Попјорда-
нов" бр. 28, со жиро сметка 40100-601-158542. 

За ликвидатор се определува лицето Верка Николов-
ска од Скопје со стан  на ул."Ордан Попјорданов" бр. 17. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (5749)  
___________ 

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

шението на овој суд ИИ. Л. бр. 404/2001 од 09.01.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Градежно трговско претпријатие "СПИДЕР ПЛАТИНУМ" 
ЦО Скопје, ул."Гоце Стојчевски" бр. 3/1-3, со жиро сметка 
40100-601-37191. 

За ликвидатор се определува лицето Гостовиќ Жарко од 
Скопје со стан  на ул."Гоце Стојчевски" бр. 3/1-3. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (5750)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3488/2001 од 31.01.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02034787?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Друштвото за производство, промет и услуги 
ЕВРО-ТЕКС увоз-извоз Дика ДООЕЛ Скопје, ул. "Антон По-
пов" бр. 2/1, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштвото ЕВРО-ТЕКС Дика ДООЕЛ Скопје.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (5858) 

 
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 421/2001 од 25.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ТИС" ДОО-
Скопје, ул."Рудо" бр. 15, со жиро сметка 40100-601-
211137. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Доневски 
од Скопје со стан  на ул."Методи Митревски" бр. 12/6-9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6028)  
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 597/2000 од 14.02.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие "СТОЈ ТРЕЈД" ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул."Сава Ковачевиќ" бр. 130, нас. 
Кисела Вода, со жиро сметка 40100-601-218783. 

За ликвидатор се определува лицето Дивјакоска Тран-
ка од Скопје, нас. кисела Вода, со стан  на ул."Сава Кова-
чевиќ" бр. 130. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6029)  
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 37/2002 од 12.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
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пријатие за транспорт и трговија "КАБАС" експорт-им-
порт Скопје, ул."Марко Орешковиќ" бр. 68, со жиро смет-
ка 40100-601-224644. 

За ликвидатор се определува лицето Пешевски Божи-
дар од Скопје со стан  на ул."Марко Орешковиќ" бр. 68. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6030)  
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 47/2001 од 

22.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за производство и трговија на големо и 
мало "СОКОЛ" ДОО увоз-извоз Штип и истата поради не-
мање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (6034)  
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 19/2002 од 

22.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија, производство и услуги Вассзора 
компани увоз-извоз ДООЕЛ Босилово и истата поради не-
мање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (6035)  
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 27/2002 од 

22.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
ПТП "ГОРИЦА" с. Амзабегово, Св. Николе и истата пора-
ди немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (6036)  
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II. Л. бр. 22/2002 од 05.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет "Н. Б. А-КО-
МЕРЦ" ЦО Скопје од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 39-
2/17, со жиро сметка 40100-601-69185. 

За ликвидатор се определува лицето Никола Илиевски 
од Скопје, со стан на бул. "Октомвриска Револуција" бр. 
12/1-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6281)     
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решението 

Л. бр. 38/2002 од 19.02.2002 година, се отвора ликвидаци-
она постапка поднесена од Друштвото за производство и 
трговија на големо и мало Сампсон увоз-извоз ДООЕЛ 
Кочани, но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во постап-
ката. 

 
Ликвидационата постапка над Друштвото за производ-

ство и трговија на големо и мало Сампсон увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Кочани се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (6155)     
___________ 

 
Ликвидаторот Сабит Алијевски од Скопје, ул. "Пандил 

Шишков" бр. 7/3, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
2601/2001, објавува дека Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и услуги МАГНУМ-МГ Бране ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 13/5, 
Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-443914 отворе-
на при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната 
објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6193) 
___________ 

 
Ликвидаторот Сабит Алијевски од Скопје, ул. "Пандил 

Шишков" бр. 7/3, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
3022/2001, објавува дека Друштвото за трговија и услуги 
ИНТЕРТЕХНА ДООЕЛ Скопје, ул. "Владимир Комаров" 
бр. 6/2-16, Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-
475817 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвида-
ција. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната 
објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6194) 
___________ 

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

шението II. Л. бр. 280/2001 донесено од овој суд на 
22.02.2002 година, е завршена ликвидација над Организа-
ција-ординација по општа стоматологија "ДР. МИЛОКЕВ-
СКИ" ЦО Скопје, со седиште на ул. "Иван козаров" бб, 
локал бр. 16 и жиро сметка 40100-603-23082 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6192)     
___________ 

 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сан-

дански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
3324/2001 од 06.02.2002 година, објавува дека Друштвото 
за трговија и услуги ВИЗИОНАР Ѓорѓе  ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 31-31 и со број на жи-
ро сметка 40100-601-56832 отворена при ЗПП Филијала-
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6279) 
___________ 

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

шението на овој суд II. Л. бр. 52/2002 од 22.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие за промет на мало и големо "МОНАКО" 
експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул. "Солунска" бр. 1 а, со 
жиро сметка 40100-601-226488. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански". 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6280)     
___________ 

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

шението на овој суд II. Л. бр. 74/2001 од 03.04.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Дого-
ворно претпријатие за градежни, занатски и транспортни 
услуги "КАРПОШ ГРАДБА" Скопје од Скопје, ул. "4-ти 
Јули" бр. 129, со жиро сметка 40120-601-22342. 

За ликвидатор се определува лицето Стефановска 
Звезда од Скопје, со стан на ул. "Октомвриска Револуци-
ја" бр. 12/3-1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6282)     
___________ 

 
Ликвидаторот Елисавета Миновска од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П. Трег. бр. II.Л. бр. 410/2001, објавува 
дека Претпријатието за трговија и услуги "ДОМУС"  ДОО 
експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 40100-
601-299877 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (6135) 
__________________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 

 
Се продава земјоделско земјиште, идеален дел 1/4 од: 

К.П. бр. 747, план 4, скица 7, во м.в. "Село" овошна гради-
на, класа 1, површина 550м2, заведена во Поседовен лист 
бр. 157 за КО Режановце, на име Трајковски Гимнас од 
Куманово, за купопродажна цена од 80,00 денари по ме-
тар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" 
бр. 4.                                                               (5571) 

___________ 
 

Сопственикот Бериша Џемшит од Скопје, ул. "Места" 
бр. 15, својата недвижност-нива, 5 класа со површина од 
3108м2, во м.в. "Јурија" на К.П. бр. 353/7, КО Визбегово, 
според Поседовен лист број 300, ја продава за 120,00 дена-
ри за 1м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 
Македонски Бригади" број 54.                      (5573) 

___________ 
 

Сопственикот Младеновска Севда од Скопје, ул. "Ед-
вард Кардељ" бр. 18, недвижноста-нива , 5 класа, со повр-
шина од 1917м2, во м.в. "Бучало", на К.П. бр.  306/1, КО 
Визбегово, според Поседовен лист број 561, ја продава за 
120, 00 денари за 1м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 
Македонски Бригади" број 54.                      (5575) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, и 
тоа идеален дел од 1/4, од нива, класа 2, за КО Битола на 
м.в. "Гургур", со вкупна површина од 604м2, на К.П. бр. 
10947, запишани во ПО бр. 10461 за КО Битола, сопстве-
ност на Стефановска Иконија од с. Будаково, а сега во Да-
ниловград, Црна Гора, преку полномошникот Зулумовски 
Видан од Битола, ул. "Ениџе Бардар" бр. 7, за вкупна ку-
попродажна цена од 4.000 ДЕМ или денарска противвред-
ност, износ од 124.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата.Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот мр-Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин Ка-
мен" бр. 20.                                             (5638) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште - лозје, кое лежи на 
КП бр. 1536, план 4, скица 9, место викано "Балтовица", 
класа 5 (петта), на КО Д. Соње, во вкупна површина од 790 
(седумстотини и деведесет) м2, сопственост на Митов Бо-
јан, ул. "Маршал Тито" бр. 194, Крива Паланка, евиденти-
ран во Поседовен лист бр. 514, за вкупна купопродажна це-
на од 80.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, оп-
штина Кисела Вода, Скопје.                                (5757) 

 
___________ 

 
 
Се продава земјоделско земјиште - к.п. 1844, план 006, 

скица 011, м.в. "Османов Рид", катастарска култура 11000, 
кат. класа 3, површина 814 м2, заведен во Имотен лист бр. 
18376 за КО Куманово на име Меметовиќ Муарем од Кума-
ново, за купопродажна цена од 240 денари по метар квадра-
тен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат 
правото на првенство.  
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марјан Коцевски, од Куманово, ул. "11 Октом-
ври" бр. 4.                                                          (5758) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште 

на сите субјекти со право на првенство на купување, сопс-
твеникот Неделковски Томе, им нуди на продажба ливада 5 
класа од вкупно 428 м2, устроена на КП 469, м.в. "Баки 
Брест", и нива 7 класа, м.в. "Село" од вкупно 2329 м2, ус-
троена на КП 1720, двете на план 9, скица 11, запишани во 
ПЛ бр. 385, за КО Црешево под следните услови:  

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 
400.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на за-
верката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на 
промет и трошоците за пренос на недвижноста.  

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма 
да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадино-
ва, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано 
од денот на огласувањето на оваа понуда.      
          (5759) 

                                                  

Се продава земјоделско земјиште и тоа 14/20 идеален дел 
од КП бр. 34/64-1 нива 6 од класа на м.в. "ГРУДАЈЦА" во по-
вршина од 3250 м

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во оп-

штина Чаир, ги известува сопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП бр. 1558, нива петта класа во мес-
то викано "Штитинје" со површина од вкупно 3005 м.кв. 
КО Глуво Бразда дека сопственикот наведената парцела, 
Палевски Ангеле со живеалиште во с. Глуво, Скопје ја про-
дава наведената парцела по цена од 100 денари по еден ме-
тар квадратен. Доколку наведените лица сакаат да го корис-
тат предимственото право за купување предвидено во Зако-
нот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродаж-
ната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе 
ја продаде на друг купувач.      
(5756) 

                                             

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" 
бр. 5-А.                                                    (5656) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 906 

на место викано "Каменче" кл. 3 во површина од 1966 мкв, 
заведен во Поседовен лист бр. 697 за КО Љубојно, сопстве-
ност на продавачот Слободанка Спиро Бешлиќ, од Битола, 
за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.      
(5653) 

                                                                            

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Верица Панова од Струмица, ул. "Ленинова" бб.
              (6077) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/8 (две идеал-

ни осмини) и тоа по 1/8 (една идеална половина) од својата 
1/2 (една идеална половина) од овошна градина на КП 46 
дел на место викано "Рот" кл. 4 во површина од 2261 мкв, 
заведена во Поседовен лист бр. 49, за КО Коњско, сопстве-
ност на продавачот Тасевски Кире Драган од Ресен, за цена 
од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.                                                           
(5654) 

                     
__________ 

   
___________ 

 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 14/20 идеален 

дел од КП бр. 34/64-2 нива 6 од класа на м.в. "ГРУДАЈЦА" 
во површина од 3250 м2 (или на лице место површина од 

2280 м2) запишана во П.Л. бр. 2323 за КО Бањица, сопстве-
ност на Милчески Милчев Кузман од Гостивар, за купопро-
дажна цена од 514.838.00 (петстотини четиринаесет илјади 
осумсто триесет и осум денари).  

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, ( заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" 
бр. 5-А.                                                    (5655) 

___________ 
 

2 (или на лице место површина од 2280 м2) 
запишана во П.Л. бр. 2323 за КО Бањица, сопственост на 
Милческа вд. Јосиф Љубица од Гостивар, за купопродажна 
цена од 514.838.00 (петстотини четиринаесет илјади осумсто 
триесет и осум денари).  

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, ( заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-овошна градина, 

К.П. бр. 1312, м.в. "Дуќанџика", класа 2, со површина од 
17,05 ари во КО Василево, сопственост на Голубовски Бо-
јан од Струмица, бул. "Маршал Тито" бр. 20-1/6, за цена 
од 102.300,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-вон, 
парцела број 2532 во м.в. "Брестин Дол", нива со површи-
на од 6161м2, сопственост на Димов Јордан од Неготино, 
ул. "Маршал Тито" број 75 и Ристова Горица од Неготино, 
ул. Никола Петров" број 14. Цена на продажбата 37.000,00 
денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" број 
138.             (6078) 

Се продаваат 3/7 (три идеални седмини) од земјодел-
ско земјиште, катастарска култура нива, К.П. бр. 107, во 
м.в. "Кланојца", класа 6, со вкупна површина од 2886м2, 
заведена  во Поседовен лист број 973 за КО Селце, за цена 
од 10.000,00 денари, сопственост на Илиески Зоран од 
Прилеп, ул. "Мариовска" бр. 19. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со горенаведената парцела, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул."Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.             (6079) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-неплодно на К.П. бр. 
1/18, план 6, скица 45, м.в. "Наков Рид" со површина од 
756м2, во КО Конско, сопственост на Наков Ангел од Гев-
гелија, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. Скопска" бр. 6, Гевгелија. 
                            (6080) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 
1251 на м.в. "Влашки", класа 3, со површина од 3139м2, заведе-
на во Поседовен лист бр. 39 за КО Царев Двор, сопственост на 
продавачот Таневски Владе Крсте од с. Царев Двор-Ресен, за 
цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи  со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Мите Богоевски" бб, Ресен.
              (5996) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култу-
ра, нива на К.П. бр. 1942 во м.в. "Тополка", класа 2, со по-
вршина од 6175м2, заведена во Имотен лист број 721 за 
КО Варош, за цена од денарска противвредност на 2 гер-
мански марки за еден метар квадратен, сопственост на 
Шукуроски Благоја од Прилеп, ул. "Гога Јанкулоски" бр. 
17. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со погоренаведената парце-
ла во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.             (5997) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, на К.П. 
бр. 1683 на м.в. "Село", со површина од 36,52 ари во КО 
Дрмени, заведена во ПЛ бр. 788, сопственост на лицето 
Стефановски Д. Љупчо од с. Дрмени-Ресен, за вкупна це-
на од 186.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Мексуд Максуд од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 67, 
Ресен.             (5999) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци1 
(вон), К.П. бр. 9086, план 019, м.в. "Копачот", катастарска 

култура 14100-лозје, класа 5, со вкупна површина од 
2254м2 и КО Кавадарци1 (вон), К.П. бр. 9151, план 019, 
скица 019, м.в. "Копачот", катастарска култура 11000-ни-
ва, класа 6, со вкупна површина од 2223м2, во сопственост 
на Петкана Камчева од Кавадарци, евидентирано во Имо-
тен лист бр. 3391 издаден од Државниот завод за геодет-
ски работи, одделение за премер и катастар, за цена од 
200.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.             (6001) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во: КО Ваташа, К.П. 
бр. 3918, дел 1, план 020, скица 006, м.в. "С. Пинџур", ка-
тастарска култура-пасиште, класа 4, со вкупна површина 
од 74м2, во сопственост по 1/2 идеален дел на Ристо и Бла-
гој Јорданови од с. Ваташа, Кавадарци, евидентирано во 
Имотен лист бр. 760, издаден од Државниот завод за гео-
детски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, 
за цена од 200,00 денари за еден метар квадратен. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ",  
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.             (6009) 

__________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште-интензивно лозје на 
К.П. бр. 1992, план 36, скица 78, м.в. "Под Калуцково", кла-
са 1, со површина од 4915м2, во КО Градец, сосопственост 
на Шумкарова Велика, Невеселова Марија, Коколанска Ца-
на сите од Удово и Трајкова Анка од Гевгелија, Андонова 
Ѓурѓа од Битола и Петрова Јордана од Неготино, за вкупна 
цена од 172.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со  земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. 
                            (6011) 

__________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. 
број 1157, 1158 и 1159, план 3, скица7, на м.в. "Под Бунар", 
нива 7 класа, со вкупна површина од 1140м2, во КО Шише-
во, сопственост на Елизабета Кировска од Скопје, според 
Поседовен лист број 748 за КО Шишево, за цена од 240,00 
денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Мери Весова, на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје.            (6032) 

__________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, на К.П. 
бр. 1530 на м.в. "Порој", класа 4, со површина од 2161м2, 
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заведена во Имотен лист број 151 за КО Златари, сопстве-
ност на продавачот Анастасовска Славе Милица од Скоп-
је, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Мексуд Максуд од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 67, 
Ресен.             (6090) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот и тоа: лозје од 6-та класа, 

со површина од 792м2, што се наоѓа на К.П. бр. 579, и па-
сиште од 5 класа со површина од 120м2, двете на м.в. "Цр-
ни Брегови", КО Маркова Сушица, сопственост на Петру-
шевски Добривоје од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната 
недвижност писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го гу-
бат правото на првенствено купување на предметната нед-
вижност. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од 
Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара 
Рампа").            (6133) 

__________ 
 
Се продава една половина идеален дел односно север-

ната реална половина од К.П. бр. 903, КО Орешани, чија 
вкупна површина изнесува 33 ари и 17м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 229, Ко Орешани, за цена од 100.000,00 
денари. 

Се повикуваат соседите и сосопствениците  во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
до продавачот Асен Ивановски од Скопје, ул. "Париска" 
бр. 4-б. Предмет на продажбата е половина од парцелата.      
(6132) 

                                            
Пасош бр. 1267135 издаден од УВР-Тетово на име Исак 

Исмаили, с. Ново Село 2, Тетово.                                (6268) 
__________________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1500170 на име Јолакоски Стојан, с. Оровник, 

Охрид.                                                                        (5681)  
Пасош бр. 589529 издаден од УВР-Тетово на име Исљами 

Музафер, ул. "Јордан Златановски" бр. 57, Тетово. 
                                                         (6170) 
Пасош бр. 0347568 издаден од УВР-Крива Паланка на име 

Николовски Звонко, с. Осиче, Крива Паланка.(6171) 
Пасош бр. 1354462 издаден од УВР-Скопје на име Из-мит 

Ибиши, ул. "20" бр. 86, с. Сарај, Скопје.             (6172) 
Пасош бр. 1314310/99 издаден од УВР-Тетово на име Ко-

левски Никола, ул. "Д. Г. Кара" бр. 36/9, Тетово.  6173 
Пасош бр. 1644413 издаден од УВР-Скопје на име Чукоски 

Беадин, ул. "Виничка" бр. 46, Скопје.             (6174) 
Пасош бр. 684757 издаден од УВ-Скопје на име Демирова 

Џева, ул. "Диме Мечето" бр. 32, Скопје.           (6175) 
Пасош бр. 1009866 издаден од УВР-Скопје на име Чукески 

Нусрет, ул. "Виничка" бр. 46, Скопје.             (6176) 
Пасош бр. 1490519 на име Ахмеди Нердије, с. Г. Строго-

миште, Кичево.                                                         (6208) 
Пасош бр. 1335307 на име Марковски Горан, с. Ново Ко-

њарево, Струмица.                                                       (6213) 
Пасош бр. 308561 на име Ибиши Сали, с. Слатино, Тетово.

                                                         (6214) 
Пасош бр. 1409692 на име Рамку Џемаил, Дебар. (6216) 

Пасош бр. 828000 на име Абдил Ферати, с. Жеровјане, Те-
тово.                                                                               (4402) 
Пасош бр. 372694 на име Мерсоски Абдија, Дебар. 6085 
Пасош бр. 0783487 на име Руци Рапе, Дебар.         (6084) 
Пасош бр. 1493460 Велкоски Тони, ул. "Радојца Нови-чиќ" 

бр. 400, Охрид.                                                         (1720) 
Пасош бр. 1197130 на име Михајло Филипоски, ул. "Д. На-

редникот" бр. 28, Прилеп.                                          (6254) 
Пасош бр. 862902 на име Изери Тасим, Струга.     (6255) 
Пасош бр. 1287869/99 издаден од УВР-Скопје на име Сте-

фан Пулејковски, ул. "Ј. Сандански" бр. 81/2-15, Скопје.                                     
(6257) 
Пасош бр. 854331 издаден од УВР-Куманово на име Арсиќ 

Лидија, ул. "11-ти Ноември" бр. 143-А, Куманово. 
                                                         (6258) 
Пасош бр. 1274646 издаден од УВР-Скопје на име Садик 

Кемаљ, ул. "Славка Димкова" бр. 43, Скопје.    (6259) 
Пасош бр. 1321101/99 издаден од УВР-Велес на име Стан-

ковски Јован, ул. "Трајко Бошковски-Тарцан" бр. 27, Велес.
                                                         (6260) 
Пасош бр. 589389 издаден од УВР-Тетово на име Авдија 

Саљи, с. Добри Дол, Тетово.                                       (6261) 
Пасош бр. 0683911 издаден од УВР-Скопје на име Изеро-

ски Зенан, ул. "527" бр.13/4, нас. Колонија, с. Идризово, Ско-
пје.                                                          (6262) 
Пасош бр. 1300622/00 издаден од УВР-Крива Паланка на 

име Јакимовска Јованка, ул. "Херој Карпош" бр. 112, Крива 
Паланка.                                                          (6263) 
Пасош бр. 812555/95 издаден од УВР-Скопје на име Ре-ка 

Неда, ул. "Хо Ши Мин" бр. 171, Скопје.                (6264) 
Пасош бр. 1099085/98 издаден од УВР-Скопје на име Ва-

силевска Татјана, ул. "Алексо Деминиевски" бр.23-4А, 
Скопје.                                                          (6265) 
Пасош бр. 1331993 издаден од УВР-Куманово на име Са-

ќипи Арсим, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 83, Куманово. 6267 

Пасош бр. 1364302 на име Васевска Елизабета, ул. 
"Рударска" бр. 3-2/7, Мак. Каменица.                          (6256) 
Пасош бр. 1341461 на име Бајрантари Илмија, с. Веле брдо, 

Гостивар.                                                                 (6116) 
Пасош бр. 1497085 на име Андреевски Ацо, с. Бареша-ни, 

Битола.                                                                         (2779)  
Пасош бр. 960003 на име Бајрами Атип, с. Бачишта Кичево.

                                                         (6313) 
Пасош бр. 1541690 на име Ташев Ѓоко, ул. "Б. Мила-ди-

нови" бр. 57, Неготино.                                               (6316) 
Пасош бр. 340211 на име Савевски Тони, Битола.(6318) 
Пасош бр. 1309296/99 на име Алити Мусли, с. Гургурни ца, 

Тетово.                                                         (6319) 
Пасош бр. 0531822 на име Бајрами Вера, Дебар.   (6322) 
Пасош бр. 1087308 на име Јегени Дритан, Дебар.  (6323) 
Пасош бр. 944922 на име Трбојевиќ Душан, ул. "5-та Пар-

тиска Конфереција" бр. 13/10, Штип.           (6324) 
Пасош бр. 1291735/99 издадена од УВР-Скопје на име Ју-

суф Дураки, ул. "12" бр. 17, с. Сарај, Скопје.         (6327) 
Пасош бр. 1449301/00 издадена од УВР-Скопје на име Пау-

новски Мирослав, ул."Илинденска" бр.28, с. Стајковци, 
Скопје.                                                          (6328) 
Пасош бр. 1586257 издадена од УВР-Куманово на име  То-

ни Петровиќ, с. Табановце, Куманово.           (6329) 
Пасош бр. 111631 издадена од УВР-Куманово на име Ис-

маиљи Авни, с. Слупчане, Куманово.                     (6330) 
Пасош бр. 1226557 на име Селмани Фарук, с. Липково, Ку-

маново.                                                                             (5678) 
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Пасош бр. 1628465 на име Николовски Сашо, ул. "11 Ок-

томври" бр. 100, Св. Николе                                      (6212) 
Пасош бр. 828086 на име Ембруш Тосуни, с. Гургурница, 

Тетово.                                                         (6371) 
Пасош бр. 1189352 на име Лутви Мевљудин, ул. "112"  бр. 

1, Тетово.                                                         (6375) 
Пасош бр. 1241368 издаден од УВР-Тетово на име Адеми 

Садри, с. Камењане, Тетово.                                      (6385) 
Пасош бр. 1037110/97 издаден од УВР-Скопје на име  Ди-

лавер Ахмед, ул."Алберт Станиќ" бр. 35, Скопје. 6386 
Пасош бр. 1157533/98 издаден од УВР-Велес на име  Ќус-

киев Максим, ул. "Којник" бр. 15, Велес.             (6387) 
Пасош бр. 0281154 издаден од УВР-Скопје на име  Ре-џеп 

Марина, ул."Џон Кенеди" бр. Б-10/3-11, Скопје. 6388 
Пасош бр. 1176929/99 издаден од УВР-Куманово на име  

Хамадију Хесет, с. Опае, Куманово.                      (6389) 
Пасош бр. 1275762/99 издаден од УВР-Велес на име  Ете-

мов Демшир, с. Сливник, Велес.                            (6390) 
Пасош бр. 1020953/97 издаден од УВР-Скопје на име  Ал-

тене Мамудовска, ул. "Славеј Планина" бр. 277,  Скопје.                
(6391) 

                                                                                                                                       (6217) 

Пасош бр. 212349/94 издаден од УВР-Скопје на име  
Јовановска  Анѓа, бул. "АСНОМ" бр. 6-1/1, Скопје.   6392 
Пасош бр. 1444055/00 издаден од УВР-Скопје на име  

Јовановска Љубка, бул. "АСНОМ" бр. 6-1/1, Скопје.6393 
Пасош бр. 742746/95 издаден од УВР-Скопје на име  Сне-

жана Ицковска Тодорова, бул. "АСНОМ" бр. 6-1/5,  Скопје.
                                                          (6394) 
Пасош бр. 451916/94 издаден од УВР-Скопје на име  Ка-

ранфилов Панче, ул."Методиј Митевски" бр. 13-2/19,  Скопје.
                                                         (6396) 
Чекови од тековна сметка бр. 03585721  со бр. 004000309-

1418, 0040003091429, 0040003091430 и бр. 0040003091435 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Богоев-
ски Љубиша, Скопје.                                                (6188) 
Чекови од тековна сметка од бр. 0003006132424 до бр. 000-

3006132431, бр. 0003006193711 и бр. 0003006201090 изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Нечовски 
Кире, Скопје.                                                         (6189) 
Чекови од тековна сметка бр. 05589157 од бр.  00070052-

28692 до бр. 0007005228709 и бр. 0007005228690 издаде-ни 
од Комерцијална банка на име Ицовски Цветан, Скопје.             
(6278) 

                                            Работна книшка на име Музафетка Мечоска, Мак. Брод.                                     
(6304) 

Чекови од тековна сметка бр. 00893628 со бр. 0012001633-
830, 0012001633832, 0012001633834, 0012001633835, 001200-
1633836 и  бр. 0012001633837 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Златко Поповски,Скопје.6336 
Чекови од тековна сметка бр. 32762620 од бр. 1300065881-

21 до бр. 130006588129 издадени од Комерцијална  бан-ка на 
име Станкоски Ѓорѓи, Скопје.                             (6414) 
Чекови од тековна сметка бр. 04668356  чек бр.  00500033-

92743 и бр.0110004587519 издадени од Комерцијална  банка 
на име Линин Ефета, Скопје.                        (6415) 
Тековна сметка издадена од Комерцијална банка АД- Ско-

пје Филијала Охрид на име Бошалевски Ѓорѓи,  Ох-рид.                
(6377) 

                                            Работна книшка на име Наумоски Раде, Демир Хисар. 
Тековна сметка бр. 1505105 издадена од Комерцијална бан-

ка АД Скопје на име Виолета Ајдинска Папазовска, Скопје.
                                                          (6413) 
Работна книшка на име Мифтари Рукије, Куманово. 
                                                         (6137) 
Работна книшка на име Минур Нуредини, Куманово. 
                                                         (6138) 
Работна книшка на име Милановски Миле, Куманово. 
                                                         (6139) 

Работна книшка на име Станковски Момчило Куманово.
                                                         (6140) 
Работна книшка на име Иса Рамадани, Куманово.  6141 
Работна книшка на име Боглевски Илија, Битола. 6142 
Работна книшка на име Драган Стојанов, Штип.  (6146) 
Работна книшка на име Гане Митевски, Штип.     (6147) 
Работна книшка на име Пислевска Валентина, Скопје. 
                                                         (6178) 
Работна книшка на име Колачковска Наташа, Скопје. 
                                                         (6179) 
Работна книшка на име Златевска Билјана, Скопје.6180 
Работна книшка на име Јанев Лазо, Скопје.           (6181) 
Работна книшка на име Сладиновска Маја, Скопје.6182 
Работна книшка на име Шабани Имеровски, Велес.6197 
Работна книшка на име Димоски Киро, Прилеп.  (6200) 
Работна книшка на име Трпеска Нада, Мак. Брод.

 6203 
Работна книшка на име Хирије Шабани, Тетово. (6204) 
Работна книшка на име Никола Петроски, Крушево. 

Работна книшка на име Нусред Ајдини, Куманово.6227 
Работна книшка на име Тодоровска Донка, Битола.  

(6230) 
Работна книшка на име Лазаркоски Николче, Охрид. 
                                                          (6232) 
Работна книшка на име Зимбери Фекрет, Куманово. 
                                                          (6235) 
Работна книшка на име Илијев Александар, Кочани. 
                                                          (6237) 
Работна книшка на име Илчо Крстев, Штип.         (6240) 
Работна книшка на име Радослав Молеровиќ, Штип. 
                                                                                           (6241) 
Работна книшка на име Узеири Узеир, Гостивар.(6248) 
Работна книшка на име Исак Велии, Тетово.        (6250) 
Работна книшка на име Муареми Меваип, Тетово. 6251 
Работна книшка на име Славка Таневска, Скопје.  6275 
Работна книшка на име Сашо Ивановски, Кратово.6292 
Работна книшка на име Наков Оливер, Штип.      (6296) 
Работна книшка на име Мицева Звезда, Гевгелија. 6297 
Работна книшка на име Котески Благоја, Прилеп. 6301 
Работна книшка на име Шефат Ајдини, Струга.   (6303) 

Работна книшка на име Бурим Сејдини, Кичево.  (6306) 
Работна книшка на име Сами Рамадани, Тетово.  (6307) 
Работна книшка на име Амет Илјази, Тетово.      (6308) 
Работна книшка на име Димовска Соња, Охрид.  (6315) 
Работна книшка на име Љуан Бафтијар, Скопје.  (6331) 
Работна книшка на име Стојанов Роберт, Скопје.(6332) 
Работна книшка на име Јаневски Далибор, Скопје.6333 
Работна книшка на име Наим Мурати, Куманово.  6346 
Работна книшка на име Драгарски Јосиф, Битола. 6347 
Работна книшка на име Милиќ Верица, Куманово.  

(6349) 
Работна книшка на име Новак Андонов, Кочани.(6352) 

                                                         (6359) 
Работна книшка на име Јусуфи Улбер, Струга.     (6362) 
Работна книшка на име Шаклеска Елизабета,  Гости-вар.                                     

(6365) 
Работна книшка на име Корососка Мара, Охрид. (6376) 
Работна книшка на име Емилија Ангеловска, Скопје. 
                                                            (6399) 
Работна книшка на име Димовски Дејан, Скопје. (6400) 
Работна книшка на име Шерефедин Ибраимовски,  Скопје.

                                                         (6401) 
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Работна книшка на име Неџмедин Цури, Скопје. (6402) 
Работна книшка на име Кире Секулоски, Скопје.(6403) 
Работна книшка на име Мемети Сефер, Скопје.  (6404) 
Работна книшка на име Кузмановска Елизабета,  Скопје.                

(6405) 
                                          Свидетелство за 8-мо одделение на име Нешева Лидија, Св. 
Николе.                                                          (6353) 

Воена книшка на име Тасев Сашо, Кратово.         (6143) 
Воена книшка на име Горан Стојковски, с. Побожје, Ско-

пје.                                                         (6183) 
Воена книшка на име Насер Ајра, Велес.           (6198) 
Воена книшка на име Ангел Јанев, Штип.              (6239) 
Воена книшка на име Јовановски Жарко, Скопје.(6276) 
Воена книшка на име Јакимов Симо, Велес.          (6199) 
Воена книшка на име Ариф Јусуфи, Тетово.         (6310) 
Воена книшка на име Трајковски Данчо, Скопје. (6406) 
Воена книшка на име Дејан Митевски, Скопје.     (6407) 
Воена книшка на име Симиќ Дејан, Скопје.           (6408) 
Свидетелство на име Коцевски Марјан, Куманово. 6136 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Шенур Зулфију, 

Куманово.                                                          (6144) 
Свидетелство на име Георгиевски Кирчо, Делчево.6145 
Свидетелство за положен завршен испит за средно обра-

зование издадено од гимназија "Зефљуш Марку" на име 
Сабахате Жерка, Скопје.                                           (6184) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Маршал 

Тито" с. Арачиново на име Мустафи Рагми, Скопје. 
                                                         (6186) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Мар-шал 

Тито" с. Арачиново на име Мустафи Нијази, Скопје. 
                                                          (6187) 
Свидетелство на име Ајхан Спахо, Струга.            (6202) 
Свидетелство на име Исени Неџбедин, Тетово.    (6205) 
Свидетелство на име Беџети Рукије, Тетово.         (6206) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Гоце 

Делчев"-Ресен на име Беличевски Благојчо, Ресен.(6219) 
Свидетелство на име Илиевски Димче, Мак.Каменица. 
                                                          (6236) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Секулоска Љу-ба, 

Прилеп.                                                          (6243) 
Свидетелство за 1, 2, и 3 година на име Паноски Ата-нас, 

Струга.                                                          (6247) 
Свидетелство на име Венхар Лимани, Тетово.       (6249) 
Свидетелство на име Ибрахим Саитовиќ, Тетово.(6253) 
Свидетелство за завршено средно образование издадено од 

Центар за образование и оспособување на возрасни "13 
Ноември"-Скопје на име Шаботиќ Сенад, Скопје.  

                                                          (6272) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Маршал 

Тито" на име Филиповски Борис, Скопје.         (6273) 
Свидетелство издадено од Машински училишен центар-

Скопје на име Николоски Гоце, Скопје.             (6274) 
Свидетелство за 2 година гимназија на име Фатон Ази-зи, 

Куманово.                                                                        (6293) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Несрине Реџепи, 

Куманово.                                                                       (6294) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Баки Реџепи, Ку-

маново.                                                          (6295) 
Свидетелство на име Фатиме Рамадани, Тетово.  (6311) 
Свидетелство на име Хајриз Кадриу, Тетово.        (6312) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата 

"Зефљуш Марку" на име Насер Сејдиу, Скопје. 4271 
Свидителства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ "Дри-та" 

на име Шабани Имета, с. Рашче, Скопје.          (14304)  
Свидетелство за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Фатлум  Ав-

дији, Куманово.                                                         (6348) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Мухабере  Ос-ма-
ни, Куманово.                                                          (6350) 
Свидетелство на име Ристов Бранко, Кочани.       (6351) 

Свидетелство на име Ибески Един, Прилеп.          (6357) 
Свидетелство на име Јуксел Амедоски, Прилеп.   (6358) 
Свидетелство на име Алампиоски Богдан, Мак. Брод. 
                                                          (6363) 
Свидетелство на име Севиме Дењали, Тетово.      (6366) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Дане  

Крапчев" на име Богатинов Благој, Скопје.              (6409) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од ДСЕП "Васил  

Антевски Дрен" на име Весна Постолова, Скопје.  (6410) 
Свидетелство за завршено основно образование изда-дено 

од ОУ "Даме Груев" на име Сулејман Ибраим,  Скопје.                                     
(6411) 
Индекс бр. 7196 издаден од природно математички фа-кул-

тет на име Сејфулов Заим, Велес.                    (6185) 
Индекс на име Фергим Демири, Битола.           (6361) 
Индекс бр. 42051 издаден од Економски факултет- Скопје 

на име Танчев Димитар, Скопје.                      (6412) 
Дозвола АДР бр. 1196 издадена од Министерство за сооб-

раќај и врски на име Ѓорѓиев Борис, Скопје.  (12780) 
Диплома за завршено средно образование издадена од ДСУ 

"Цар Самоил"-Ресен на име Туџарова Љубица, Ре-сен.                                     
(6207) 
Диплома за 3-та година на име Мирчев Мите, Радовиш. 
                                                          (6196) 
Диплома од трет и четврт степен на име Јанева Јулијана, 

Штип.                                                         (6238) 
Диплома на име Аврамовска Росица, Тетово.        (6252) 
Диплома за завршено средно образование издадена од  

"ЕМУЦ"-Скопје на име Васиќ Момчило, ул. "Антон Попов" 
бр. 83-А, Скопје.                                                       (6277) 
Диплома за завршено средно образование издадена од  

УСО "Кочо Рацин" Велес на име Смилев Трајче, Велес. 
                                                         (6291) 
Диплома завршено средно машинско училиште издаде-на 

од  на име Саитоски Едисон, Мак. Брод.           (6305) 
Диплома од средно училиште на име Мемети Фаут Гос-ти-

вар.                                                         (6309) 
Диплома за завршена гимназија издадена од "Никола Ка-

рев"-Скопје на име Јанковиќ Мирко, Скопје.      (6334) 
Диплома за завршена гимназија издадена од "Гоце Дел-

чев"-Куманово на име Станковиќ Марјана Кумано во.                                     
(6335) 
Диплома на име Радевиќ Жељко, Велес.           (6354) 
Диплома за завршено средно образование на име  Ристески 

Драган, Мак. Брод.                                                (6364) 
Диплома за завршен трети степен и свидителства од 1,  2 и 

3 година издадени од МУ "Гоце Делчев" на име  Димовски 
Дејан, Скопје.                                                       (6416) 
Здравствена книшка на име Попоска Дора,Битола. 

(6201) 
Здравствена книшка на име Думовски Никола, Велес. 
                                                          (6242) 
Здравствена книшка на име Бенита Елмазова, Битола. 
                                                         (6244) 
Здравствена книшка на име Ставревски Благоја, Битола.                                     

(6245) 
Здравствена книшка на име Караѓоска Паца, Битола. 
                                                         (6246) 
Здравствена книшка на име Дестанов Џемаил, Велес. 
                                                         (6298) 
Здравствена книшка на име Дестанов Сенат,Велес.6299 
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Здравствена книшка на име Марјан Митков, Велес.6300 
Здравствена книшка на име Цветановски Благојче, Битола.

                                                         (6302) 
Здравствена книшка на име Латифова Хатија, Велес. 
                                                          (6355) 
Здравствена книшка на име Латифов Сејфи,Велес.6356 
Здравствена книшка на име Мемедовска Мубееџел,  Би-

тола.                                                          (6360) 
Даночна картичка бр. 5030988183770 издадена од Управа 

за приходи на име Тодороски Ѓешко, Скопје.      (6269) 
Даночна картичка бр. 5030989121230 издадена од Управа 

за приходи на име Тасески Киро, Скопје.              (6270) 
Даночна картичка бр. 5030991121360 издадена од  Управа 

за приходи на име Исмани Џафер, Скопје.       (6271) 
Даночна картичка бр. 5030996121342 издадена од  Уп-рава 

за приходи на име Деловска Веселинка, Скопје.6286 
Даночна картичка на име Митев Никола, Радовиш.6288 
Даночна картичка бр. 4030000385094 на име Мери Мари-

јан, Скопје.                                                                     (12629) 
Даночна картичка бр. 5030989112699 на име ТП "ШИК", 

Скопје.                                                                (12676) 
Даночна картичка бр. 4017991108046 на име "КУМАК" 

Илчо ДООЕЛ, Куманово.                                              (12683) 
Службена легитимација издадена од Министерство за  над-

ворешни работи на име Хеба Хаскет Наер, Скопје. 
                                                         (6397) 
Престанува со вршење самостојна дејност  електроинстала-

терскиот дуќан "ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ" Зе-кир, Скопје.             
(6177) 

                                            

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавно-
то отворање на понудите потребно е на Комисијата за јав-
ни набавки да и достават писмено овластување од понуду-
вачот за учество на јавното отворање. 

Престанува со вршење самостојна дејност берберскиот 
дуќан на име Таџедин Исни Љачи, Скопје.                (6398) 
 ____________________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комиси-
јата за јавни набавки при Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-65/11 

 
I. Предмет на набавка: 
Колективно осигурување на припадниците на Минис-

терството за одбрана и АРМ од последици на смрт поради 
несреќен случај, траен инвалидитет и смрт од болест во 
три степени на ризик, под услови наведени во Прилог бр. 
1 на овој повик. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на уче-
ство на сите правни и физички лица регистрирани за деј-
носта во согласност со набавката, а ќе се спроведува во 
согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање 
на понудите. 

Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството 
за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов"бб, Скопје, соба 
711, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Висина на месечна премија и висина на осигурена 

сума по осигурено лице, 
3. Рок на исплата на осигурена сума, 
4. Начин и услови на плаќање, 
5. Посебни услови (наведени во Прилог бр. 1). 
 
III. Со понудата потребно е да се достави документа-

ција согласно  Законот за јавни набавки (оригинали или 
заверена копија од нотар) и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со За-
конот за трговски друштва и единствена класификација на 
дејност, 

- документ за бонитет издаден од Централниот регис-
тар, 

- потврда од Управата за  приходи за платени даноци, 
придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна 
пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на 
вршење на дејност. 

Бараната документација не смее да биде постара од 6 
(шест) месеци освен документите од првата алинеја. 

 
IV. Критериумите за избор на најповолен понудувач се 

утврдени согласно Законот за јавни набавки и тоа: висина 
на премија 30 бода, висина на осигурена сума 30 бода, рок 
на исплата на осигурената сума 10 бода и посебни услови 
30 бода. 

 
V. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

65/11 во оригинален примерок и потпишана од овластено 
лице на понудувачот и придружна документација од глава 
III треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки, на адреса Министерство 
за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов"бб, преку пошта, 
или со предавање на Комисијата на самото јавно отвора-
ње. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една по-
нуда. 

 
VI. Рок за доставување на понудата 
 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а 
јавното отворање на понудите, во присуство на понудува-
чите ќе се одржи на 21.03.2002 година во 10,00 часот, во 
просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје. 

 
2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 

кои не ги содржат бараните податоци и документација од 
овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се земат за 
разгледување. 

3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 091/28 28 94  и  28 20 15. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за здравство на Ре-
публика Македонија,  објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01/2001/ПОВТОРНО 

ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ    ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1. Набавувач: Министерството за здравство на Ре-

публика Македонија,  ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје. 
1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање до-

кументација за претходно утврдување на подобност (прет-
квалификација) на понудувачите за имплементација на 
интегрален информациски систем на интерни клиники 
при ЈЗО - Клинички центар Скопје. 

 
1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество на 

секое заинтересирано домашно и странско правно и фи-
зичко лице кое е регистрирано за производство и/или про-
мет (на големо) на информатичка опрема и софтвер. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Министерството за здравство на Република Маке-

донија има потреба со забрзана постапка за претходно ут-
врдување на подобност на понудувачите (претквалифика-
ција) преку документација врз основа на која ќе се оцени 
способноста на понудувачите за извршување на предмет-
ната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавка: имплементација 
на интегрален информациски систем на интерни клиники 
при ЈЗО - Клинички центар Скопје. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУ-

ВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
Заинтересираните понудувачи потребно е да достават 

документација во согласност со член 35 од Законот за јав-
ни набавки за: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капацитети 

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

та. 
3.2. Понудувачот треба да приложи документ за фи-

нансиска и економска способност согласно Законот за јав-
ни набавки и член 16 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да прило-
жат документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копие заверено кај нотар, како и потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси 
и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно 
со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јав-
ни набавки треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регистрира-
на за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да 
содржи податоци за економското работење во последните  
три години. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. Документот не тре-
ба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копие 
заверено кај нотар. 

3.4. Документ дека за понудувачот не е отворена пос-
тапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде 
постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено 
кај нотар. 

 
3.5. Извод од судска регистрација на понудувачот сог-

ласно Законот за трговски друштва. 
 
3.6. Список на главни испораки на информатичка оп-

рема и сопствени софтверски решенија во последните 
три(3) години со количествата на испорачаната опрема и 
примачите. 

3.7. Список на пријавени вработени технички лица 
(име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за 
редовен работен однос и за стручност за извршување на 
задачите од наведената набавка. 

3.8.Сертификати или добиени атести (оригинал или за-
верена копија) од домашни и меѓународни компании или 
институции дека целокупната понуда е во согласност со 
стандардите на Република Македонија или со меѓународ-
ните стандарди. 

3.9. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди 
банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на по-
нудата доколку понуди услов за авансно плаќање. 

3.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста 
на понудата заради обезбедување на исполнување на дого-
вор. 

3.11. Во случај понудувачот да вклучи подизведувачи, 
потребно е да достави нивен список. Целокупната потреб-
на документација назначена во точка 3 треба да биде дос-
тавена на македонски јазик. 

3.12. Сите документи да бидат доставени во оригинал 
или копија заверени од нотар. 

 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУ-
ВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

4.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет. 
4.3. Техничка опременост. 
4.4. Кадровска опременост. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
5.1. Заради итнос на набавката на потребната опрема, 

рокот за доставување на документацијата изнесува 10 де-
на од денот на објавувањето на огласот за ограничениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето), односно 
заклучно со 19.03.2002 година. 

5.2. Документацијата и другите податоци кои ќе прис-
тигнат во архивата на Министерството за здравство на Ре-
публика Македонија по истекот на крајниот рок и кои не-
ма да бидат изработени според барањата на овој повик, ка-
ко и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани, нема 
да бидат разгледувани. 

5.3. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат на начин согласно член 52 од Законот за јавни набав-
ки. 

5.4. Документацијата и другите податоци, во соглас-
ност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се 
достават преку пошта на адреса: ул. "50 Дивизија" бр. 6, 
Скопје или да се предадат во архивата на Министерството 
(најдоцна до 15 часот секој работен ден). 

5.5. Секој понудувач и подизведувач може да учеству-
ва само со една понуда. 

5.6. За подетални информации понудувачите можат да 
контактираат на тел. 128-052. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за здравство, објаву-
ва 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик број 06/2002 е Ми-

нистерството за здравство, со седиште на ул. "50-та Диви-
зија" бр. 6. 

 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
 
2.1. Изградба на нова амбуланта во с. Ропотово - Ме-

дицински центар - Прилеп. 
2.2. Изградба на нова амбуланта во с. Воѓани- Меди-

цински центар - Прилеп. 
2.3. Изградба на нова амбуланта во с. Иванковци- Ме-

дицински центар - Велес. 
2.4. Изградба на нова амбуланта во с. Лакавица- Меди-

цински центар - Гостивар. 
2.5. Изградба на нова амбуланта во с. Франгово- Ме-

дицински центар - Струга. 
3. Набавката е делива. 
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
5. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
5.1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
5.2. Цени на секоја позиција за набавка според проек-

тот од тендерска документација како и вкупната цена со 
сите давачки; 

5.3. Рок на извршување на работите; 
5.4. Начин на плаќање; 
5.5. Фактор за непредвидени работи. 
 
6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
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6.1. Извод од судска регистрација на понудувачот сог-
ласно Законот за трговски друштва. 

6.2. Понудувачот треба да приложи документ за фи-
нансиска и економска способност согласно Законот за јав-
ни набавки и член 16 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да прило-
жат документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копие заверено кај нотар, како и потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси 
и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно 
со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јав-
ни набавки треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регистрира-
на за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да 
содржи податоци за економското работење во последните  
три години. 

6.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. Документот не тре-
ба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копие 
заверено кај нотар. 

6.4. Документ дека за понудувачот не е отворена пос-
тапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде 
постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено 
кај нотар. 

6.5. Список на главни испораки и изведување на гра-
дежни работи во областа на здравството. 

6.6. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

6.7. Доказ за кадровска опременост за изведување на 
вакви работи. 

6.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди 
банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на по-
нудата доколку понуди услов за авансно плаќање. 

6.9. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста 
на понудата заради обезбедување на исполнување на дого-
вор. 

6.10. Сите документи да бидат доставени во оригинал 
или во копија заверени од нотар. 

 
7. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
7.1. Тендерската документација може да се подигне во 

Министерството за здравство секој работен ден, во време 
на траење на повикот; 

7.2. Пред подигање на тендерската документација по-
нудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповратен на-
домест на: - Трезорска сметка - 100000000063095 -  на Бу-
џетски корисник - 190010043463119 - Приходна шифра - 
723819-12 - ЕДБ - 4030990253804 - Депонент на: Народна 
банка на РМ. 

Покрај доказот за уплатените парични средства, пону-
дувачот за да ја подигне документацијата потребно е да 
достави и писмено барање составено на меморандум за 
подигање на истата. 

 
8. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
- цена; 
- квалитет; 
- рок на изведба; 
- гаранција; 
- начин на плаќање. 
 
9. НАЧИН И РОКОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
 
9.1. Целокупната документација се доставува на начин 

согласно член 52 од Законот за јавни набавки. 
 
9.2.Повикот трае 15 дена од денот на објавувањето, 

односно заклучно до 22.03.2002 година кога и понудите 
треба да бидат пристигнати/предадени во архивата на Ми-
нистерството за здравство, а отворањето на понудите ќе се 
одржи на 25.03.2002 година во просториите на Минис-
терството за здравство во 12,00 часот, во присуство на по-
нудувачите. 

9.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Министерството за здравство ул. "50-
та Дивизија" бр. 6, Скопје, за Комисија за јавни набавки - 
контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201. 

9.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

9.5. Понудите што нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, како и оние што не се изработени според бара-
њата на отворениот повик нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), Комисијата 
за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-50/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕ-
ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-50/2002 е 

А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за багери производство на 
Ман Такраф  според изготвени спецификации. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата 
на  набавката да ја додели на повеќе понудувачи. 

 
2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО 

ПОДРУЖНИЦИ И  ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА-СПЕЦИФИКАЦИИ 

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за РЕК 
Осломеј и за следните типови на багери: СРс401.15/15; 
БРс 1400; Арс-3500. 

2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем 
на набавката- дозволена е делумна понуда, но не и во рам-
ките на една спецификација. 

2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер специфика-
циите можат да ги подигнат во просториите на АД "Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, кат 9,  соба 1, од 7,30 часот до 9,30 часот при 
што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 де-
нари, уплатена на жиро сметка 200000002447884; АД 
"ЕСМ", Ед. дан. бр.  4030989128346, депонентна банка - 
Стопанска банка, со назнака за отворен повик 01-50/2002, 
контакт телефон: 02 149-155. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, како и името на производителот 
на деловите. 

 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност 
на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од Законот за јавни набавки)  на паритет ДДП магацин на 
набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан  
ДДВ.  

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификациите во це-
лост да ги пополни и истите да ги достави како составен 
дел на понудата. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите 
за плаќање. 
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3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија (член 19 од ЗЈН). 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7.  Понудите од странските понудувачи (документа-

ција која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

3.8. Контакт телефон: 02 149-155. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност согласно член 16 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002). 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и 
член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот 
за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други  давачки (член 16 од Законот 
за изменување и дополнување на ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранци-
ја на износ од 5% од вкупната понуда (вредност на ДДП 
со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН и член 41 од Законот за 
изменување и дополнување  на ЗЈН. 

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа, 
своја и на производителот за испорака на ваков вид стоки 
во последните 3 години. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот  повик, соглас-
но член 29 став 2 од ЗЈН. 

4.7. Сите барани документи треба да се оригинал или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 ме-
сеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 25 од ЗЈН) 
5.1. Цена.............................................................60 поени, 
5.2. Начин на плаќање....................................30 поени, 
5.3. Рок на испорака........................................10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: АД "Електростопанство на Македони-
ја", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 
9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
20.03.2002 во 11 часот во просториите на АД "Електросто-
панство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, 
стара зграда, подрумска сала за состаноци во присуство на 
овластени  претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок, оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

                                            Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), Комисијата 
за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-51/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕ-
ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-51/2002 е 

А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за багери производство на 
КРУПП  според изготвени спецификации. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата 
на  набавката да ја додели на повеќе понудувачи. 

 
2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО 

ПОДРУЖНИЦИ И  ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА-СПЕЦИФИКАЦИИ 

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за РЕК 
Осломеј и за следните типови на багери: СХ 400 и  БРсх-
50/1200. 

2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем 
на набавката- дозволена е делумна понуда, но не и во рам-
ките на една спецификација. 

2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер специфика-
циите можат да ги подигнат во просториите на АД "ЕСМ" 
- Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 ча-
сот до 9,30 часот при што треба да приложат уплатница на 
износ од 500,00 МКД, уплатена на жиро сметка: 
200000002447884; АД"ЕСМ", ЕДБ. 4030989128346, Сто-
панска банка, со назнака за отворен повик 01-51/2002, 
контакт телефон: 02 149-155. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, како и името на производителот 
на деловите. 

 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност 
на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од Законот за јавни набавки)  на паритет ДДП магацин на 
набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан  
ДДВ.  

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификациите во це-
лост да ги пополни и истите да ги достави како составен 
дел на понудата. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите 
за плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија (член 19 од ЗЈН). 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7.  Понудите од странските понудувачи (документа-

ција која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност согласно член 16 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002). 
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4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и 
член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот 
за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други  давачки (член 16 од Законот 
за изменување и дополнување на ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранци-
ја на износ од 5% од вкупната понуда (вредност на ДДП 
со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН и член 41 од Законот за 
изменување и дополнување  на ЗЈН. 

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа, 
своја и на производителот за испорака на ваков вид стоки 
во последните 3 години. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот  повик, соглас-
но член 29 став 2 од ЗЈН. 

4.7. Сите барани документи треба да се оригинал или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 ме-
сеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки) 

5.1. Цена.............................................................60 поени, 
5.2. Начин на плаќање....................................30 поени, 
5.3. Рок на испорака........................................10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" 
бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
21.03.2002 во 11 часот во просториите на АД "Електросто-
панство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, 
стара зграда, подрумска сала за состаноци во присуство на 
овластени  претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок, оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

                                    
                 Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), Комисијата 
за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-52/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕ-
ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-52/2002 е 

А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за багери производство на 
ВИТКОВИЦЕ - Чешка  според изготвена тендер специфи-
кација. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата 
на  набавката да ја додели на повеќе понудувачи. 

 
2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО 

ПОДРУЖНИЦИ И  ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА-СПЕЦИФИКАЦИИ 

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за РЕК 
Осломеј и за следните типови на багери: ЗП-2500. 

2.2. Понудата  мора да се однесува на целиот обем на 
набавката- не е дозволена делумна понуда. 

2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер специфика-
циите можат да ги подигнат во просториите на АД "Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 часот при 
што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 де-
нари, уплатена на жиро сметка 20000 0002447884; 
АД."ЕСМ", Ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - 
Стопанска банка, со назнака за отворен повик 01-52/2002. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, како и името на производителот 
на деловите. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност 
на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од Законот за јавни набавки)  на паритет ДДП магацин на 
набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан  
ДДВ.  

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификацијата во 
целост да ја пополни и истата да ја достави како составен 
дел на понудата. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите 
за плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија (член 19 од ЗЈН). 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7.  Понудите од странските понудувачи (документа-

ција која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност согласно член 16 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002). 

 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-

дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и 
член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот 
за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други  давачки (член 16 од Законот 
за изменување и дополнување на ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа, 
своја и на производителот за испорака на ваков вид стоки 
во последните 3 години. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот  повик, соглас-
но член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинал или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 ме-
сеци. 
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5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки) 

5.1. Цена.............................................................60 поени, 
5.2. Начин на плаќање....................................30 поени, 
5.3. Рок на испорака........................................10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" 
бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
22.03.2002 во 11 часот во просториите на АД "Електросто-
панство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, 
стара зграда, подрумска сала за состаноци во присуство на 
овластени  претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок, оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки во АД  "Електростопанство на Македони-
ја"-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-01/2002  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 38-01/2002 е 

АД  "Електростопанство на Македонија"-Подружница 
ХЕЦ Козјак, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скоп-
је. 

 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 

изведба на: 
 
I. Доводен тунел 
Монтажни и заварувачки работи на 8 (осум) сегменти 

од цевки со дијаметар φ=5000 мм, со вкупна должина од 
ч35,4 метри, во се спрема точка 4 од овој отворен повик. 

 
II. Темелен испуст 
Монтажни и заварувачки работи на 45 (четириесет и 

пет) сегменти од цевки со дијаметар φ=3750 мм, со вкупна 
должина од ч323,8 метри, во се спрема точка 4 од овој от-
ворен повик. 

III. Машинска зграда 
1. Монтажа на вбетонирани делови (цевки и анкери и 

инсталација за заземјување), кои влегуваат во примарен 
бетон (I-ва фаза на бетонирање), вклучувајќи ги и завару-
вачките работи, во се спрема точка 4 од овој отворен по-
вик. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно со Законот за јавни набавки. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи. 
 
2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 

како и вкупната цена на целата набавка изразена во ЕУРО, 
со посебно искажан ДДВ на паритет ДДП Градилиште 
ХЕЦ Козјак. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-
само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање. 

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем и количина на набавката. 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки). 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршува-
ње на набавката-услугата. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи треба да би-

дат доставени на англиски јазик и преведени на македон-
ски јазик од страна на овластен преведувач. 

 
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
ност. 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
3.7. Понудувачот треба да достави референтна листа 

на работи од ваков тип и доказ за техничката способност 
на понудувачот и евентуалните подизведувачи (технички 
средства, опрема и посочување вклучени технички лица). 

3.8. Целокупната документација треба да е оригинална 
или заверени копии верни на оригиналот не постари од 6 
месеци. 

3.9. Странско правно или физичко лице треба да дос-
тави ревизорски извештај од странска реномирана реви-
зорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. 
Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкуп-
ното економско работење на странскиот понудувач во 
последните три години. 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Документацијата со која располага набавувачот е: 
 
1) Проектна документација за доводен тунел и теме-

лен испуст. 
 
2) Проектна документација за вбетонирани делови во I 

фаза бетон на машинска зграда. 
 
3) Опис и обем на монтажните работи за наведените 

објекти. 
Документацијата се става на увид на заинтересираните 

понудувачи во просториите на АД "Електростопанство на 
Македонија"-Подружница ХЕЦ Козјак, на ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, 6 спрат, соба бр. 1 во Скопје, секој работен ден 
од 12,00 до 15,00 часот во времето на траењето на јавниот 
повик. 

За подигнувањето на проектната документација да се 
уплати 2.500,00 денари на жиро сметка 200000002466120-
депонент Стопанска банка, даночен број 4030989128346, 
со назнака за Отворен повик бр. 38-01/2002. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
 
5.1. Цена на чинење....................................................40; 
5.2. Квалитет................................................................30; 
5.3. Рок на изведување...............................................20; 
5.4. Начин на плаќање...............................................10. 
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6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: АД "Електростопанство на Македони-
ја", Комисија за јавни набавки на Подружница ХЕЦ Коз-
јак, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје, Отворен повик 
бр. 38-01/2002. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 25.03.2002 
година (понеделник) во 12,00 часот, во просториите на АД 
"Електростопанство на Македонија", Подружница ХЕЦ 
Козјак, 5 спрат, сала за состаноци, на ул. "11 Октомври" 
бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени согласно Отворени-
от повик, како и оние кои ја немаат целокупната докумен-
тација која се бара во овој отворен повик, нема да се раз-
гледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

 
     Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 
2/2002), Комисијата за јавни набавки на град Скопје, обја-
вува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ОВИК БР. 18-5/2002  П 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е град Скопје - Градски 

комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сооб-
раќај и заштита на човековата околина, ул. "Илинденска" 
бб. 

2. Предмет на јавната набавката е:  
а) подигање и реконструкција на јавни зелени површи-

ни на подрачјето на град Скопје во текот на 2002 година; 
б) набавка на посадочен дендролошки материјал во те-

кот на 2002 година. 
3. Право на учество на јавниот повик имаат сите заин-

тересирани правни и физички лица кои обавуваат соодвет-
на стопанска дејност. Понудувачите можат да дадат свои 
понуди за една или двете позиции од предметот на набав-
ката. 

4. Начинот на спроведување на постапката за јавна на-
бавка, согласно член 33-а од Законот за јавни набавки, се 
спроведува во две фази: I - фаза на претквалификација т.е. 
прибирање на документација заради утврдување на подоб-
ност на понудувачите за изведување на работи од предме-
тот на набавката, и фаза ИИ - прибирање на понуди од по-
добните понудувачи за работите опишани во предметот на 
набавката. 

 
ИИ. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставу-

ваат следните документи: 
- претставување на понудувачот: име, адреса, седиште, 

овластено лице, телефон и факс; 
- документ за регистрација за вршење на соодветна 

дејност; 
- документ за техничко-технолошки бонитет: располо-

жива опрема и други физички капацитети потребни за ре-
ализација на набавката, досегашно искуство (референтна 
листа) и стручен кадар (квалификација и број): докумен-
тот за техничко-технолошки бонитет треба да се однесува 
за позиција од предметот на набавката за која понудува-
чот дава своја понуда; 

- документ за економско-финансиски бонитет издаден 
од Централниот регистар; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки; 

- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка 
за стечај или ликвидација; 

- потврда од надлежен суд дека нема изречено мерка 
на безбедност-забрана за вршење на дејност. 

 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во гор-

ниот лев агол треба да носи ознака "не отворај" бројот на 
јавниот повик и позициите од предметот на набавката за 
кои се дава понуда. 

2. Рок за прием на понудите изнесува 21 ден од пос-
ледното  објавување во јавно гласило. 

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса 
град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-
станбени работи, сообраќај и заштита на човековата око-
лина, ул. "Илинденска" бб, Скопје, или се предаваат во ар-
хивата на град Скопје. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во определе-

ниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата 
содржани во повикот, како и несоодветно комплетирани-
те, нема да се разгледуваат. 

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат да 
добијат на тел. 297-283, Градски комитет за урбанизам, 
комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на чове-
ковата околина. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 

("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Јавното претпријатие Ко-
мунална хигиена Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-1119 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ  

I. За набавка на: 
1. Специјално возило за подигање и транспортирање 

на смет, за садови-контејнери од 1,1 м3 2 парчиња, 
2. Специјално (комбинирано) возило за подигање и 

транспортирање на смет, за садови-контејнери од 1,1 м3, 5 
м3 и 7 м3    1 парче, 

3. Специјално возило за подигање и транспортирање 
на смет и миење на садови-контејнери од 1,1 м3 
     1 парче, 

4. Специјално возило за подигање и транспортирање 
на смет за садови од 120 литри                  2 парчиња. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички лица, 
а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од 
Законот за јавни набавки. 

 
II. Тендерска документација за предметот на набавка 

односно технички карактеристики на средствата наведени 
под глава I,  се дадени во Прилог број 1 на овој повик, кој 
може да се добие во ЈП Комунална хигиена Скопје, ул. 
"Лазар Личеновски" бб (VI барака), во работен ден од 
09,00 до 14,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цена, поединечна и вкупна за наведените средства, 

без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко 
купувач. 

3. Квалитет на средствата според техничките каракте-
ристики на производителот (по ИСО стандард и Законот 
за стандардизација ("Сл. весник на РМ" бр. 23/95), а сог-
ласно бараните карактеристики со овој повик (каталог-
проспект). 
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4. Начин и услови на плаќање (можност за увоз на 
средствата). 

5. Рок на испорака на средствата. 
6. Гарантен рок (за секој од наведените средства и за 

одделни делови од истите). 
7. Обезбедени резервни делови, сервис и одржување. 
8. Упатство за ракување на македонски јазик и  
9. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата потребно е да се достави документа-

ција согласно Законот за јавни набавки (оригинал или за-
верена копија кај нотар) и тоа: 

- документација согласно членовите 22, 23 и 24 од За-
конот за јавни набавки. 

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач 
согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот се наве-
дени во Прилог број 1 на овој повик. 

VI. Доставување на понудата: 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 03-1119 

во оригинален примерок и потпишана од овластено лице 
на понудувачот и документацијата од глава IV треба да 
бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Зако-
нот, на адреса: ЈП Комунална хигиена ул. "Лазар Личенов-
ски" бб (VI барака) - Скопје, по пошта, лично во архивата 
или со предавање на Комисијата на самото јавно отвора-
ње. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една по-
нуда, за сите средства или за дел од истите наведени во 
глава I на овој повик. 

VII. Рок за доставување на понудите. 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во дневниот печат и "Сл. весник на РМ", а отвора-
њето на понудите ќе биде на 20.03.2002 година во просто-
риите на ЈП Комунална хигиена Скопје на ул. "Лазар Ли-
ченовски" бб (VI барака), во 12,00 часот. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација од 
овој повик, нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/22 90 39 и 61 32 98. 

 
ЈП Комунална хигиена - Скопје 

___________ 
 
Врз основа на член  10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комиси-
јата за јавни набавки на Средношколскиот дом "Томе Сте-
фановски Сениќ" Скопје, објавува  

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, СО 

ЈАВНО ОТ ОРАЊЕ В 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик е СШД "Томе Стеф-

ановски Сениќ" со седиште во Скопје, бул. "Александар 
Македонски" бр. 22, ПП 387. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за ре-
конструкција на дел од ниската зграда. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица регистрирани за ваков вид дејност. 

1.4. Постапката по повикот ќе се спроведува согласно 
одредбите од Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, предмер со количина 

на работите и техничката документација со која располага 
набавувачот, заинтересираните понудувачи можат да ја 
подигнат и извршат увид во Домот, секој работен ден од 
08-14 часот во време траење на јавниот повик со надомес-
ток во висина од 3.000,00 денари. Буџет на РМ-Среднош-
колски дом "Томе Стефановски Сениќ", Скопје 
100000000063095 Сметка на буџетски корисник-единка 
корисник 160010408178710 Приходна шифра 723220 15 
Даночен број МК 4030974256780 Депонент НБРМ. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот и изведувачот на работата. 
3.2. Понудата мора да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупните цени на целата набавка искажана во дена-
ри (со пресметани даноци и други давачки). 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршува-

ње на работите изразено во календарски денови. 
3.5. Понудувачот е должен во понудата да ги зачува 

градежните карактеристики на објектот. 
3.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем на предвидените работи. 
3.7. Понудувачот треба да даде гаранција за извршени-

те работи. 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Доказ за финансиска и економска способност, сог-

ласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
4.2. Доказ за техничка способност на понудувачот, 

согласно член 23 од Законот за јавни набавки. 
4.3. Доказ на понудувачот согласно член 24 од Законот 

за јавни набавки. 
Горенаведените документи да бидат доставени во ори-

гинал или фотокопија заверена од нотар и не постари од 6 
месеци. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши сог-

ласно член 25 од Законот за јавни набавки, и тоа: 
- цена                                                             30 бода, 
- рок на извршување на работите           30 бода, 
- начин на плаќање                                     30 бода, 
- техничка способност                               10 бода. 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 

26.03.2002 година во 10,00 часот во просториите на До-
мот, во присуство на претставници на понудувачите кои 
треба да достават писмено  овластување за учество на от-
ворениот повик. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
во согласност со членовите 53 и 54 од Законот за јавни на-
бавки, преку пошта или во архивата на набавувачот. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Средношколски дом "Томе Стефанов-
ски Сениќ" (Комисија за јавни набавки), бул. "Александар 
Македонски" бр. 22 ПП 387, 1000 Скопје тел. 175-122;175-
150. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не ќе бидат доставени во утврдени-

от рок и оние кои не се изработени согласно барањата од 
отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара со овој повик, нема да се раз-
гледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Комисија за јавни набавки 
__________________________________________________ 

 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење на 

нотарски работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 
25/98), Претседателот на Нотарската Комора на Република 
Македонија на ден 27.02.2002 година, го донесе следното   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА  

1. Именуваните нотари: 
 
1. Виолета Бранко Петровска-Стефановска - за подрачје 

на Основен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канце-
ларија: ул. "11 Октомври" бр. 36, Скопје; 

 
 2. Весна Душан Дончева - за подрачје на Основен суд 

Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Да-
ме Груев" бр. 28, Скопје; 

3. Роза Ангеле Николова - за подрачје на Основен суд 
Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. 
"Иво Лола Рибар" бр. 59/2/2, Скопје; 

4. Гордана Адам Ракочевиќ - за подрачје на Основен 
суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: бул. 
"Кочо Рацин" бр. 32, вл. 1 ст. 1, Скопје; 
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12. Николче Славе Павловски - за подрачје на Основен 
суд Ресен, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 1, Ресен; 

5. Снежана Слободан Видовска - за подрачје на Осно-
вен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: 
ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 74, Скопје; 

13. Станка Благој Горичан - за подрачје на Основен 
суд Охрид, адреса на нотарска канцеларија: бул. "Маке-
донски Просветители" бб, Охрид; 

6. Љубица Јован Ковчегарска - за подрачје на Основен 
суд Скопје II - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. 
"Железнички транспортен центар" локал 716, Скопје; 14. Магдалена Велко Ордева - за подрачје на Основен 

суд Велес, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Владимир 
Назор" бр. 2, Велес; 

7. Снежана Трпко Бубевска - за подрачје на Основен 
суд Скопје II - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: 
бул. "Јане Сандански" бр. 24, локал 5, Скопје; 15. Марија Иван Хаџи-Петрушева - за подрачје на Ос-

новен суд Велес, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Со-
лунска" бр. 3, Велес; 

8. Стела Никола Лазаревска - за подрачје на Основен 
суд Скопје II - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: 
бул. "Јане Сандански", Т.Ц. 13 Ноември локал 21/1, Скоп-
је; 16. Благој Здравко Насков - за подрачје на Основен 

суд Свети Николе, адреса на нотарска канцеларија: Плош-
тад Илинден бб, Свети Николе; 9. Блага Божин Иванова - за подрачје на Основен суд 

Кавадарци, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Мито Ха-
џи-Василев" бр. 38, Кавадарци; 

17. Луиза Алексо Христова - за подрачје на Основен 
суд Битола, адреса на нотарска канцеларија: Комплекс Бе-
зистен, локал бр. 14, Битола; 10. Соња Ѓорѓи Стојчева - за подрачје на Основен суд 

Гевгелија, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Маршал 
Тито" бб, Валандово; 

ќе започнат со работа на ден 04.03.2002 година. 
2. Решението стапува на сила веднаш со неговото до-

несување. 11. Ѓорѓи Јован Николов - за подрачје на Основен суд 
Гевгелија, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Димитар 
Влахов" бр. 3, Гевгелија; 

3. Решението да се објави во "Службен весник на РМ". 
                                               Нотарска Комора на РМ 
                                                          Претседател,  
                                                   Никола Кајчевски, с.р.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р.бр. Акцион

1 МЗТ Заеднич
2 Трико 
3 ШИК Плачко
4 Карпош - Кон
5 Мак-Тутун 
6 Црвена Ѕвезда
7 7 Ноември 
8 Грозд 
9 Енергомонт 
10 Славеј - с. Сла
11 ЗИК Оранжер
12 ЗИК Нагорич
13 Димко Митре
14 КЕН 
15 Македонија -

вработување 
16 Хунап 
17 Југотутун 
18 Технометал В
19 Македонија П
20 Иднина 
21 ИГМ Слога 
22 11 Октомври
23 Агрохемизац
24 Жито Продук
25 Аутомакедон 
Акциите ќе бидат 
Повеќе информа

http://www.mpa.org.mk
 
 

 
  
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
ОДЛУКИ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА  
ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 

ерско друштво Место Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 
Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Максима-
лен 

дисконт 

ки работи Скопје 368.011 119.330 32,43% 0,00%
Виница 920.325 528.009 57,37% 0,00%

вица Радовиш 1.907.582 1.176.469 61,67% 0,00%
фекција - Ранковци Ранковци 240.716 183.475 76,22% 0,00%

Ресен 639.451 154.870 24,22% 80,00%
 Пехчево 1.964.194 205.999 10,49% 80,00%

Гевгелија 511.292 136.892 26,77% 50,00%
Струмица 1.306.402 72.551 5,55% 30,00%
Скопје 171.728 18.407 10,72% 80,00%

веј Прилеп 26.881 9.769 36,34% 80,00%
ии Куманово 383.469 247.949 64,66% 30,00%
ане Куманово 204.517 119.713 58,53% 30,00%
в Велес 2.045.168 16.668 0,82% 80,00%

Куманово 723.933 22.370 3,09% 80,00%
 проф. осп. и 
на инвалиди Скопје 153.388 8.895 5,80% 30,00%

Радовиш 1.073.713 58.799 5,48% 80,00%
Св. Николе 2.071.066 399.277 19,28% 80,00%

ардар Скопје 4.099.825 711.483 17,35% 30,00%
роект Скопје 664.679 131.133 19,73% 50,00%

Кратово 3.297.845 438.526 13,30% 90,00%
Ресен 517.071 342.507 66,24% 80,00%

-Еуромеханика Прилеп 204.517 58.891 28,80% 80,00%
ија Скопје 664.679 222.246 33,44% 80,00%
т Св. Николе 2.002.843 450.998 22,52% 80,00%
ија Скопје 3.671.072 1.273.518 34,69% 50,00%
понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување. 
ции во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса: 
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О Б Ј А В А 
 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите 

во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и со-
цијална политика 

 
 

О Б Ј А В У В А 
 
Просечната месечна нето плата по работник за месец 

февруари 2002 година неможе да изнесува помалку од ут-
врдената на ниво на оддел и тоа:  

 
 

Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 

активности 
6057

02 Одгледување на шуми, користење на шу-
ми и соодветни услужни активности 

6027

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта-
та и рибарските фарми, услужни актив-
ности во рибарството 

5113

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ваде-
ње на трест 

7728

11 Вадење на сурова нафта и природен гас 
и услужни активности во производство-
то на нафта и гас, освен истражувања 

0

12 Вадење на руда на уран и ториум 0
13 Вадење на руди на метал 0
14 Вадење на други руди и камен 6247
15 Производство на прехранбени произво-

ди и пијалаци 
8928

16 Производство на тутунски производи 8613
17 Производство на текстилни ткаенини 4285
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3366

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, седла, 
сарачки производи и обувки 

1251

20 Преработка на дрво, производи од дрво 
и плута, освен мебел, производство на 
предмети од слама и плетарски матери-
јал 

3781

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7422

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

10224

23 Производство на кокс, деривати на наф-
та и нуклеарно гориво 

10820

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 

6107

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4496

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

9394

27 Производство на основни метали 8709
28 Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 

5442

29 Производство на машини и уреди, нес-
помнати на друго место 

6304

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7345

31 Производство на електрични машини и 
апарати, неспомнати на друго место 

5988

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

4978

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 

11196

34 Производство на моторни возила, при-
колки и полуприколки 

5012

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7440

36 Производство на мебел и други разно-
видни производи, неспомнати на друго 
место 

4579

37 Рециклажа 0
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10345

41 Собирање, пречистување и дистрибуци-
ја на вода 

7086

45 Градежништво 5251
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продажба 
на мало на моторни горива 

7662

51 Трговија на големо и посредничка трго-
вија, освен трговија со моторни возила 
и мотоцикли 

9752

52 Трговија на мало, освен трговија со мо-
торни возила и мотоцикли; поправка на 
предмети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

5236

55 Хотели и ресторани 5651
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 5879
61  Воден сообраќај 0
62 Воздушен сообраќај 0
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патничките 
агенции 

10946

64 Поштенски активности и телекомуника-
ции 

12682

65 Финансиско посредување, освен осигу-
рување и пензиски фондови 

13890

66 Осигурување, реосигурување и пензи-
ски фондови, освен задолжителна соци-
јална заштита 

15894

67 Помошни активности во финансиското 
посредување 

21241

70 Активности во врска со недвижен имот 11153
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата 

4635

72 Компјутерски и сродни активности 5523
73 Истражување и развој 8541
74 Други деловни активности 8314
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
6613

80 Образование 6315
85 Здравство и социјална работа 6546
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 
7318

91 Дејност на организации врз база на зач-
ленување 

10442

92 Рекреативни, спортски, културни и за-
бавни активности 

6636

93 Други услужни дејности 7394
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0

99 Екстериторијални организации и тела 0
 

       Министер, 
 
            Бедредин Ибраими, с.р. 
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