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Рок за рекламации 15 дена. 
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7.800 денари. Овој број чини 320 
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1048. 
У К А З БР. 35 

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 42/2001) 

Се унапредува 

во чин генерал 
Генерал-потполковникот Петровски Алекса Пан-

де ЕМБГ: 2612943480012, сега Началник на Генерал-
штабот на Армијата на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
Претседател 

на Република Македонија, 
Борис Трајковски, с.р. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
Претседател 

на Република Македонија, 
Борис Трајковски, с.р. 

Бр. 07-1072 
11 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

1051. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
Се прогласува Законот за градежното земјиште, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 4 јули 2001 година. 

Бр. 07-1070 
11 јули 2001 година 

Скопје 

1049. 
У К А З БР. 36 

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 42/2001) 

Се унапредува 

во чин генерал-потполковник 
Генерал-мајорот Стамболиски Јован Методи 

ЕМБГ: 1004947780815, сега заменик на Началникот на 
Генералштабот на Армијата на Република Македони-ја. 

Бр. 07-2495/1 
4 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Бр. 07-1071 
11 јули 2001 година 

Скопје 

1050. 
У К А З БР. 37 

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 42/2001) 

Се поставува по мирновремена и воена формација 

За командант на 1. гранична бригада "А" во Гене-
ралштабот на Армијата на Република Македонија 

Полковникот на АРЕ ПВО Јовчевски Чедомир 
Атанас 

ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден ге-
нерал, лична ВЕС: 31340, ЕМБГ: 0305952440026 

до сега: Командант на 6. пешадиска бригада "Б", 
во 2. Армиски корпус, во Генералштабот на Армијата 
на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат правата и обврските во 

поглед на градежното земјиште и уредувањето на тоа 
земјиште. 

Член 2 
Градежното земјиште е добро од општ интерес за 

Републиката и ужива посебна заштита, на начин и ус-
лови утврдени со овој закон. 

Уредувањето на градежното земјиште е дејност од 
јавен интерес. 

Член 3 
Градежно земјиште во смисла на овој закон е из-

граденото и неизграденото земјиште планирано за 
градење со просторни и урбанистички планови и акти-
те што ги заменуваат тие планови. 

Изградено градежно земјиште во смисла на став 1 
на овој член е градежното земјиште на кое е изграден 
објект од траен карактер, согласно со закон и земјиш-
тето што служи за редовна употреба на објектот. 

Член 4 
На градежно земјиште може да се стекнува право 

на сопственост и други права определени со овој и 
друг закон. 

На правото на сопственост на градежното земјиш-
те и на другите права врз тоа земјиште, се применува-
ат прописите за сопственоста и другите права врз 
стварите, како и прописите за евиденција на правата 
врз недвижностите. 

Член 5 
Сопственоста врз градежното земјиште создава 

права и обврски и служи за доброто на сопственикот и 
на заедницата. 

Член 6 
Градежно земјиште може да биде во сопственост 

на Република Македонија и на домашни физички и 
правни лица, под услови утврдени со овој и друг закон. 
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Член 7 
Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа 

неговата површина и се она што со него е трајно повр-
зано, а се наоѓа на површината или под неа, ако со за-
кон поинаку не е определено. 

Член 8 
Прометот со градежно земјиште е слободен, под 

услови утврдени со овој и друг закон. 
По исклучок од став 1 на овој член на градежно 

земјиште во сопственост на физички и правни лица на 
кое е планирана изградба на објекти од јавен интерес 
на Републиката, утврден со закон, првенствено право 
на купување има Република Македонија. 

Условите и начинот на остварување на правото на 
првенствено купување од став 2 на овој член се оства-
руваат согласно со одредбите на Законот за облигаци-
оните односи. 

Член 9 
Градежна парцела претставува дел од градежно 

земјиште утврдена со плановите и актите што ги заме-
нуваат плановите од член 3 на овој закон. 

Градежна парцела може да се состои од една или и 
од повеќе катастарски парцели, или од делови на ка-
тастарски парцели утврдена со детален урбанистички 
план, односно заверен урбанистички проект и нуме-
рички податоци за површината на градежната парце-
ла. 

Член 10 
Објектите изградени на површината на градежно-

то земјиште или под површината со намена таму трај-
но да останат, се дел од тоа градежно земјиште се до-
дека од него не се одделат, освен ако правно ги одде-
лува од тоа земјиште стварно право, кое носителот на 
тоа право го овластува на туѓо земјиште да има објект 
во своја сопственост, или ако врз основа на концесија 
носителот на тоа право го овластува на него да има 
објект во своја сопственост. 

Објектите од времен карактер во смисла на став 1 
на овој член не се делови на градежното земјиште. 

II. ПРАВА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 11 
Секое физичко и правно лице има право да корис-

ти градежно земјиште во сопственост на Република 
Македонија наменето за општа употреба. 

Начинот и условите на користење на земјиштето 
од став 1 на овој член се определува со овој и друг за-
кон. 

Со градежното земјиште од став 1 на овој член во 
име на Република Македонија управува Владата на 
Република Македонија. 

Правото на управување на градежното земјиште 
наменето за општа употреба, Владата на Република 
Македонија може да го пренесе на друг орган. 

Член 12 
Носителот на правото на сопственост на градежно 

земјиште, може земјиштето да го отуѓи и даде под 
долготраен и краткотраен закуп. 

На градежно земјиште може да се заснова хипоте-
ка. 

Градежно земјиште може да се експроприра на на-
чин и под услови определени со прописите за експроп-
ријација. 

Член 13 
Градежното земјиште во сопственост на Републи-

ка Македонија, може да се отуѓи, да се даде под конце-
сија и под закуп. 

Градежното земјиште од став 1 на овој член се оту-
ѓува и дава под закуп со јавно наддавање и со непос-
редна спогодба. 

Отуѓувањето и давањето под закуп од став 1 на 
овој член ги врши органот на државната управа надле-
жен за работите што се однесуваат на градежното 
земјиште. 

Начинот и постапката на отуѓувањето на земјиш-
тето од став 1 на овој член преку јавно наддавање и со 
непосредна спогодба, давањето под закуп, висината на 
посебните трошоци на постапките за отуѓување и да-
вањето под закуп, како и висината на надоместокот ги 
пропишува Владата на Република Македонија. 

Градежното земјиште од ставот 1 на овој член мо-
же да се даде под концесија на начин и услови утврде-
ни со овој закон и Законот за концесии. 

1. Концесија 

Член 14 
Владата на Република Македонија може градежно 

земјиште во сопственост на Република Македонија да 
даде под концесија на домашно и странско правно и 
физичко лице, ако намената на тоа земјиште е поврза-
на со дејност или добро во општ интерес на Републи-
ката за кои со Законот за концесии и овој закон е 
предвидено давање на концесија. 

Член 15 
Градежното земјиште од член 14 на овој закон се 

дава под концесија по претходно спроведен јавен кон-
курс. 

Ако на објавениот конкурс од став 1 на овој член 
не се јави заинтересирано лице, градежното земјиште 
може да се даде под концесија во постапка со приби-
рање на понуди кои се поднесуваат до органот на др-
жавната управа надлежен за работите на управување 
со градежното земјиште. 

Член 16 
Постапката на јавниот конкурс и постапката на 

прибирање на понуди од член 15 на овој закон се спро-
ведува согласно со Законот за концесии и овој закон. 

Член 17 
Висината на надоместокот за користење на конце-

сијата на градежно земјиште се утврдува во договорот 
за концесија, согласно со најповолната понуда од јав-
ниот конкурс, односно прибраните понуди. 

Член 18 
Стручните и административни работи за давање на 

користење на градежно земјиште под концесија ги вр-
ши органот на државната управа надлежен за работи-
те на управување со градежното земјиште. 

2. Право на долготраен и краткотраен закуп 

А. Право на долготраен закуп 

Член 19 
На градежно земјиште може да се основа право на 

долготраен закуп во корист на домашни и странски 
физички и правни лица. 

Закупот од став 1 на овој член може да трае нај-
многу 99 години. 

Член 20 
Носител на право на долготраен закуп на градеж-

но земјиште е лице во чија корист тоа право е основа-
но или преминало на него. 

Сопственикот на градежно земјиште може да биде 
носител на право на долготраен закуп на своето зем-
јиште, кое го дал под долготраен закуп. 

Член 21 
Правото на долготраен закуп на градежно земјиш-

те е право на туѓо градежно земјиште што го овласту-
ва неговиот носител на површината на тоа земјиште 
или под неа да изгради сопствен објект, а сопствени-
кот на земјиштето е должен тоа да го трпи. 

Член 22 
Носителот на правото на долготраен закуп на гра-

дежно земјиште е сопственик на објектот изграден на 
тоа градежно земјиште, а во поглед на градежното 
земјиште кое е оптоварено со право на долготраен за-
куп има права и обврски на плодоуживател. 
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Секоја одредба на договорот, спротивна на став 1 
на овој член е ништовна. 

Носителот на правото на долготраен закуп е дол-
жен на сопственикот на градежното земјиште да му 
плаќа закупнина. 

Член 23 
Промена на содржината на правото на долготраен 

закуп може да се врши само во согласност со сопстве-
никот на оптовареното градежно земјиште, а ако со 
тоа би се променил дотогашниот начин на извршува-
ње на останатите стварни права на оптовареното зем-
јиште, тогаш и во согласност со носителите на тие 
права, на начин определен за основање на право на 
долготраен закуп врз основа на правно дело. 

Член 24 
Правото на долготраен закуп на градежно земјиш-

те не може да се оддели од градежното земјиште што 
го оптоварува и секое лице кое на која и да е правна 
основа стекне право на сопственост на оптовареното 
земјиште, стекнало земјиште оптоварено со право на 
долготраен закуп, ако со закон поинаку не е определе-
но. 

Член 25 
Правото на долготраен закуп на градежно земјиш-

те може да се оттуѓи и да се наследи со закон или со 
договорот за долготраен закуп, доколку со закон или 
договорот поинаку не е определено. 

Правото на долготраен закуп на градежно земјиш-
те може да се оптовари со службености, заложно пра-
во и реални товари. 

Објектот кој е изграден врз основа на правото на 
долготраен закуп, се пренесува, наследува и оптовару-
ва заедно со правото на долготраен закуп. 

а. Стекнување 

Член 26 
Врз основа на валидно правно дело чија цел е стек-

нување на право на долготраен закуп, правото на дол-
готраен закуп се стекнува со изведување од правото 
на сопственост на градежното земјиште кое со тоа се 
оптоварува, на начин определен со овој и друг закон. 

Член 27 
Правото на долготраен закуп на градежно земјиш-

те се стекнува со договор и со одлука на суд. 
Правото на долготраен закуп на градежно земјиш-

те во сопственост на Република Македонија се стек-
нува со договор. 

Член 28 
Договорот за стекнувањето на право на долготра-

ен закуп на градежно земјиште се склучува во писме-
на форма. 

Со договорот, правото на долготраен закуп може 
да се ограничи на секој начин што е возможен, допуш-
тен и не е спротивен на природата на тоа право. 

Кога градежното земјиште е во сопственост или во 
заедничка сопственост, право на долготраен закуп мо-
же да се стекне само ако за тоа се согласат сите со-
сопственици, односно заеднички сопственици. 

Член 29 
Правото на долготраен закуп задолжително се за-

пишува во јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите (во натамошниот текст: јавна книга), 
како товар на земјиштето што се оптоварува и како 
посебно право. 

Договорот за долготраен закуп произведува прав-
но дејство од денот на запишувањето во јавната книга. 

Запишувањето на правото на долготраен закуп во 
јавна книга како товар се врши врз основа на догово-
рот за долготраен закуп. 

Доколку правото на долготраен закуп би наштети-
ло на веќе запишаните ограничени права на земјиште-
то, тоа може да се запише само со согласност на носи-
телите на тие права. 

Објектот кој е изграден, ќе се запише во јавната 
книга како објект изграден на земјиште оптоварено 
со право на долготраен закуп. 

Член 30 
Правото на долготраен закуп на градежно земјиш-

те со одлука на суд може да се стекне во постапка за 
делба на имотот и во оставинска постапка, кога судот 
може во таа постапка да основа службеност, како и во 
други случаи определени со закон. 

На стекнувањето на правото на долготраен закуп 
со одлука на суд на соодветен начин се применуваат 
одредбите од Законот за сопственост и другите ствар-
ни права кои се однесуваат за засновање на службе-
ност со одлука на суд. 

Член 31 
На градежно земјиште во сопственост на Републи-

ка Македонија, право на долготраен закуп на градеж-
но земјиште се заснова по претходно одржано јавно 
наддавање, во корист на лицето кое понудило највисо-
ка цена. По исклучок кога е тоа во интерес на Репуб-
лика Македонија за изградба на објекти од јавен инте-
рес утврдени со закон право на долготраен закуп мо-
же да се заснова и со непосредна спогодба. 

Општините, односно градот Скопје засноваат пра-
во на долготраен закуп на градежно земјиште во сопс-
твеност на Република Македонија, по пат на непосред-
на спогодба, без надоместок. 

Член 32 
На преносот на правото на долготраен закуп на со-

одветен начин се применуваат одредбите за стекнува-
ње на право на сопственост на недвижности врз осно-
ва на правно дело, одлука на суд и наследување ако со 
закон поинаку не е определено. 

Со правото на долготраен закуп истовремено се 
пренесува и правото на сопственост на објектот изгра-
ден на земјиштето на кое објектот е изграден врз ос-
нова на право на долготраен закуп. 

Договорот спротивен на став 2 на овој член е ниш-
товен. 

б. Заштита 
Член 33 

Правото на долготраен закуп, додека објектот не 
е изграден, а и по тоа се заштитува со соодветна при-
мена на одредбите за заштита на стварните права од 
Законот за сопственост и другите стварни права. 

в. Престанок 
Член 34 

Правото на долготраен закуп престанува со пропа-
ѓање на објектот, откажување од правото од страна на 
носителот на правото на долготраен закуп и со испол-
нување на условите за раскинување на договорот. 

Престанокот на правото на долготраен закуп се 
запишува во јавната книга и произведува правно деј-
ство од денот на запишувањето. 

Член 35 
На престанокот на правото на долготраен закуп со 

пропаѓање на објектот, на соодветен начин се приме-
нуваат одредбите за престанок на правото на сопстве-
ност со пропаѓање на ствари од Законот за сопстве-
ност и другите стварни права. 

На престанокот на правото на долготраен закуп со 
откажување и со исполнување на условите за раскину-
вање на договорот, на соодветен начин се применува-
ат одредбите од Законот за облигационите односи. 

Член 36 
Правото на долготраен закуп на градежно земјиш-

те на кое бил изграден објектот, кој е уништен до таа 
мера да не може да се употребува за целта за која бил 
наменет, е основа за раскинување на договорот, ако 
во рок од три години од уништувањето, не биде пов-
торно изграден барем во мера колку е неопходно да 
служи за својата поранешна главна намена. 
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Рокот од став 1 на овој член почнува да тече први-
от ден од годината што следи по годината кога објек-
тот е уништен, но не.тече додека постојат околности-
те под кои застанува да тече рокот за одржувачка. 

Член 37 
Со истекот на рокот на договорот за долготраен 

закуп, она што со тоа право било правно одвоено од 
земјиштето, станува прирасток на градежното зем-
јиште, односно сопственост на сопственикот на зем-
јиштето. 

На односот меѓу сопственикот на градежното зем-
јиште и лицето на кое му престанало правото на дол-
готраен закуп на соодветен начин се применуваат од-
редбите од Законот за сопственост и другите стварни 
права според кои се проценуваат односите по преста-
нокот на правото на плодоуживање, ако со правното 
дело не е нешто друго определено. 

Член 38 
Туѓите стварни права со кои било оптоварено пра-

вото на долготраен закуп на градежно земјиште прес-
тануваат со престанокот на тоа право, ако со правно-
то дело не е нешто друго определено. 

Службеностите, заложните права и реални товари 
во корист и на товар на правото на долготраен закуп 
со објектот, остануваат како службености и реалните 
товари во корист, односно на товар на градежното 
земјиште со објектот, со дотогашниот ред на првен-
ство. 

Б. Право на краткотраен закуп 
Член 39 

На изградено градежно земјиште може да се осно-
ва право на краткотраен закуп заради поставување на 
урбана опрема. На неизградено градежно земјиште 
може да се основа право на краткотраен закуп за на-
мени од времен карактер во функција на урбано живе-
ење. 

На изградено градежно земјиште краткотрајниот 
закуп може да трае до пет години со можност за про-
должување, а на неизградено градежно земјиште до 
две години со можност за продолжување до реализа-
ција на урбанистичкиот план . 

Член 40 
Правото на краткотраен закуп се стекнува со дого-

вор во писмена форма. 
На договорот од став 1 на овој член соодветно се 

применуваат одредбите од Законот за облигационите 
односи. 

На градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, право на краткотраен закуп се стекнува 
со јавно наддавање и со непосредна спогодба. 

Општините, односно градот Скопје стекнуваат 
право на краткотраен закуп на градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија, по пат на не-
посредна спогодба. 

Начинот и условите под кои изграденото и неиз-
граденото градежно земјиште се дава под краткотра-
ен закуп ги пропишува министерот кој раководи со 
Министерството за транспорт и врски. 

3. Хипотека 
Член 41 

На градежно земјиште може да се заснова судска, 
законска и договорна хипотека, согласно со Законот 
за сопственост и другите стварни права и Законот за 
договорна хипотека. 

III. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 42 
Под уредување на градежно земјиште во смисла на 

овој закон се подразбира изградба на објекти на ин-
фраструктурата, заради обезбедување на непречен 
пристап до градежната парцела од јавен пат, поставу-
вање на водоводна, канализациона (фекална и атмос-
ферска), електрична, ПТТ и друга инсталација со 
приклучоци до градежната парцела. 

Планирањето, проектирањето и изведувањето на 
инфраструктурата од ставот 1 на овој член се врши 
според просторните и урбанистичките планови и акти-
те што ги заменуваат тие планови како и според кое-
фициентот на искористување на земјиштето утврден 
со плановите. 

Уредувањето на градежното земјиште од ставот 1 
на овој член може да биде извршено целосно или де-
лумно, што го определува општината односно градот 
Скопје. 

Степенот на уреденост на градежното земјиште 
поблиску го пропишува министерот кој раководи со 
Министерството за транспорт и врски. 

Член 43 
Градење на објект се врши на уредено градежно 

земјиште. 
Уредувањето на градежното земјиште во рамките 

на подрачјето утврдено со генерален урбанистички 
план за населено место и детален урбанистички план 
го вршат општините. 

Уредувањето на градежното земјиште утврдено со 
урбанистичка документација на населено место и со 
актите што ги заменуваат плановите може да врши 
општината, а доколку општината не го уредува зем-
јиштето, истото го врши инвеститорот на сопствен 
трошок за што не плаќа надоместок за уредување на 
градежно земјиште. 

За подрачјето на градот Скопје, уредувањето на 
градежното земјиште за инфраструктурата од значе-
ње за градот утврдена со генералниот урбанистички 
план на Скопје го врши градот Скопје. 

Уредувањето на градежно земјиште се врши врз 
основа на Програма. 

Програмата од став 5 на овој член ја донесува со-
ветот на општината, односно советот на градот Скоп-
је. 

Експропријација на сопственоста и правата кои 
произлегуваат од неа, на земјиште, згради и други об-
јекти (недвижности), заради изградба на објекти на 
инфраструктурата предвидени со Програмата за уре-
дување на градежното земјиште, се врши во корист на 
Републиката, а за сметка на општините, односно гра-
дот Скопје. 

На експроприраната недвижност од ставот 7 на 
овој член, општината, односно градот Скопје не пла-
ќа надоместок за закуп во однос на Републиката. 

Член 44 
Уредувањето на градежното земјиште за. изградба 

на објекти надвор од урбаниот опфат на населено мес-
то, како и во случаите кога уредувањето не е предви-
дено со Програмата, го врши инвеститорот на соп-
ствен трошок. 

Член 45 
Програмата за уредување на градежното земјиште 

особено содржи: 
- просторот кој е предмет на уредување; 
- обемот на работите за подготвување и расчисту-

вање на градежното земјиште; 
- обемот и степенот на опремување на градежно 

земјиште со објекти на основната и секундарната ин-
фраструктура; 

- изворите за финансирање на Програмата; 
- пресметување на трошоците за уредување на гра-

дежното земјиште; 
- висина на надоместок за уредување на градежно-

то земјиште и неговата распределба; 
- начин на распределба на средствата за финанси-

рање за изградба и одржување на инфраструктурата; 
- средства наменети за изработка на урбанистички 

планови и средства за изработка на документација за 
градење на инфраструктурни објекти; 

- динамика на извршување на Програмата и 
- објекти на инфраструктурата од јавен интерес на 

Републиката и оцена за нивното влијание врз живот-
ната средина и природата, согласно со закон, што ги 
финансира Републиката, односно инвеститор на кого 
земјиштето му го доделила Републиката. 
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Начинот на пресметување на трошоците за уреду-
вање на градежно земјиште според степенот на уреде-
ност поблиску го пропишува министерот кој раководи 
со Министерството за транспорт и врски. 

Член 46 
За целосно уредено градежно земјиште инвестито-

рот плаќа надоместок до висината на реалните трошо-
ци за уредување-целосен надоместок. 

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се 
уредува или воопшто не ќе се уредува инвеститорот 
на објектот плаќа надоместок до висината на трошо-
ците за делумното уредување на земјиштето-делумен 
надоместок, или воопшто не плаќа надоместок. 

Во случај кога неуредено, односно делумно уреде-
но градежно земјиште ќе се доуредува, надоместокот 
го плаќаат корисниците на објектите на инфраструк-
турата и субјектите кои стопанисуваат со нив. 

Висината на надоместокот од ставовите 1 и 2 на 
овој член ја утврдува советот на општината, односно 
советот на градот Скопје, согласно со прописот од 
членот 45 став 2 на овој закон. 

Во уредувањето на градежното земјиште учеству-
ва и општината, како и субјектите кои стопанисуваат 
со објектите на инфраструктурата. 

Надоместокот од ставовите 1 и 2 на овој член не 
може да биде повисок од вистинските трошоци за уре-
дувањето на градежното земјиште и може да се опре-
дели тој да се плаќа на рати. 

Општината, односно градот Скопје за надоместо-
кот од овој член, како и за начинот на плаќањето на 
надоместокот, со инвеститорот склучуваат договор. 

Договорот од ставот 2 на овој член општината, од-
носно градот Скопје, е должна да го склучи во рок од 
15 дена од поднесувањето на барањето на инвестито-
рот, после кој рок, ќе се смета дека инвеститорот ќе 
гради на неуредено градежно земјиште и ќе се издаде 
одобрение за градење на објектот. 

Одобрение за градење на објект не може да се из-
даде без склучен договор за плаќањето на надоместо-
кот за уредување на градежното земјиште, освен за 
случаите од член 44 на овој закон и став 8 од овој 
член. 

Средствата од надоместокот од ставовите 1 и 2 на 
овој член се приход на општината, односно градот 
Скопје и се користат за реализирање на Програмата 
за уредување на градежното земјиште од членот 43 на 
овој закон. 

Член 47 
Уредувањето на градежното земјиште во граници-

те на градежната парцела со комунална и сообраќајна 
инфраструктура и партерно уредување го врши инвес-
титорот. 

Член 48 
Одржувањето на објектите на инфраструктурата 

на уреденото градежно земјиште, го вршат субјектите 
кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата. 

Програма за одржување на уреденото градежно 
земјиште донесува советот на општината, односно 
градот Скопје. 

IV. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРАВОТО НА КО-
РИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 49 
Носителите на правото на користење на градежно 

земјиште со денот на влегување во сила на овој закон 
можат да стекнат право на сопственост на градежно 
земјиште под услови, начин и постапка утврдени со 
овој закон. 

Член 50 
На корисниците на градежното земјиште по осно-

ва на поранешна сопственост на земјиштето, правото 
на користење се трансформира во право на сопстве-
ност на градежното земјиште, со поднесување на ба-
рање од корисникот, а по барањето Министерството 
за транспорт и врски донесува решение за трансфор-
мација на ова право. 

Корисници по основа на поранешна сопственост 
во смисла на став 1 на овој член се лицата кои биле 
сопственици на земјиштето на денот кога земјиштето 
е национализирано, односно поопштествено врз осно-
ва на акт донесен од надлежен орган (закон, одлука на 
околиски народен одбор или одлука на собрание на 
општина) и корисници на кои им е пренесено правото 
на трајно користење на градежно неизградено земјиш-
те согласно член 39 од Законот за национализација на 
наемните згради и градежно земјиште ("Службен лист 
на ФНРЈ" број 52/58) и задолжителните толкувања на 
членот 39 став 1 од овој закон ("Службен лист на 
ФНРЈ" број 24/59, 24/61 и 1/63), во периодот од 15 фев-
руари 1968 година како ден кога е влезен во сила Со-
јузниот закон за определување на градежно земјиште 
во градовите и населбите од градски карактер 
(" Службен лист на СФРЈ" број 5/68 и 20/68), доколку 
според членот 5 од тој закон пренесеното трајно пра-
во на користење на градежното неизградено земјиште 
во овој период ги исполнува еден од следниве услови: 
договорот за пренос е заверен од орган надлежен за 
заверување, или е договорената цена исплатена преку 
банка и или ако лицето на кое му е пренесено правото 
на користење ги извршувало обврските спрема заед-
ницата во однос на тоа земјиште. 

Член 51 
На корисниците на градежното земјиште по осно-

ва на купени станбени и други објекти на земјиште во 
општествена сопственост, односно сопственост на Ре-
публика Македонија (со или без дефинирано дворно 
место), кои платиле надоместок за земјиштето, право-
то на користење на градежно земјиште се трансфор-
мира во право на сопственост со денот на влегувањето 
во сила на овој закон, ако поднесат валидни докази де-
ка надоместокот за земјиштето е платен. 

Во случај надоместокот од став 1 на овој член да 
не е платен, правото на користење се трансформира 
во право на сопственост доколку корисникот плати 
надоместок утврден со овој закон, во спротивност 
правото на користење се трансформира во право на 
долготраен закуп на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија. 

На корисниците на градежното земјиште кое им е 
доделено во општествена сопственост, односно сопс-
твеност на Република Македонија во трајно користе-
ње и изградиле објект, правото на користење се тран-
сформира во право на сопственост на градежно зем-
јиште целото или дел од тоа земјиште. 

На трансформацијата според ставот 3 на овој член, 
соодветно се применуваат одредбите од Уредбата за 
начинот и постапката за утврдување на вредноста на 
имотот кој е предмет за денационализација, донесена 
согласно со одредбите на Законот за денационализа-
ција. 

Член 52 
На корисниците на градежното земјиште на кои 

им е доделено градежно земјиште за изградба на об-
јект, за кое е платен надоместок и објектот е изгра-
ден, правото на користење се трансформира во право 
на сопственост по денот на влегувањето во сила на 
овој закон, врз основа на валидни докази дека надо-
местокот е платен. 

Правото на користење од став 1 на овој член се 
трансформира во право на сопственост само во рам-
ките на градежната парцела дефинирана со урбанис-
тичкиот план или акт за планирање на просторот кој 
важел на денот на купувањето на објектот, но во сог-
ласност и со фактичките или правни промени на гра-
дежната парцела настанати врз основа на акти донесе-
ни од надлежни органи. 

Член 53 
Трансформацијата на градежното земјиште го оп-

фаќа и користењето на градежното земјиште во сопс-
твеност на Република Македонија на кое е изграден 
објект или стан продаден според Законот за продажба 
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на станови во општествена сопственост и делови од 
згради и деловни простории продадени според Зако-
нот за продажба на деловните простории во сопстве-
ност на Република Македонија, или по друга основа 
овие објекти биле продадени, односно на друг начин 
отуѓени од државата, а пред изградбата на овие објек-
ти не биле определени градежните парцели. 

Со договорот за трансформација на правото на ко-
ристење се утврдува површината на градежното зем-
јиште на објектите од став 1 на овој член врз основа 
на урбанистички план, врз основа на кој се основаат 
права според одредбите на овој закон. 

Во случај на спор, при утврдувањето на површина-
та на градежното земјиште од став 2 на овој член раз-
граничувањето на одделните површини го врши со ре-
шение Министерството за транспорт и врски. 

Ако спорот од ставот 3 на овој член се однесува за 
утврдување на површина, односно граница на градеж-
ното земјиште на кое се основаат права согласно со 
став 1 на овој член и градежното земјиште на кое пос-
тои право на сопственост, спорот се решава во вон-
парнична постапка за уредување на меѓи. 

Правото на градежното земјиште што се тран-
сформира во сопственичко право или во право на дол-
готраен закуп се утврдува во идеални делови ако има 
повеќе сопственици на објектите изградени на него, 
сразмерно на големината на сосопственичкиот дел, 
односно на сопственоста на посебен дел од објектот. 

Правото трансформирано во смисла на став 1 на 
овој член на кое постои објект или постојат делови од 
објект во заедничка сопственост се утврдува како за-
едничка сопственост. 

Член 54 
Правото на користење на градежното земјиште 

кое било стекнато со општествен капитал по основа 
на доделување или по основа на користење на објект 
изграден на градежно земјиште, за вршење на стопан-
ска или друга дејност на општествено-правно лице и 
друго лице, а кое не можело да биде носител на право-
то на сопственост независно дали извршило или не 
трансформација на општествениот капитал, со денот 
на влегувањето во сила на овој закон се трансформи-
ра во право на долготраен закуп на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија. 

На корисниците на земјиштето од став 1 на овој 
член може со договор да им се пренесе во сопственост 
целото или дел од тоа земјиште по решавањето на де-
национализацијата на градежното земјиште, на начин 
утврден со овој закон. 

Член 55 
На корисниците на градежното земјиште на кои 

земјиштето им е доделено по пат на јавно наддавање, 
односно непосредна спогодба (платено), правото на 
користење се трансформира во право на сопственост 
со денот на влегувањето во сила на овој закон, со при-
ложување на валидни докази за начинот на плаќање. 

На странски лица на кои градежното земјиште им 
е доделено на начин утврден во ставот 1 на овој член, 
согласно со Законот за сопственост и другите стварни 
права, правото на користење на градежното земјиште 
се трансформира во право на долготраен закуп, со 
приложување на валидни докази за начинот на плаќа-
ње. 

Член 56 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

градежното земјиште во општините, односно градот 
Скопје на кое има изградено објекти кои со делбен 
биланс се пренесени на општините, односно градот 
Скопје, правото на користење на земјиштето кое слу-
жи за редовна употреба на тие објекти, се трансфор-
мира во право на долготраен закуп на градежно зем-
јиште сопственост на Република Македонија. 

Член 57 
За трансформација на правото на користење на 

градежното земјиште во право на сопственост, сопс-
твеникот со Република Македонија склучува договор. 
Договорот во име на Република Македонија го склу-
чува министерот кој раководи со Министерството за 
транспорт и врски. 

Договорот за трансформација на правото на ко-
ристење има правно дејство само ако е склучен во 
писмена форма и е правна основа за стекнување на 
правото на сопственост, односно право на долготраен 
закуп на градежното земјиште. 

Носителот на правото на користење на основа на 
договор за трансформација на правото на користење 
според став 2 од овој член може да бара запишување 
на правото на сопственост на градежно земјиште во 
јавната книга. Запишувањето во јавната книга е за-
конски начин за стекнување на право на сопственост 
на градежното земјиште. 

Член 58 
Со договорот за трансформација на правото на 

користење се утврдува површината на градежното 
земјиште и на објектите врз основа на урбанистички 
план. 

Во случај на спор, при утврдување на површината 
на градежното земјиште од ставот 1 на овој член раз-
граничувањето на одделните површини го врши со ре-
шение Министерството за транспорт и врски. Против 
решението е дозволена жалба до второстепената ко-
мисија во Владата на Република Македонија. 

Доколку не се постигне спогодба за утврдување на 
површина, односно граница на градежното земјиште 
спорот се решава во вонпарнична постапка за уреду-
вање на меѓи. 

Кога надоместокот за трансформација на градеж-
ното земјиште се плаќа на рати договорот од ставот 1 
на овој член задолжително содржи клаузула дека оту-
ѓувањето на земјиштето и на објектот врз основа на 
правно дело со надомест (цена), може да се изврши са-
мо доколку се платат сите рати од членот 61 на овој 
закон. 

Член 59 
Договорот за трансформација на правото на ко-

ристење на градежното земјиште склучен спротивно 
на одредбите на овој закон е ништовен. 

Тужба за поништување на договорот од ставот 1 
на овој член поднесува јавниот правобранител на Ре-
публика Македонија и лице кое има правен интерес. 

Член 60 
При трансформацијата на правото на користење 

во право на сопственост, односно право на долготраен 
закуп, градежното земјиште кое не припаѓа на гра-
дежната парцела предвидена со урбанистички план ќе 
се оформи во посебна градежна парцела со акт за пла-
нирање на просторот. 

Ако вишокот од градежно земјиште не може да се 
формира како посебна градежна парцела, ќе се тран-
сформира во право на сопственост односно право на 
долготраен закуп на сопственикот на градбата, ако тој 
тоа го бара, но за тој вишок е должен да плати зголе-
мен надомест за градежно земјиште, од надоместокот 
определен согласно со одредбите на овој закон. 

Член 61 
Висината на надоместот за трансформацијата на 

градежното земјиште се определува во зависност од 
зоната и подзоната во која тоа се наоѓа; како и опре-
меноста на земјиштето со примарна и секундарна ин-
фраструктура. Висината на надоместот се определува 
според методологија што ја донесува Владата на Ре-
публика Македонија. 
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Надоместокот за трансформација на градежното 
земјиште може да се плаќа и на рати. Ратите се полу-
годишни кои можат да изнесуваат најмногу 40, во за-
висност од вкупната цена на градежното земјиште 
што се определува со методологијата од ставот 1 на 
овој член. 

Член 62 
Надоместокот за трансформација на градежното 

земјиште се изразува во девизи, а доколку со овој за-
кон поинаку не е определено се плаќа со: 

- денари и 
- обврзници на Република Македонија издадени за 

намирување на побарувањата на граѓаните по основа 
на депонираните девизни влогови или по други основи 
определени со закон. 

Во договорот за трансформација задолжително се 
наведува висината на надоместокот за градежното 
земјиште изразена во девизи и со кои средства надо-
местокот е платен, односно ќе се плаќа. 

Член 63 
Средствата остварени со плаќање на надомест за 

трансформација на градежното земјиште според овој 
закон и припаѓаат на Република Македонија и се упла-
туваат на посебна сметка. 

Член 64 
Правните лица покрај со средствата определени од 

член 62 на овој закон, надоместокот за градежно зем-
јиште можат да го платат и со: 

- акции што тие ги издале според нивната номи-
нална вредност при издавањето и 

- претворање на износот на надоместот во сопстве-
нички удели на Републиката до висината на надомес-
токот. 

Плаќањето на надоместокот од ставот 1 на овој 
член можат да го вршат правните лица откако се це-
лосно трансформирани според одредбите на Законот 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал и е завршена постапката за денационализаци-
ја на градежното земјиште. 

Член 65 
Со стекнувањето на правото на сопственост на 

градежното земјиште по пат на трансформација се 
воспоставува правно единство меѓу земјиштето и на 
него изградениот објект кои правно постојат само ка-
ко еден предмет. 

Ако со трансформацијата правото на сопственост 
го стекнале повеќе лица на идеални делови (сопстве-
ници на идеални делови), идеалниот дел на земјиште-
то и објектот е предмет во смисла на став 1 на овој 
член. 

Службеностите, хипотеката и другите стварно-
правни оптоварувања на објектот изграден на градеж-
но земјиште кое се трансформирало, се протегаат и 
на земјиштето, ако со договорот за трансформација 
или со закон поинаку не е определено. На барањето 
од носителот на службеноста, хипотеката или друго 
стварно-правно оптоварување, оваа промена се запи-
шува во јавната книга. 

При продажбата на објектот во смисла на ставови-
те 1 и 2 на овој член, продавачот е должен да го плати 
надоместот за градежното земјиште во целост ако е 
единствен сопственик, а доколку има и други сопстве-
ници,само на делот што одговара на идеалниот дел на 
продавачот кога се продава тој дел. 

Одредбата од став 4 на овој член важи и за заед-
ничките сопственици на објектот што се продава. 

Член 66 
Начинот и условите за трансформација на правото 

на користење на градежното земјиште сопственост на 
Република Македонија, ги пропишува Владата на Ре-
публика Македонија. 

По барањето за спроведување на трансформација-
та на правото на користење на градежното земјиште, 
одлучува министерот кој раководи со Министерството 
за транспорт и врски. 

Министерот кој раководи со Министерството за 
транспорт и врски формира една или повеќе комисии 
за одлучување по барањата од ставот 2 на овој член. 

Трансформацијата на правото на користење на 
градежното земјиште ќе се спроведе во рок од десет 
години од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

На барање од носителот на правото на користење 
на градежното земјиште,органот од став 2 на овој 
член е должен да постапи по барањето за трансфор-
мација. 

Член 67 
Отуѓување на објект може да се врши со отуѓува-

ње и на градежното земјиште врз кое е изграден об-
јектот, по извршена трансформација на правото на 
користење на градежното земјиште. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Лице кое користи земјиште пренесено од поране-

шен сопственик може да стекне право на сопственост 
на неизградено градежно земјиште според одредбите 
на овој закон ако земјиштето го користи врз основа на 
договор склучен со поранешниот сопственик повеќе 
од 20 години и доколку плати данок на промет на гра-
дежно земјиште. 

Ако земјиштето од ставот 1 на овој член до денот 
на влегувањето во сила на овој закон е изградено гра-
дежно земјиште, корисникот на земјиштето во сопс-
твеност на Република Македонија може да стекне 
право на сопственост на земјиштето на начин, под ус-
лови и во постапка предвидени со Законот за простор-
но и урбанистичко планирање и Уредбата за условите, 
начинот и постапката за доделување на градежно зем-
јиште. 

Член 69 
Прописите предвидени со овој закон Владата на 

Република Македонија ќе ги донесе во рок од три ме-
сеци од денот на неговото влегување во сила. 

До донесување на прописот од членот 45 став 2 на 
овој закон важат програмите за уредување на градеж-
но земјиште на општините, односно градот Скопје. 

Член 70 
Започнатите управни постапки за одземање од 

владение на градежното неизградено земјиште, со де-
нот на влегувањето во сила на овој закон се запираат. 

Започнатите постапки за доделување на градежно 
земјиште и предимственото право на користење на 
градежно неизградено земјиште на поранешниот 
сопственик за изградба на станбен и деловен објект, 
согласно со урбанистичкиот план, со денот на влегува-
њето во сила на овој закон продолжуваат по Законот 
согласно со кој е започната постапката. 

Член 71 
Објектите од времен карактер поставени на гра-

дежното земјиште врз основа на акт од надлежен ор-
ган до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
продолжуваат да постојат до истекот на рокот утвр-
ден во актот за давање на времено користење на зем-
јиштето, односно до реализацијата на урбанистичкиот 
план. 

Член 72 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува-

ат да важат Законот за градежно земјиште ("Службен 
весник на СРМ" број 10/79, 18/89, 21/91 и "Службен 
весник на Република Македонија" број 71/96 и 18/99), 
член 26, алинеја 5 на член 27, глава III "Доделување на 
градежно земјиште" и членовите 28, 29 и 30 од Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 4/96, 28/97 
и 18/99). 

Член 73 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од денот на примената на 
Законот за сопственост и други стварни права. 
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1052. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К A З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 4 јули 2001 година. 

Бр. 07-2496/1 Претседател 
4 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трај ковска, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за просторно и урбанистичко планира-

ње ("Службен весник на Република Македонија" број 
4/96, 28/97 и 18/99), во членот 7, точка 2, алинејата 4 се 
брише. 

Член 2 
Во членот 10 ставот 2 се менува и гласи: 
"Генералниот урбанистички план содржи синтезен 

графички приказ на планските решенија во границата 
на урбаното подрачје со билансни показатели за урба-
ните единици и блокови и за инфраструктурата. Син-
тезниот графички приказ содржи: граница на урбано-
то подрачје, намена на земјиштето на урбаните блоко-
ви, решенија на генерални водови и објекти на сообра-
ќајна и друга инфраструктура. Билансните показатели 
содржат: податоци за површините и намените, показа-
тели за инфраструктурата и параметри за уредување 
на просторот на урбаните блокови согласно со соод-
ветните стандарди и нормативи. Генералниот урбанис-
тички план, како план од пониско ниво, мора да биде 
усогласен со Просторниот план." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Документацијата на Генералниот урбанистички 

план за постојната состојба и проекциите претставува 
документациона основа на планот, која заедно со на-
цртот на планот се доставува на стручна ревизија спо-
ред членот 19 на овој закон." 

Член 3 
Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи: 
"Опфатот на урбаниот блок за кој се изработува 

детален урбанистички план може да изнесува макси-
мум 30 хектари, а минималниот опфат зависи од го-
лемината на урбаниот модул определен со сообраќај-
ници, водотеци и слично, со максимално почитување 
на постојната состојба, доколку е во согласност со Ге-
нералниот урбанистички план." 

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 
гласат: 

"Деталниот урбанистички план содржи синтезен 
графички приказ на планските решенија во границата 
на урбаното подрачје со билансни показатели за урба-
ните модули и инфраструктурата. Синтезниот гра-
фички приказ содржи: граница на урбаното подрачје; 
намена на земјиштето на урбаните модули со градеж-
ни парцели; површини за изградба на објекти опреде-

лени со градежни линии и максимална висина, сообра-
ќајна мрежа со нивелманско решение; решенија на се-
кундарни водови и објекти на инфраструктура. Билан-
сните показатели содржат: податоци за површините, 
показатели за инфраструктурата и параметри за уре-
дување на просторот на урбаните модули согласно со 
соодветните стандарди и нормативи. Деталниот урба-
нистички план, како план од пониско ниво, мора да 
биде усогласен со Генералниот урбанистички план. 

Документацијата на Деталниот урбанистички план 
за постојната состојба и проекциите претставува доку-
ментациона основа на планот, која , заедно со нацрт 
планот се доставува на стручна ревизија според член 
19 на овој закон." 

Ставот 3 станува став 5. 

Член 4 
Во членот 12 ставот 2 се менува и гласи: 
"Урбанистичката документација од ставот 1 на 

овој член содржи синтезен графички приказ на план-
ските решенија во границата на урбаното подрачје со 
билансни показатели за урбаните блокови и инфрас-
труктурата. Синтезниот графички приказ содржи: 
граница на урбаното подрачје, намена на земјиштето 
на урбаните блокови, основна сообраќајна и друга ин-
фраструктура. Билансните показатели содржат: пода-
тоци за површините, показатели за инфраструктурата 
и параметри за уредување на просторот на урбаните 
блокови согласно соодветните стандарди и нормати-
ви." 

Член 5 
Членот 12 - а се брише. 

Член 6 
Членот 13 се менува и гласи: 
"За изработување на плановите од членот 7 точка 

1 и од членот 8 став 3 на овој закон, Владата на Репуб-
лика Македонија донесува годишна програма на пред-
лог на министерството надлежно за работите на прос-
торното планирање. 

За изработување на генерални урбанистички пла-
нови и за учество во изработување на плановите од 
членот 7 точка 2 алинеи 2 и 3 на овој закон, Владата 
на Република Македонија донесува годишна програма 
на предлог на министерството надлежно за работите 
на уредувањето на просторот. 

Програмите од ставовите 1 и 2 на овој член се фи-
нансираат од Буџетот на Република Македонија." 

Член 7 
Членот 14 се менува и гласи: 
"За изработка на урбанистички планови од членот 

7 точка 2 на овој закон и општи акти според членот 25 
на овој закон, општината и градот Скопје донесуваат 
годишна програма. 

Програмата од ставот 1 на овој член се финансира 
од буџетот на општината и буџетот на градот Скопје и 
од заинтересирани правни и физички лица." 

Член 8 
Во членот 16, ставови 4 и 5, во членот 25, членот 

27, членот 31 став 1, членот 38 став 2 и членот 42, збо-
рот "урбанизмот" се заменува со зборовите: "уредува-
њето на просторот". 

Член 9 
Во членот 16, ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 
"Изработување на сите урбанистички планови вр-

ши правно лице овластено од министерот надлежен за 
работите на уредувањето на просторот, ако во редо-
вен работен однос има најмалку три овластени лица -
со лиценца за изработка на урбанистички планови. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, овластување 
за изработка на урбанистички планови, освен генера-
лен урбанистички план, може да добие правно лице 
кое во редовен работен однос има најмалку едно ов-
ластено лице - со лиценца за изработка на урбанис-
тички планови." 
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Член 10 
Во членот 17 став 2 зборовите: "како и за урбанис-

тички план за граничен премин и за локалитети со об-
јекти од јавен интерес" се бришат. 

Ставот 4 се менува и гласи: 
"Стручната расправа по нацртот на просторниот 

план на Републиката и просторниот план на регион и 
национален парк, ја организира министерството над-
лежно за работите на просторното планирање." 

По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои 
гласат: 

"Одлука за организирање стручна расправа по на-
црт просторниот план на Републиката и просторниот 
план на регион и национален парк донесува Владата 
на Република Македонија по утврдување на нацрт 
планот, од страна на Министерството надлежно за ра-
ботите на просторното планирање. 

Одлука за организирање стручна расправа по на-
црт просторниот план на општината и на Град Скопје, 
нацрт генералниот урбанистички план и јавна анкета 
по нацрт детален урбанистички план и урбанистичка 
документација за населено место во општината доне-
сува градоначалникот на општината односно градона-
чалникот на Град Скопје, по утврдување на нацртот 
на планот од страна на општинската администрација. 

Органите на државната управа, како и институции-
те особено од областа на заштитата на спомениците 
на културата, во текот на изработката на плановите 
од членот 7 на овој закон, доставуваат свои барања со 
предлог на мерки и режим на планирање и уредување 
на просторот." 

Член 11 
Во членот 18, во ставот 1 зборовите: "15 дена", се 

заменуваат со зборовите: "10дена". 
Ставот 3 се менува и гласи: 
"Извештај за стручната расправа за плановите од 

членот 17 став 4 на овој закон, со образложение за 
неприфатените забелешки, изработува министерство-
то надлежно за работите на просторното планирање." 

Член 12 
Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи: 
"Стручната ревизија на просторните планови ја 

врши стручна комисија што ја формира министерот 
надлежен за работите на просторното планирање. 
Стручната ревизија на урбанистичките планови спо-
ред Програмата од членот 13 на овој закон ја врши 
стручно научна институција или комисија што ја опре-
делува, односно формира министерот надлежен за ра-
ботите на уредувањето на просторот. Стручната реви-
зија на урбанистичките планови според Програмата 
од членот 14 на овој закон ја врши правно лице кое 
има добиено овластување од член 16 став 1 на овој за-
кон, што го определува градоначалникот." 

По ставот 3 се додава став 4, кој гласи: 
"Изработувачот на планот задолжително дава из-

вештај за постапувањето по стручната ревизија." 

Член 13 
Во членот 20 став 2 алинеја 2 зборовите: "урбанис-

тички план за граничен премин и за локалитет со об-
јекти од јавен интерес", се бришат. 

Член 14 
Членот 21- а се менува и гласи: 
"При изработување на урбанистички план од чле-

нот 7, точка 2, општ акт од членот 25 и урбанистички 
проект од членот 32 на овој закон, задолжително се 
применуваат нормативи и стандарди за уредување на 
просторот. 

Со стандардите и нормативите од став 1 на овој 
член се утврдуваат основите за порационално плани-
рање, уредување и користење на просторот, создава-
ње услови за хумано живеење и работа на граѓаните. 

Стандардите и нормативите од ставот 1 на овој 
член, ги донесува министерот надлежен за работите 
на уредувањето на просторот." 

Член 15 
Членот 21-б се брише. 

Член 16 
Во членот 22 ставовите 1, 2 и 3 се менуваат и гла-

сат: 
"Собранието на Република Македонија донесува 

Просторен план на Републиката, просторен план на 
регион и просторен план на национален парк. 

Советот на Град Скопје донесува просторен план 
на Град Скопје, а советот на општината донесува 
просторен план на општината." 

Општината донесува урбанистички планови од 
членот 7 точка 2 на овој закон." 

Ставовите 6 и 7 се менуваат и гласат: 
"Просторните планови од ставот 2 на овој член се 

донесуваат по издавањето согласност на предлогот на 
планот од страна на министерството надлежно за ра-
ботите на просторното планирање. Урбанистичките 
планови од ставовите 3, 4 и 5 на овој член се донесува-
ат по издавањето согласност на предлогот на планот 
од страна на министерството надлежно за работите на 
уредувањето на просторот." 

Одлуката за донесување на плановите од ставот 2 
на овој член задолжително се доставува до министерс-
твото надлежно за работите на просторното планира-
ње со заверен примерок од донесениот план. Одлука-
та за донесување на плановите од ставовите 3, 4 и 5 на 
овој член задолжително се доставува до министерс-
твото надлежно за работите на уредувањето на прос-
торот со заверен примерок од донесениот план." 

Член 17 
Во членот 23 став 1, зборовите: "е донесен", се за-

менуваат со зборовите: "е изработен". 
Во ставот 2 , зборовите: "30 дена од", се заменува-

ат со зборовите: "20 дена од денот на". 

Член 18 
Членот 26-а се менува и гласи: 
"Заради обезбедување на неопходни хигиенско-

технички услови во објектите изградени согласно со 
прописите што важеле во времето на изградбата, а 
чие натамошно постоење со урбанистички план не се 
предвидува, на барање на сопственикот на објектот 
може да се издаде одобрение за урбани санациони 
мерки, со максимално зголемување на габаритот на 
објектот до 10 метри квадратни за неопходните сани-
тарни и други потреби, до реализацијата на урбанис-
тичкиот план. Проектот за урбани санациони мерки 
содржи приказ на постојната состојба на објектот и 
предвидените санациони мерки." 

Член 19 
"Во членот 27 во алинеја 1 зборовите во заградата 

"член 7", се заменуваат со зборовите: "(член 10, 11 и 
12)"., во алинеја 3, наместо зборот "плановите" да сто-
јат зборовите: "урбанистичките планови"., а во алине-
ја 4, зборовите во заградата "член 11", се заменуваат 
со зборовите: "(член 26-а)". 

Член 20 
Во членот 31 ставот 3 се менува и гласи: 
"Условите за градба се основа за изработка на 

проектна документација за градба на објектот. Ако 
условите не содржат доволно податоци, истите се ос-
нова за изработка на урбанистички проект". 

Член 21 
Во членот 32 во став 1, зборот "комплекси", се за-

менува со зборовите: "урбани модули", а зборот "пла-
нирање" се заменува со зборот "уредување". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
"Урбанистичкиот проект го заверува органот кој 

ги соопштува условите за градба. Заверениот урба-
нистички проект претставува основа за оформување 
подетални услови за градба на објект и за изработка 
на проектна документација за градба на објектот." 
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По ставот 2 се додаваат четири нови става 3,4, 5 и 
6, кои гласат: 

"На урбанистичкиот проект за уредување на гра-
ничен премин, за слободна економска зона, за магис-
трални инфраструктурни коридори и за локалитети со 
објекти за потребите на државата, согласност дава ми-
нистерот надлежен за работите на уредувањето на 
просторот. 

Изработката на урбанистичките проекти од ставот 
3 на овој член и други проекти за унапредување на 
уредувањето на просторот во државата, се врши спо-
ред годишна Програма што ја донесува министерот 
надлежен за работите на уредувањето на просторот, 
според средствата предвидени за таа намена во Буџе-
тот на Република Македонија. 

За објекти и комплекси од јавен интерес утврдени 
во деталните урбанистички планови, во рамки на оп-
ределената градежна парцела, може да се врши уреду-
вање на комплексот и предвидување нови содржини 
во согласност со планираните намени според конкрет-
ните потреби, со изработка на урбанистички проект, 
со примена на стандардите и нормативите за уредува-
ње на просторот. 

Изработувањето на урбанистички проект, го врши 
правно лице од членот 16 ставови 1 и 2 на овој закон, 
како и правно лице регистрирано за проектирање на 
објекти." 

Член 22 
Во членот 35 по зборовите: "член 25 на овој за-

кон", се додаваат зборовите: "како и урбанистичкиот 
проект од членовите 31 и 32 на овој закон". 

Член 23 
Во членот 36, во ставот 1, зборовите: "0,5%" се за-

менуваат со зборовите: "0,2% за производни објекти и 
0,4% за други објекти,". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
"Средствата во висина од 50 % наменети за изра-

ботка на плановите од ставот 1 на овој член, се приход 
на Буџетот на Република Македонија, а 50 % се при-
ход на буџетот на општините." 

Член 24 
Членот 39 се менува и гласи: 
"Надзор над примената на овој закон , како и на 

прописите донесени врз основа на него врши минис-
терството надлежно за работите на уредувањето на 
просторот, а во делот за просторното планирање вр-
ши министерството надлежно за работите на простор-
ното планирање." 

Член 25 
Членот 40 се менува и гласи: 
"Инспекциски надзор на спроведувањето на овој 

закон врши Државниот инспекторат за градежништво 
и урбанизам, како орган во состав на Министерството 
за транспорт и врски." 

Член 26 
Министерот надлежен за работите на уредувањето 

на просторот ќе ги донесе стандардите и нормативите 
за уредување на просторот од член 21 -а на овој закон, 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон, 

До донесувањето на стандардите и нормативите од 
ставот 1 на овој член ќе се применуваат постојните 
стандарди и нормативи. 

Започнатите постапки за донесување на урбанис-
тичките планови ќе продолжат според одредбите на 
овој закон. 

Донесените урбанистички планови до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, за кои не е издаде-
на согласност, потребно е да добијат согласност за 
спроведување на планот. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

1053. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К A З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за Градот Скопје, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 4 јули 2001 година. 

Бр. 07-2469/1 Претседател 
4 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трај ковска, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Законот за Градот Скопје ("Службен весник на 

Република Македонија" бр. 49/96), членот 15 се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

1054. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот 

за јавните претпријатија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 38/96), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12. 06. 2001 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДЕЛЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВО-
ДОСНАБДУВАЊЕ " СТУДЕНЧИЦА И ЗЛЕТОВИЦА" 

- ЦО - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за делење на Јавното претпријатие 
за водоснабдување "Студенчица и Злетовица"-ЦО-
Скопје, бр. 0201-267, донесена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица 
и Злетовица"-ЦО-Скопје, на седницата одржана на 
9.05.2001 година. 

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

Бр. 23-3213/1 Претседател на Владата 
12 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1055. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Петришино -
Општина Пробиштип. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-3478/1 Директор, 
10 јули 2001 година дипл. правник Мирче Ѓорговски, с.р. 

Скопје 

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ "СТУДЕНЧИЦА 
И ЗЛЕТОВИЦА" 

23. 
Врз основа на член 19 став 2 точка 2 од Законот за 

јавните претпријатија ("Сл. весник на РМ" бр. 38/96), 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за водос-
набдување "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје, на 
седницата одржана на 09.05.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ "СТУДЕНЧИЦА И ЗЛЕТО-

ВИЦА" ЦО СКОПЈЕ 
Член 1 

Постојното Јавно претпријатие за водоснабдување 
"Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје, се дели на две 
претпријатија: 

1. Јавно претпријатие за водоснабдување "Студен-
чица". 

Скратен назив на претпријатието гласи: ЈП "Сту-
денчица" со седиште во Скопје. 

2. Јавно претпријатие за извршување на водосто-
пански дејности ХС "Злетовица". 

Скратен назив на претпријатието гласи: ЈП ХС 
"Злетовица" со седиште во Пробиштип. 

Член 2 
Јавното претпријатие за водоснабдување "Студен-

чица" ги врши следните дејности: 
41.0 - Собирање, пречистување и дистрибуција на 

вода за пиење и прехранбена вода, и 
Одржување и експлоатација на Регионалниот во-

довод "Студенчица" за потребите на делови од општи-
ните Кичево, Македонски Брод, Крушево, Прилеп и 
РЕК "Осломеј". 

Член 3 
ЈП за извршување на водостопански дејности ХС 

"Злетовица" ќе ги врши следните дејности: 
01.41/1 - Искористување на водите во земјоделс-

твото; 
14.21 - Вадење на чакал и песок; 
40.10/1 - Производство на хидроелектрична енер-

гија; 
41.0 - Собирање, пречистување и дистрибуција на 

вода за пиење и прехранбена вода; 
45.24. Изградба на хидроградежни објекти; 
74.20/2 - Проектирање; 
74.20/3 - Инженеринг. 

Член 4 
Капиталот и средствата од постојното ЈП за водос-

наб дување "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје оста-
нува во сопственост на ЈП "Студенчица" ЦО Скопје. 

Вработените од постојното ЈП " Студенчица и Зле-
товица" ЦО Скопје остануваат во работен однос во 
ЈП "Студенчица" ЦО Скопје. 

Член 5 
Капиталот и средствата на ЈП за водоснабдување 

"Студенчица" ЦО Скопје се утврдуваат на вредност 
од 486.598.283,00 денари, искажан во биланс на состој-
ба заклучно со 31.12.2000 година. 

Правата и обврските на ЈП "Студенчица и Злето-
вица" ЦО Скопје во целост ги презема ЈП "Студенчи-
ца" ЦО Скопје. 

ЈП за извршување на водостопански дејности 
"Злетовица" Пробиштип презема обврски паричните 
средства кои ЈП "Студенчица и Злетовица" ЦО Скоп-
је, ги има потрошено за изработка на проектна доку-
ментација и позајмици на финансиски средства за про-
ектот ХС "Злетовица" на правниот субјект ДОО ХС 
"Злетовица" Пробиштип, во износ од 1.305.059,00 со 
состојба заклучно со 31.01.2001 година, да му ги испла-
ти на ЈП "Студенчица" ЦО Скопје во рок од 3 месеци 
од неговото конституирање. 

Член 6 
До конституирањето на Јавните претпријатија, ди-

ректорот и Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за водоснабдување "Студенчица и Злетовица" ЦО 
Скопје ќе ги вршат работите од својата надлежност. 

Член 7 
До конституирањето на јавните претпријатија ќе 

се применуваат општите акти на Јавното претприја-
тие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица" ЦО 
Скопје. 

Член 8 
Именувањето на членови на Управниот одбор, од-

борот за контрола на материјално финансиското ра-
ботење и директорот ќе го изврши Владата на РМ во 
рок од 2 месеци од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

ЈП "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје 
Управен одбор 

Претседател, 
Милан Ставрев, с.р. 

Одделението за кадровски и персонални работи во 
Владата на Република Македонија во Решението на 
Владата на Република Македонија бр. 17-3840/1 од 19 
јуни 2001 година, објавено во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 49/2001, ја дава следната 

И С П Р А В К А 

- наместо "Славко Николовски, дипл. градежен ин-
женер, директор на Основно друштво за градежниш-
тво-Пробиштип" треба да стои "Славко Николов, дипл. 
град. инж., сегашен директор на Друштвото со ограни-
чена одговорност ХС "Злетовица"-Пробиштип. 

Одделение за кадровски 
и персонални работи 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17738/99, од 15.05.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 020340167-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето на претпријатие на 
Друштво за трговија и услуги на големо и мало АВ-
ТОДОМИНАТОР Стефан ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. "Робеспјерова" бр. 20-а, Скопје. 

Фирмата на друштвото гласи: Друштво за трговија 
и услуги на големо и мало АВТОДОМИНАТОР Сте-
фан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Седиште на друштво-
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то е: ул. "Робеспјерова" бр. 20-а, Скопје. Друштвото 
има единствен содружник и тоа: Попстефанов Стефан 
од Скопје, ул. "Робеспјерова" бр. 20-а. 

Дејности што ќе ги обавува друштвото: 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 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, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 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, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.12, 
74.84, 92.34, 93.05. Во надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе ги обавува следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
застапување на странски правни и физички лица, ре-
експорт, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работи на 
странско лице. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со целокупниот свој имот. 

За управител на друштвото се определува лицето: 
Попстефанов Стефан од Скопје, ул. "Робеспјерова" 
бр. 20-а, кој е овластен да го застапува и претставува 
друштвото во внатрешното и надворешното трговско 
работење и со односите со трети лица, без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17738/99. (8370) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11902/99, од 20.06.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02029953?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар претворањето на Друштво за трго-
вија и посредување ЈАКУПИЦА Џемаил и др. ДОО 
експорт-импорт, с. Горно Јаболчиште - Велес. 

Фирмата гласи: Друштво за трговија и посредува-
ње ЈАКУПИЦА Џемаил и др. ДОО експорт-импорт 
Велес. Седиштето е во с. Горно Јаболчиште, Велес. 
Содружници се: Џеамил Муртезанов од с. Горно Ја-
болчиште, Сејфулов Сабри од с. Горно Јаболчиште, 
Шефкет Таиров од с. Клуковец и Сејфи Муртезанов 
од с. Горно Јаболчиште. 

Управител на Друштвото е Џемаил Муртезанов -
без ограничување во овластувањето. Друштвото во 
правниот промет со трети лица истапува во свое име и 
за своја сметка. За обврските во правниот промет 
друштвото одговара со сите свои средства. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 02.01, 02.02, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/2, 55.23, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 
70.20, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84. Надвореш-
нотрговски дејности: надворешнотрговски промет со 
прехранбени производи, надворешнотрговски промет 
со непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, посредување во прометот, реекспорт, консиг-
национа продажба, угостителски и туристички услуги, 
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меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа 
на транспортот, лизинг работи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, долгорочна производствена 
кооперација, малограничен промет со Бугарија, Грци-
ја, СР Југославија и Албанија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11902/99. (8372) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16266/99, од 29.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02037770?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето на ТП Горѓи Ристо 
Грчев Продавница за авто-делови ФАВОРИТ-КИКО, 
ул. "30" бр. 17, Скопје. 

Основач: Горѓи Грчев од Скопје, ул. "Петар Де-
љан" 3/1-10. 

Дејности: 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 52.12, 52.46, 52.48. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка. Во правниот промет со 
трети лица ТП одговара со целиот свој имот. 

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

16266/99. (8373) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6677/01, од 29.03.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 02039075?-7-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар усогласувањето на ЈАВНО РАДИО-
ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ РАДИО КРИВА ПА-
ЛАНКА Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бб. 

Скратен назив: ЈРП РКП. 
Дејност: 92.20 - радио и телевизиски активности. 
В правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целокупниот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување: Јордан Костов без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6677/01. (8374) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11178/1999, од 27.04.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02031154?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар претворањето на претпријатие во 
Друштво за производство, трговија и услуги МИВА-
96 Миле Петковски ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Антон 
Попов" бр. 129 - а, Скопје. 

Содружник: Петковски Миле, ул. "Антон Попов" 
бр. 129-а, Скопје со Изјава од 20.06.1999 година. 

Дејности: 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 27.21, 28.11, 
28.12, 28.21, 28.22, 28.62, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.50, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 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, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84. Во надворешнотрговскиот промет друштвото 
ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и 
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консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпе-
циција, меѓународен превоз на патници и стоки, заста-
пување странски фирми и посредување во надвореш-
нотрговскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За преземените обврски во правниот 
промет со трети лица друштвото одговара со сите 
свои средства. 

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, 
друштвото ќе го претставува и застапува како прв уп-
равител лицето Петковски Миле, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11178/1999. (8376) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10806/99, од 31.03.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023590?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар претворањето на Друштво за про-
изводство, трговија и инженеринг АД ТЕХНОХРОМ 
Ана и Славе ДОО Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18. 

Назив: Друштво за производство, трговија и инже-
неринг АД Технохром Ана и Славе ДОО Скопје, ул. 
"Вера Циривири" бр. 18. Основач: Ана Николовска, 
Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18 и Славе Николов-
ски ул. "Вера Циривири" бр. 18, Скопје. Седиште: 
Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 15.12, 15.71, 15.72, 15.98/2, 16.00/1, 17.14, 17.17, 
17.40/1, 17.52, 18.10, 18.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
27.10, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 
27.43, 27.45, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 
29.14, 29.21, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.53, 29.56, 29.72, 
31.10, 31.20, 33.10, 34.30, 35.12, 35.41, 35.50, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
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, 
51.43, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.4/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 74.11, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во меѓународен промет. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските во прометот 
со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Ли-
це овластено за застапување во внатрешен и надворе-
шен промет е Ана Николовска и Славе Николовски -
управители без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10806/99. (8378) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 884/2001, од 30.30.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007266?-4-02-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето на брокерско 
друштво на Брокерска Куќа БРО-ДИЛ АД Скопје, 
бул. "Партизански одреди" бр. 3. 

Брокерска Куќа БРО-ДИЛ АД Скопје, се усогла-
сува со Законот за хартии од вредност со Одлука за 
измена и дополнувања на Одлуката за основање на 
друштвото од 22.01.2001 година. Основната главнина 
на друштвото изнесува 150.000 ДЕМ (76.694 ЕВРА) 
односно 4.645.500,00 денари. Извршни членови на Од-

борот на Директори: Захари Арсенков од Скопје без 
ограничување и Јелена Аранѓеловиќ од Скопје со ог-
раничување - може да потпишува само колективно со 
Претседателот на Одборот на Директори. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка; во свое име и за 
сметка на други лица; во име и за сметка на други ли-
ца; а за обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Дејности: 67.12 други помошни активности во фи-
нансиско посредување, неспомнати на друго место, 
примање и извршување на налози од инвеститорите 
што се однесуваат на купување и продажба на долго-
рочни хартии од вредност, како и извршување задачи 
на берзата или надвор од неа во име и за сметка на 
клиентот (посредување), советување на клиентите 
при издавање и тргување со долгорочни хартии од 
вредност (инвестиционо советување). 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
884/2001. (8380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2998/99, од 31.03.2000 година, во регистарска-
та влошка бр. 02026617?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар усогласувањето на претпријатие со 
ЗТД на Друштво за транспорт РИМИ-ТРАНС ДОО 
Милан и други Кавадарци, ул. "Бел Камен" бр. 2/4. 

Содружници: Стојановски Милан од Кавадарци и 
Дамков Ристо од Кавадарци. 

Дејности: 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 60.24, 
63.40, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 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, 
52.46, 60.22, 93.05, 01.13/2, 50.20, 50.10, 50.30/1, 60.21, 
60.23, 63.21, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен 
транспорт на стоки, продажба на стоки од консигна-
циони складови, малограничен промет со соседните 
земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП 
е Стојановски Милан, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2998/99. (8383) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14982/99, од 09.05.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02031189?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето на претпријатие со 
ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги 
ФИТОМА Диме ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, 
ул. "Македонија" бр. 5-1/2. 

Дејности: 51.11, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.44, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 
52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.46, 52.44/4, 50.30/1, 51.70, 60.24, 60.23, 60.21, 
74.84, 63.40, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41, 01.41/2, 01.43/3, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 
45.34, 45.43, 45.45, 93.05, 02.02, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, продажба на 
стоки од консигнациони складови, малограничен про-
мет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Гр-
ција и Албанија. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Диме Златев, уп-
равител со неограничени овластувања. Основач е ли-
цето Диме Златев од Кавадарци, ул. "Македонија" бр. 
5-1/2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14982/99. (8390) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17429/99, од 20.03.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 020379247-3-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за 
производство, трговија и градежништво НЕРА-АГ Не-
им ДОО увоз-извоз Долна Бањица, Долна Бањица. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и гра-
дежништво НЕРА-АГ Неим ДОО увоз-извоз Долна 
Бањица - Долна Бањица. 

Седиште: Долна Бањица, општина Долна Бањица. 
Основачи: Зендели Рамадан и Зендели Неим. 
Управител: Зендели Рамадан. 
Дејности: 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.51, 27.53, 

27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 
29.72, 33.10, 33.10/1, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 
36.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 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, 51.42, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 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, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.50, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 
65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 74.11, 74.14, 74.20, 74.20/5, 74.82, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, застапување на странски правни 
и физички лица, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17429/99. (8394) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 359/2000, од 22.02.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 030040287-1-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапување на содружник и зго-
лемување на основната главнина на Друштво за трго-
вија, транспорт и услуги Чоче Транс Венко Сампл и 
др. увоз-извоз с. Долни Балван, Карбинци. 

Со одлука за пристапување на содружник - стран-
ско физичко лице и зголемување на основната главни-
на бр. 2/2000 од 20.07.2000 година, во друштвото со 
вложувања основни средства пристапува Валентина 
Трајчова од Медлинг, Австрија, бр. на пасош 605700, 
во износ од 75.000,00 денари или 2344 ДЕМ, основната 
главнина се зголемува и со вложување на обртни сред-
ства во износ од 90.000,00 денари од страна на содруж-
никот Горанчо Трајчов. Во останатиот дел Договорот 
за основање на друштвото останува непроменет, а но-
виот содружник ги прифаќа сите одредби од Одлуката 
за пристапување и Договорот за основање. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
359/2000. (8371) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 563/2000, од 15.02.2001 година, во регистар-

ската влошка бр. 030061347-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на уписот во трговски-
от регистар на Трговец поединец Стерна Лидија Бла-
гој Стојкова ТП Кочани, ул. "9-ти мај" бр. 5. 

Се брише уписот во трговскиот регистар што се 
води кај Основниот суд во Штип, на субјектот Трговец 
поединец Стерна Лидија Благој Стојкова ТП Кочани, 
ул. " 9-ти мај" бр. 5, под датум 7 септември 1999 година 
со ознака Трег 2233/99 и број на регистарска влошка 
030061347-6-01-000. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
563/2000. (8375) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 477/2000, од 13.02.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 030053537-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
тво за производство, трговија и услуги на големо и ма-
ло Гиб-Сто увоз-извоз Штип, ул. "Панче Караѓозов" 
бр. 17. 

Се брише: Дурдубакова Соња - управител без ог-
раничување. Се запишува: Дурдубаков Бино - управи-
тел со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Дурдубаков Бино - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
477/2000. (8377) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 62/2000, од 16.02.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 030029007-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице за 
застапување на Друштво за производство и трговија 
со сервис и одржување на противпожарни апарати и 
опрема за заштита Огно Стил увоз-извоз ДООЕЛ 
Штип, "Васил Доганџиски" 78. 

Друштвото за производство и трговија со сервис и 
одржување на противпожарни апарати и опрема за 
заштита Огно Стил увоз-извоз ДООЕЛ Штип, "Васил 
Доганџиски"78, врши промена на лицето овластено за 
застапување. Се брише Миховска Блага од Штип, ул. 
"Васил Доганџиски" бр. 78. Се запишува Миховска 
Александра од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78. 

Пречистениот текст гласи: Миховска Александра 
од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78 - управител со 
неограничени овластувања во застапувањето на 
Друштвото. 

Се брише: Миховска Блага од Штип, ул. "Васил 
Доганџиски" бр. 78 - управител со неограничени ов-
ластувања. Се запишува: Миховска Александра од 
Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78 - управител со 
неограничени овластувања. 

Пречистениот текст гласи: Миховска Александра 
од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78 - управител со 
неограничени овластувања во застапување на Друш-
твото. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
62/2000. (8379) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 550/2000, од 05.12.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 030039867-1-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар преносот на удел и сопственост на 
удел и промената на лице за застапување на Друштво 
за трговија, угостителство и услуги Бонус-пром, Вио-
лета Цицимова и др. јтд увоз-извоз Струмица, бул. 
"Маршал Тито" бр. 11-2/8, Струмица. 

Се брише содружникот кој истапува Миродиева 
Даниела од Струмица; Се запишува содружникот кој 
пристапува Цицимов Анастас. 
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Се брише: Миродиева Даниела, застапник со неог-
раничени овластувања и застапник во надворешнотр-
говскиот промет со неограничени овластувања. Се за-
пишува: Ристова Даниела - застапник со неограничени 
овластувања и застапник во надворешнотрговскиот 
промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
550/2000. (8381) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 63/2001, од 09.02.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 030080967-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштво за производство, трговија и услуги Емпорио 
ДОО увоз-извоз Радовиш. 

Досегашниот управител на ДОО Емпорио Радо-
виш Атасасиос Влахос од Р. Грција се брише. 

За нов управител се запишува лицето Серезлис 
Атанасиос од Р. Грција, без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
63/2001. (8382) 

ската влошка бр. 030035337-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител и застап-
ник на Друштво за трговија на големо и мало и услуги 
Декор увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 11. 

Со одлука бр. 03-39 од 12.12.2000 година, досегаш-
ниот управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет Тимов Кољо се разрешува, а за нов управител 
и застапник на надворешнотрговскиот промет се име-
нува Тимова Викторија. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
50/2001. (8386) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 33/2001, од 27.02.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-13530-0, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување 
на Приватна здравствена организација - Социјалис-
тичка ординација по интерна медицина "Д-р Златко 
Стојменов" п.о. ул. "Славчо Стојменски" бб - Штип. 

Се брише: Златко Стојменов - директор со неогра-
ничени овластувања. Се запишува: Јулијана Мешин-
ковска - директор со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Јулијана Мешинковска - дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
33/2001. (8384) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 1131/2000, од 15.02.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 030082427-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво 
за производство, трговија и услуги Голд ДОО увоз-из-
воз Горѓи и др. с. Добрејци бр. 312, Струмица. 

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, 
01.41/3, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 19.20, 19.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 50.30/2, 60.22, 60.23, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со Р. 
Бугарија и Р. Грција, реекспорт, застапување на странски 
фирми, меѓународен транспорт на стока и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. 

Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет со неограничени овластувања е лицето Спасов 
Горѓи. 

Содружници: Горѓи Спасов и Кире Спасов. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

1131/2000. (8385) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2801/00, од 22.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020203567-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
тво за производство и трговија на големо и мало ВА-
ЛЕТА Петров Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, 
ул. "Маршал Тито" бр. 60. 

Петров Трајче - Управител со неограничени ов-
ластувања - се брише. Петрова Валентина - управител 
со неограничени овластувања - се запишува. 

Пречистен текст: Петрова Валентина - управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2801/00. (8387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 590/2001, од 26.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 0200126887-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и основач на 
Друштво за производство, трговија и информатички 
инженеринг СОФТМАК-Драган ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, ул. "Перо Чичо" бр. 1 во Друштво за про-
изводство, трговија и информатички инженеринг 
СОФТМАК ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Перо 
Чичо" бр. 1. 

Се менува фирмата и истиот ќе гласи Друштво за 
производство, трговија и информатички инженеринг 
СОФТМАК ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Перо 
Чичо" бр. 1. 

Од Друштвото истапува: Петковски Драган од Ку-
маново, а пристапува: Петковска Весна од Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
590/2001. (8388) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 558/01, од 26.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020074727-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Тргов-
ско друштво за промет и услуги МИОНА Маја ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 25/3-23, 
Скопје. 

Се брише Елена Макриевска, се запишува Маја 
Цветановска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
558/01. (8395) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 50/2001, од 06.02.2001 година, во регистар-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 326/2001, од 06.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020311617-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејности на 
Друштво за производство, промет и услуги ДОМИТ 
Снежана ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Западен булевар" 
бб. 

Друштво за производство, промет и услуги ДО-
МИТ Снежана ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Западен буле-
вар" бб. 
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Дејноста се проширува уште со: 27.10, 27.21, 27.22, 
27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.45, 28.11, 
28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.75, 45.22, 45.25, 51.44, 51.45, 51.52, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.50. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
326/2001. (8396) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1564/2000, од 16.10.2000 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010987?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главнина на Друштво за внатрешна и надворешна тр-
говија САПОНИА-КОМЕРЦ Сапониа ДООЕЛ Скоп-
је, бул. "Војводина" бб, Скопје. 

Основната главнина на друштвото се зголемува за 
309.900,00 денари или 10.000,00 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1564/2000. (8400) 

51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, консигнаци-
ја, агенциски услуги во транспортот, посредување и 
застапување, малограничен промет со Албанија, Гр-
ција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпеди-
ција, транспорт на стоки во меѓународниот патен со-
обраќај. Во правниот промет друштвото настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет друштвото одговара со целокупниот 
свој имот. 

Мухарем Дука - управител без ограничување во 
внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
602/99. (8440) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7205/99, од 16.03.2000 година, во регистарска-
та влошка бр. 02025992?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар усогласувањето на Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ФИЛИПОВСКИ Стојан 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Клинска Леса" бр. 14, 
Скопје. 

Дејности: 28.62, 28.63, 28.75, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 
36.13, 33.10/1, 35.50, 29.24, 36.14, 36.63, 34.30, 35.41, 
32.10, 31.62, 31.30, 29.71, 31.50, 25.22, 20.40, 21.21, 21.25, 
15.85, 15.84, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 63.40, 15.98/2, 60.10, 
60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 
52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40, 50.40/1, 
51.66, 51.45, 51.47, 51.52, 51.61, 51.62, 51.70, 51.57, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.40, 74.13, 74.84, 63.40, 74.20/3, 
71.33, 70.31, 74.83, 72.30, 74.81, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 
52.74, 28.52, 28.63, 52.72/1, 71.31, 71.32, 71.40, 74.82. Над-
ворешнотрговски промет: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување, 
реекспорт, консигнација, малограничен промет со со-
седните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со целокупниот свој имот. 

Управител на друштвото ќе биде лицето Филипов-
ски Стојан, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7205/99. (8438) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 602/99, од 27.03.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02021070?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар претворањето на Друштво за производ-
ство, промет и услуги РЕМИ Мухарем ДООЕЛ извоз-
увоз Дебар, ул. "22-ри Декември" бб. 

Единствен содружник: Мухарем Дука од Гостивар, 
ул. "Борис Кидрич" бр. 35. 

Дејности: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.88, 
15.19, 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, 51.15, 
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, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во тр-
говскиот регистар Трговско друштво за трговија, про-
мет и услуги МИЈА КОМЕРЦ Валентина ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Бертранд Расел" бр. 25. 

Се проширува: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25. 
Пречистен текст гласи: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 

01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
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, 51.25, 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, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.21, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.70, 74.81, 74.82, 92.33, 92.34, 93.04, 
93.05, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 63.30. Надвореш-
нотрговско работење: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, услуги на меѓународен транспорт 
на стоки и патници, малограничен промет на услуги со 
Албанија, Грција, Србија и Бугарија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Валентина Митреска - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8441) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16548/99, од 07.12.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036119?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштво за трговија 
и услуги ФАЛКОН ДООЕЛ експорт-импорт Кумано-
во, пл. "Н. Југославија" бб. 

Основано со Изјава за основање од 29.12.1999 годи-
на. Содружник е Ловечкото друштво "СОКОЛ" Ку-
маново, плоштад "Нова Југославија" бб. 

Дејности: 01.50, 02.01, 02.02, 05.02, 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, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 52.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
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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, 55.11, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, посредување, застапување, 
консигнација, реекспорт и малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет Друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица Друштвото одговара со це-
лиот свој имот. 

Лидија Доневска - управител со неограничени ов-
ластувања и застапник за надворешна трговија без ог-
раничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16548/99. (8442) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9453/99, од 14.03.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 020367757-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар усогласувањето на Трговија на мало 
ТРГО-ПРОМЕТ ТП Станојко Киро Станојковски 
Скопје, с. Трубарево, ул. "Вера Јоциќ" бр. 30. 

СТД - колонијална продавница "ТРГО-ПРОМЕТ" 
Станојковски Станојко Трубарево - Скопје е регис-
трирана со Решение бр. 12-3769 од 01.06.1990 година, 
основач е Станојковски Станојко од Скопје. 

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

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. Лично - со целиот свој 
имот. 

Управител на фирмата е Станојковски Станојко 
(без ограничување) од Скопје, с. Трубарево, ул. "Вера 
Јоциќ" бр. 30. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9453/99. (8443) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15588/99, од 09.02.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020391147-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Колони-
јал СВЕНИ ТП Светлана Благоја Додевска, ул. "Бел-
градска" бр. 7-а, Скопје. 

Основач: Светлана Додевска од Скопје. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.27, 52.33. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара лично со це-
лиот свој имот. 

Управител на ТП е: Светлана Додевска - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15588/99. (8444) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15994/99, од 10.05.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 020318397-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар Друштвото за производство, про-
мет и услуги АГРО-АСПЕКТ Сузана и други ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Железничка" бр. 31. 

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги 
АГРО-ИСПЕКТ Сузана и други ДОО увоз-извоз. 

Седиште: Скопје, ул. "Железничка" бр. 31. 
Содружници: Сузана Димишковска - Николовска 

од Велес, Васил Николовски од Велес и Петре Нико-
ловски од Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 

01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/2, 
01.41/3, 01.42, 05.02, 11.20, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 
14.30, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 16.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.17, 
17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 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, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.63, 24.65, 
24.66, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.23, 26.24, 26.25, 
26.53, 26.61, 26.62, 26.64, 26.65, 26.66, 26.82, 26.82/2, 
28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.11, 29.22, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 
29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 
31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 
33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.30, 35.11, 
35.12, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.14, 36.22, 36.30, 
36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 61.12, 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, 52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, 80.42. 

Управител: Сузана Димишковска Николовска, без 
ограничување. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15994/99. (8445) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11940/99, од 29.02.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 020248097-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друш-
тво за производство, трговија и услуги ДРЕН-КО-
МЕРЦ Тони и др. ДОО експорт-импорт Тетово, ул. 
"154" бр. 5. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 63.30, 65.12/3, 71.10, 
74.12, 74.84, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 20.10/1, 20.30, 20.51, 
25.22, 25.21, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 34.30, 93.01, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р. 
Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
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Лице овластено за застапување е Самојловски То-
ни - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11940/99. (8446) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5589/99, од 23.03.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 020367277-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар усогласувањето на СТД со ЗТД на ТП 
ПОЛИПРОМ промет на мало Петар Стојмир Илиев, 
ул. "Ратко Митровиќ" бр. 5, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33. 

Основач и управител без ограничување е Петар 
Илиев, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 5, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5589/99. (8447) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1087/2001, од 23.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020463377-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друш-
тво за производство, преработка, внатрешен и надво-
решен промет на стоки и услуги КРИНЕР КОМЕРЦ 
Димче ДООЕЛ Скопје, ул. "Титовоужичка" бр. 10. 

Дејности: 14.40, 15.32, 15.33, 15.62, 15.71, 15.83, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.98/2, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 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, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84. Надво-
решна трговија: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен превоз на стоки, консигнаци-
она продажба на стоки и шпедиција, застапување и 
посредување на странски физички и правни лица во 
надворешниот промет на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ќе 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица друш-
твото ќе одговара со целокупниот свој имот. 

Лицето овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Велкоски Димче - управител без 
ограничување. 

Основачот Аница Велкоска истапува поради смрт, 
согласно наследно решение бр. 299/01 од 21.03.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1087/2001. (8448) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8625/99, од 19.03.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 020370167-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар Друштвото за трговија и услуги ТРО-
ПИК-МС Марина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Бриселска" бр. 8-2/12. 

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, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 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, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.33, 71.34, 71.40, 74.40, 74.84, 93.02, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување, меѓународен друм-
ски сообраќај, реекспорт, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет друштвото одговара со целокупниот 
имот. 

Се врши промена на презиме: наместо Саздовска 
Марина - директор без ограничување се запишува Ја-
невска Марина. 

Пречистен текст: Јаневска Марина - управител без 
ограничување во внатрешен промет. 

Се врши промена на презиме: наместо Саздовска 
Марина - директор без ограничување се запишува Ја-
невска Марина. 

Пречистен текст: Јаневска Марина - Управител 
без ограничување во надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8625/99. (8449) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст.бр. 251/01 од 03.07.2001 годи-
на, над должникот Трговско претпријатие "ВУЛЕ ЈУ-
НИОР" експорт-импорт Скопје, со седиште на ул."13" 
бр. 91 и жиро сметка бр. 40100-601-62319, истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Трговско претпријатие "ВУЛЕ ЈУНИОР" ек-
спорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "13" бр. 91 и 
жиро сметка бр. 40100-601-62319, се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17345) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Ст.бр. 210/01 од 30.05.2001 година отворена 
е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "ВИДЕН" ДОО Ско-
пје, со седиште на ул."Јуриј Гагарин" бр. 45-3/14 и жи-
ро сметка бр.40120-601-106893, впишан во судскиот ре-
гистар во регистарска влошка бр. 1-15408-0-0-0. 

За стечаен управник се определува Душко Тодев-
ски од Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да го 
пријават своето побарување кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собранието на доверителите на кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник довери-
телите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на пос-
тапката кое ќе се одржи на ден 11.07.2001 година во 
08.30 часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17286) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 15/00 од 22.05.2001 година, се отвора 
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стечајна постапка над должникот Производно, тргов-
ско претпријатие "АНАБЕЛ КОМПАНИ" ДОО со 
ПО со седиште на ул. "Рилски Конгрес" бр. 57, со жи-
ро сметка бр. 40100-601-268464 и регистарска влошка 
бр.1-31261-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје 
I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот Производно, тргов-
ско претпријатие "АНАБЕЛ КОМПАНИ" од Скопје 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основен суд Скопје I 
- Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17280) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III. Ст.бр. 150/01 од 06.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија ПАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ Звонко 
и други, со седиште на бул."Јане Сандански" бр. 18/3, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-409530 и регис-
тарска влошка бр. 022-3187?-3-03 при регистарот на 
Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка на должникот 
ДПТ ПАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ - Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основен суд Скопје I 
- Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17353) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 77/00 од 27.06.2001 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот 
Произоводно, услужно, прометно претпријатие "НГ -
КОМ" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Коце 
Металец" бр. 76, со жиро сметка бр. 40110-601-87257 
како и број на регистарска влошка 1-61147-0-0-0 при 
регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Производно, услужно, прометно 
претпријатие "НГ - КОМ" ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16557) 

40300-601-91503 при ЗПП филијала Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17165) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 150/01 
од 04.07.2001 година над ПТ "БОЛЕРО" Демир Хисар, 
ул. "Битолска" бб, со дејност угостителство, жиро сме-
тка 40301-601-83562 при ЗПП филијала Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17382) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 151/01 
над Претпријатие за производство, трговија и услуги, 
увоз-извоз Битола "СТАМЕНКОКОМЕРЦ" Битола, 
ул. "Димитар Влахов" бр. 5, со дејност услужна, жиро 
сметка 40300-601-55861 при ЗПП филијала Битола от-
вори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17387) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 135/01 
од 22.06.2001 година над ДООЕЛ "16-ти АПРИЛ" Би-
тола, бул."1-ви МАЈ"бр. 350, со дејност трговија, жиро 
сметка 40300-601-4529 при ЗПП филијала Битола от-
вори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17390) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 152/01 
над ПП "КАЛЧЕВСКИ КОМПАНИ" од Битола, ул. 
"Довлиџиќ"бр. 174, со дејност трговија, жиро сметка 
40300-601-54518 при ЗПП филијала Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17392) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 145/01 
од 26.06.2001 година над Задруга за производство, тр-
говија и услуги "ДРУГАР" увоз-извоз од Битола, ул. 
"Партизанска" бр. 87/14, со дејност производство - ус-
луги, жиро сметка 40300-601-87374 при ЗПП филијала 
Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17396) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 151/01 од 26.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско, произ-
водно претпријатие за надворешен и внатрешен про-
мет "ВИТЛАР" ДОО Скопје, со седиште на ул."Вла-
димир Комаров" бр. 15/12, со жиро сметка бр. 40100- 
601-341076 како и број на регистарска влошка 1-18437- 
0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот ТПП "ВИТЛАР" ДОО се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17314) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 69/01 
од 26.06.2001 година над ТП "ПУПУНЧЕВСКИ ВА-
НЕ - ДРАГЕ" од с. Слепче, Демир Хисар, со дејност 
трговија, жиро сметка 40301-601-96188 при ЗПП фил-
ијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17164) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 139/01 
од 26.06.2001 година над ТП "ЗОМА" Битола, ул."Ст-
ив Наумов"бр. 99-А, со дејност трговија, жиро сметка 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 127/01 
од 03.07.2001 година над ДООЕЛ "КАЖАНИ ПРО-
МЕТ" Битола, ул."Новосадска"бр. 54, со дејност угос-
тителство и трговија, жиро сметка 40300-601-18722 
при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17373) 

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд 
во Велес, Ст.бр. 5/01 од 29.06.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
внатрешна и надворешна трговија на големо и мало 
"БОНЕКС" ЦО Велес, со седиште на ул."Максим 
Горки" бр. 51 и жиро сметка при ЗПП филијала Велес 
бр. 41600-697-8285 и број на регистарска влошка 1- 
9096-0-0-0 и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го 
задржува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд во Велес. (16925) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 428/97 од 17.04.2001 година, зак-
лучена е стечајната постапка над должникот Прет-
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пријатие за трговија, транспорт и туризам "ДРИТАН -
ЕКСПОРТ" од с.Горна Бањица - Гостиварско. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регистар-
ското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (16601) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 40/01 од 02.07.2001 година, от-во-
рена е стечајна постапка над должникот ТП промет на 
мало со текстил и конфекција "ЕРТАН" Емини Таџе-
дин Ертан од с.Долна Бањица - гостиварско, но истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (17297) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 28/01 од 28.06.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над ДППТ "ДИНО ТРАДЕ" 
Насуф и други ДОО експорт-импорт од с.Добридол -
гостиварско, но истата не се спроведува, па отворена-
та стечајна постапка над должникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (17292) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 7/01 од 27.04.2001 година е отворена стечај-
на постапка над стечајниот должник ПТУТ "МЕ-
ЛИН" експорт-импорт Д.О.О. од Валандово со седиш-
те на ул."Никола Карев" бб, и жиро сметка бр. 410310 
-601-56533 при ЗПП Валандово, но истата не се спро-
ведува заради немање на имот од кој би се намириле 
трошоците на стечајната постапка, па отворената сте-
чајна постапка над должникот "МЕЛИН" од Валандо-
во веднаш се заклучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 
8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациони-
от суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17367) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 32/01 
од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот Трговец поединец за сообраќај "ЧЕЛИКУ 
КОМЕРЦ" ТП Мехмеди Имет Акиф од с.Зајас, опш-
тина Зајас, и истата не се спроведува поради немање 
на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната 
постапка над наведениот должник согласно член 64 
став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (17374) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 87/2001 од 21.06.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ "ЕКСПРЕС 2000" дооел од с.Старо Коњарево, 
Ново Село, Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601- 
73163 што се води при ЗПП Филијала Струмица. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (16608) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 81/2001 од 18.06.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ПТ 
"ЖАК ПРОМЕТ" од Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-37784 што се води при ЗПП Филијала Стру-
мица, меѓутоа поради немање имот на должникот е 

одлучено отворената стечајна постапка да не се спро-
веде, туку истата да се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (16610) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 58/2001 од 20.06.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот Трго-
вец поединец Васе Александар Тасев од Струмица, со 
жиро сметка бр. 41300-601-76022 што се води при ЗПП 
Филијала Струмица, меѓутоа поради немање имот на 
истиот одлучено е отворената постапка да се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (16612) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 88/2001 од 04.07.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ДТ 
"НБА - КОМЕРЦ" ДООЕЛ Муртино, но поради не-
мање имот на истиот е одлучено да не се спроведува 
туку да се заклучи. 

Должникот е со жиро сметка бр. 41300-601-40253 
што се води при ЗПП Филијала Струмица. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (17375) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 86/2001 од 21.06.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"ТРЕЛ" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601- 
59262 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но 
поради немање имот на должникот е одлучено истата 
да не се спроведува, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (17376) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 159/2000 од 20.06.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говец поединец "Милица Јован Ристова" т.п. од с.Гра-
дско-Балдовци, Струмица, со жиро сметка бр. 41300- 
601-61993 што се води при ЗПП Филијала Струмица, 
но е одлучено истата да не се води поради немање 
имот над должникот заради што и се заклучи. 
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Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (17377) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 85/2001 од 26.06.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ДТ 
"НИКИ КОМПАНИ" од Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-59673 што се води при ЗПП Филијала 
Струмица, но поради немање имот на должникот е 
одлучено истата да не се спроведува, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (17378) 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (17303) 

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 79/96 
од 28.06.2001 година е прифатена програмата за фина-
нсиска консолидација и сопственичка трансформација 
на ПОКТУ "АГРОКООПЕРАЦИЈА" ДОО Тетово, и 
истата се одобрува. 

Се дава согласност за отпочнување на постапката 
за трансформација на ПОКТУ "АГРОКООПЕРА-
ЦИЈА" ДОО Тетово, согласно одлуката за давање со-
гласност на агенцијата на РМ, за приватизација бр. 02- 
2704/1 од 08.05.2001 година. 

Мерките и условите во програмата за финансиска 
консолидација и сопственичка трансформација на 
ПОКТУ "АГРОКООПЕРАЦИЈА" ДОО Тетово, има-
ат правно дејство спрема сите доверители чии побару-
вања се утврдени или дополнително ќе бидат утврде-
ни. 

Стечајната постапка над должникот ПОКТУ "АГ-
РОКООПЕРАЦИЈА" ДОО Тетово, отворена со ре-
шение Ст.бр. 121/95 од 25.05.1995 година на Окружни-
от стопански суд Скопје, односно Ст.бр. 79/96 на Ос-
новниот суд во Тетово, се запира. 

Од Основниот суд во Тетово. (17327) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 84/2001 од 26.06.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ "МА САКО" од Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-10537 што се води при ЗПП Филијала Стру-
мица, но поради немање имот на должникот е одлуче-
но истата да не се спроведува, заради што и се заклу-
чи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (17379) 

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 14/00 
од 31.05.2001 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Продукција и емитување на радио и ТВ -
програма "БЛЕТА" од Тетово, РТВ БЛЕТА Тетово, 
ул."Горче Петров" бр. 39/3, со жиро сметка бр. 41500- 
603-1898 што се води при ЗПП - Тетово, запишана во 
регистарот при Окружниот стопански суд во Скопје 
под С.рег.бр. 9177/93 и влошка 1-39297 од 10.06.1995 
година. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (17299) 

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 9/01 од 
31.05.2001 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Производно трговско претпријатие "МЕ-
ТИ КОМЕРЦ" од с.Порој, Тетово, со жиро сметка бр. 
41500-601-16679 што се води при ЗПП - Тетово, регис-
трирано при Окружниот стопански суд во Скопје, со С 
рег. бр. 4153/92 и регистарска влошка бр. 1-20412 од 
12.06.1992 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, и се заклучува, поради немање на имот. 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 73/01 
од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за произвдоство, трго-
вија и услуги Жежоска Славица и други "ЦАНЕ КО-
МЕРЦ" увоз-извоз ДОО од Прилеп, со седиште на ул. 
"Стеван Димоски" бр. 26, запишано во регистарска 
влошка бр. 010072317-3-03-000 во Основен суд во Би-
тола со предмет на работење трговија на мало на де-
лови и прибор за моторни возила со жиро сметка бр. 
41100-601-28575 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
идна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17140) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 63/01 
од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Прептријатие за транспорт, трговија и ус-
луги увоз-извоз "БОРДАНО - ТРАНС" - Прилеп, со 
седиште на ул."Кордун" бр. 3, запишан во регистарска 
влошка бр. 1-8608 со решение срег.бр. 5774/92 на Ок-
ружен стопански суд Битола, со основна дејност тран-
спортни услуги во друмскиот сообраќај со жиро смет-
ка бр. 41100-601-16140 при ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17208) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 72/01 
од 15.06.2001 година отворена е стечајна постапка пре-
ма должникот Приватно претпријатие за производст-
во, занаетчиство, услуги и трговија на големо и мало 
увоз-извоз "Т - С КОМЕРЦ" - Прилеп ПО со седиште 
на ул. "К.Ј.Питу" бр. 7, запишан во регистарска влош-
ка бр. 1-7456 со решение срег.бр. 4240/92 од 23.10.1992 
година на Окружен стопански суд во Битола, со пред-
мет на работење трговија на големо со лекови и сани-
тетски материјал и жиро сметка бр. 41100-601-25526 во 
ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради немање на 
имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17293) 
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Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 75/01 
од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Задруга за производство, промет и услуги 
"ДЕЈ - БОЈ" увоз-извоз Прилеп со ПО со седиште на 
ул."Коле Неделковски "бр.2, регистрирана со региста-
рска влошка бр. 2-582 во Основниот суд во Битола и 
решение срег.бр. 2423/87 од 25.11.1997 година со пред-
мет на работа произвдоство на кожна галантерија и 
жиро сметка бр. 41100-601-48839 во ЗПП филијала 
Прилеп. 

Стечајанат постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17294) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 62/01 
од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за превоз, угостителст-
во, туризам и промет Живко Маркоски и други "ПИ-
ПИ" увоз-извоз ДОО Прилеп со седиште на ул. "Бор-
ка Талески" бр. 186 в, Прилеп, запишан во регистар-
ска влошка 010016437-3-06-000 на Основен суд во Би-
тола, со предмет на работење трговско друштво за 
превоз, угостителство, туризам и промет со жиро сме-
тка бр. 41100-601-42130 при ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17295) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 38/01 
од 27.06.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Земјоделска задруга "ГАЛА" П.О. со се-
диште на ул. "Марксова" бр. 65 запишан во регистар-
ска влошка бр. 2-427 Битола на Основниот суд во Би-
тола, со предмет на работење трговија на мало со зе-
ленчук, овошје и преработки со жиро сметка бр. 
41100-601-37672 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17296) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 57/01 
од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за трговија, тарнспорт, 
услуги на Крстеска Сузана "ММ - КОМЕРЦ" со седи-
ште на ул."Егејска" бр. 110 Прилеп запишана во реги-
старска влошка бр. 010109427-8-01-000 со решение Т. 
рег. бр. 199/00 на Основниот суд во Битола со предмет 
со предмет на работење трговија на мало со метална 
стока, градежни бои и стакло со жиро сметка бр. 
41100-601-48480 при ЗПП Прилеп. 

Стечајна постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17298) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 188/2001 од 05.06.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за внатрешна и надворешна тргови-
ја "ТЕХНОТРОНИК" извоз-увоз ДОО ул. "Баница" 
бр. 6, Скопје, со жиро сметка 40100-601-41154. 

За ликвидатор се определува лицето Мазнев Бла-
гојче од Скопје, ул. "Баница" бр. 26. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-

њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 772/2000 од 22.06.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за проектирање, угостителство, трговија 
на големо и мало увоз-извоз "ДАО" ДОО Скопје, бул. 
"ЈНА" бр. 54/3-9, со жиро сметка 40100-601-88644. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16680) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 174/2001 од 18.05.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие на голе-
мо и мало "А и М" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Горче 
Петров" бр. 71, со жиро сметка 40120-601-351011. 

За ликвидатор се определува лицето Александар 
Ѓорѓиевски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 71. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16923) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 127/2001 од 29.03.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕС 
СТАР" ДОО, Скопје, с. Буковиќ. 

За ликвидатор се определува лицето Џемали Ја-
шар од Скопје, с. Буковиќ, тел. 02/359-793. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16683) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 66/2001 од 12.06.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг, производство, услуги и 
трговија "БЕМА-ТРАНС" ПО Скопје, ул. "Сава Ко-
вачевиќ" бр. 9/13, со жиро сметка 40100-601-179161. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Ве-
личковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17315) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 220/2001 од 13.06.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Производно транспортно трговско претпријатие 
"ЗЕКО КОМПАНИ" ДОО увоз-извоз, Скопје, с. Ба-
тинци, со жиро сметка 40100-601-320163. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44. 



12 јули 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 53 - Стр. 3617 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17312) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 168/2001 од 26.04.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие "Б и М-ШУТЕ" ЦО увоз-
извоз Куманово, ул. "Никшиќка" бр. 1/1-17, со жиро 
сметка 40900-601-43687. 

За ликвидатор се определува лицето Донка Божи-
новиќ од Куманово, ул. "Србо Томовиќ" бр. 31/6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17306) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 782/2000 од 18.05.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Друштво за внатрешен и надворешен промет 
"СЕЛЕКТА КОМПАНИ" ДОО Скопје, ул. "Иво Ри-
бар Лола" бр. 24/9, со жиро сметка 40100-601-375683. 

За ликвидатор се определува лицето Марија Или-
јева од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 14. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л.бр. 28/2001 од 29.03.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Мла-
динска задруга "МАК МОСТ" ЦО Скопје, ул. "Петре 
Георгиев" бб, барака 9, со жиро сметка 40100-601-224499. 

За ликвидатор се определува лицето Митко Попо-
ски, ул. "Леринска" бр. 45 б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17342) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 108/2001 од 20.03.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за компјутерски услуги "СЕТ" ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 15/2, Скопје, 
со жиро сметка 40120-601-396185. 

За ликвидатор се определува лицето Раде Ристев-
ски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 42-I-5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17343) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 230/2001 од 15.06.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие "АС ПАСИНГ" експорт-
импорт ДОО Скопје, ул. "Црниче" бр. 30-а, со жиро 
сметка 40100-601-281711. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 221/2001 од 13.06.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
ТУП Трговско, услужно, транспортно претпријатие 
"БИБИ-ГО" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Антон 
Попов" бр. 72/1, со жиро сметка 40110-601-248265. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
ревски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16928) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 236/2001 од 02.07.2001 година, е отворена ликви-
дациона постапка на Друштво за трговија и услуги 
"КРИСТАЛ" увоз-извоз ЈТД Штип, но поради немање 
на материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 де-
на сметано од објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ". 

Од Основниот суд Штип во Штип. (17167) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 54/2001 од 26.06.2001 година, е отворена ликвида-
циона постапка на Друштво за производство, трговија, 
сообраќај и услуги "МИК-ПЛАСТ" ЈТД Кети Лазаро-
ва и др. увоз-извоз Штип, но поради немање на мате-
ријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 де-
на сметано од објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ". 

Од Основниот суд Штип во Штип. (17169) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л. бр. 79/2001 од 09.05.2001 година, е отворена ликвидаци-
она постапка над Претпријатие во приватна сопственост 
за трговија на големо и мало, угостителство и туризам 
увоз-извоз "МАРИО-КОМЕРЦ" Берово, но поради не-
мање на материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 де-
на сметано од објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ". 

Од Основниот суд Штип во Штип. (17305) 

ЛИКВИДАЦИИ II 
Ликвидаторот Јовица Деневски од Куманово запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П.Трег. бр. 763 објавува дека 
Друштвото за трговија и транспорт "АВРО-ТРАНС" 
Јовица ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со број на жиро 
сметка 40900-601-39591 отворена при ЗПП Филијала-
Куманово е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (16678) 

Ликвидаторот Селими Насер од Куманово, ул. "Др. 
Рибар" бр. 44 запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 234 
објавува дека Друштвото за производство, трговија и 
услуги "БЛЕРИМ" Насер ДООЕЛ експорт-импорт Ку-
маново, со број на жиро сметка 40900-601-31796 отворе-
на при ЗПП Филијала-Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (16677) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 74/2001 од 02.07.2001 година, е отворена ликвида-
циона постапка на Претпријатие за промет на стоки 
на големо и мало, експорт-импорт Браќа Грбевски 
компани с. Малино, Лозово, но поради немање на ма-
теријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 де-
на сметано од објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ". 

Од Основниот суд Штип во Штип. (17318) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 1681/2000 од 17.05.2001 го-
дина, е завршена ликвидацијата над Трговско прет-
пријатие "СТЕЛА" увоз-извоз ЦО Скопје, ул. "АС-
НОМ" бр. 64-2/28 и жиро сметка 40100-601-82406 и ис-
тото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17319) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4 запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 
бр. 1256/2001 објавува дека Друштвото за транспорт, 
шпедиција и трговија "ЕВРО ЕКСПРЕС СО" Димче 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро 
сметка 40100-601-382770 отворена при ЗПП Филијала-
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (16931) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВ-
НОЈ" бр. 68/4 запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
1706/2001 објавува дека Трговското друштво за произ-
водство, промет и услуги "САЛДО-Д" Добринка ДОО-
ЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-367952 от-
ворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (16930) 

Ликвидаторот Реџо Муслиоски од с. Долно Косов-
расти, Дебар, е запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
174/2001, објавува дека Друштвото за производство и 
промет на големо и мало "САЈО-КОМЕРЦ" Сафет 
ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во с. Долно Косоврас-
ти, Дебар и со жиро сметка 41030-601-54885 кај ЗПП 
Филиј ала-Дебар. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (16916) 

Ликвидаторот Попоски Митко од Скопје, ул. "Ле-
ринска" бр. 45б запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
2425/2000 објавува дека Друштвото за внатрешен и 
надворешен промет, застапување и посредување 
"ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД КОМПАНИ" Димитар и 
др. ДОО, со број на жиро сметка 40110-601-215115 от-
ворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (17346) 

Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, бул. 
"Стив Наумов" бр. 7/16 запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 1562/2001 објавува дека Друштвото за про-
изводство, промет и услуги "ЕГЕЈ-КОМЕРЦ" увоз-из-
воз Петровска Љубов ДООЕЛ, со број на жиро смет-
ка 40100-601-175846 отворена при ЗПП Филијала-
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (17357) 

Ликвидаторот Даниела Јакимовска од Куманово, 
ул. "Ратко Митровиќ" бр. 18 запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 1080/2001 објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги "КОТОН" Јаготка 
увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Ратко Митровиќ" бр. 18, Ку-
маново, со број на жиро сметка 40900-601-61096 отво-
рена при ЗПП Филијала-Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (16935) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 687/11, план 4, скица 12, на м.в. "Кремењар-
ник" лозје 4 класа, со вкупна површина од 194 м2, во 
КО Волково, сопственост на Киро Јовановски од 
Скопје, според ПЛ бр. 380, за КО Волково, за цена од 
300,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (16692) 

Се продава идеален дел од 68/221 од земјоделско 
земјиште построено на КП бр. 806/2, план 5, скица 16, 
на м.в. "Кремењарник" нива 5 класа, со вкупна 
површина од 1309 м2, во КО Волково, сопственост на 
Ристо Јуруковски од Скопје, според ПЛ бр. 2386, за 
КО Волково, за цена од 280,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (16569) 

Се продава 4/14 идеален дел од недвижен имот -
земјоделско земјиште построено на КП бр. 5616, 
м.в."Бара", култура нива, класа 3, со површина од 1576 
м2, за КО Кучевиште, сопственост на Ефремов Манчо и 
Ефремова Елизабета, за цена од 120,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(16540) 

Се продава недвижен имот нива 3 класа, со вкупна 
површина од 1107 м2, што се наоѓа на КП бр. 158/5 
план 3, скица 6, во м.в. "Јурија" , КО Мралино, сопст-
веност на Илиевска Сава од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарев -
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (16623) 

Се продава една половина идеален дел од 
земјоделско земјиште - нива на КП бр. 975, план 4, 
скица 45, во м.в. "Авлијте", класа 4, со површина од 
1666 м2, во КО Смоквица, , сопственост на Автов 
Мито од Гевгелија за вкупна цена од 10.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 
6, Гевгелија. (17058) 

Д.Орехово, Битолско во површина од 750 м2, сопстве-
ност на Трајковски Славе од Сиднеј, Австралија, преку 
полномошник Трајковски Богоја од с.Буково, Битолско 
и сопственост на Трајковски Богоја од с.Буково, за 
вкупна купопродажна цена од 800 ДЕМ или во денарска 
противвредност износ од 26.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до продавачот и полномошник Трајковски Богоја од 
с.Буково, Битолско, на гореназначената адреса, или 
до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. 
"Мечкин камен" бр. 20. (17062) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КПбр. 1506, дел 1, во м.в."Село", класа 3, во површина 
од 6446 м2, заведена во ПЛ бр. 1294 за КО Царев Двор 
- Ресен, сопственост на продавачот Митева Круме 
Роса од Кочани, за цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" 
бр. 67, Ресен. (17064) 

Се пр одава земјоделско земј иште и тоа 3/19 (која 
одговара на 300 м2) на 1/4 од КП бр. 495 на м.в. 
"Бродалице", нива 4 класа, во вкупна површина од 
3484 м2, и нива 5 класа, во вкупна површина од 4103 м2, 
опишани по ПЛ бр. 123 на КО Г.Речица, за вкупна 
купопродажна цена од 190.000,00 денари, сосопстве-
ност на Џелили Џелил Јумни од с.Г.Речица, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(17212) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од КП бр. 
273 на м.в. "Село", овошна градина 3 класа, во вкупна по-
вршина од 180 м2, опишано по ПЛ бр. 485 на КО 
Озормиште, и цела КП бр. 274 на м.в. "Село", нива 1 
класа, во вкупна површина од 681 м2, и КП бр. 275 на м.в. 
"Село", нива 1 класа, во вкупна површина од 1121 м2, 
опишани по ПЛ бр. 203 на КО Озормиште, за вкупна 
купопродажна цена од 160.000,00 денари, сосопственост 
на Етеми ж. Џемаил Ребија од с. Нераште, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(17282) 

Се продава идеален дел од недвижен имот нива класа 
5, на КП бр. 923, запишана во ИЛ бр. 11 за КО 

Се продава земјоделско земјиште лозје во м.в. 
"Страчка" со вкупна површина од 350 м2, лоцирана на 
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КП бр. 948 (КО Оровник), сопственост на Стојчески 
Вангел од Охрид с.Оровник, за цена од 200,00 денари 
по 1 м2. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат 
дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во 
рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот 
во "Службен весник на Република Македонија". Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"- 8 (мезанин). (16616) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Рибарци, 
КП бр. 31, план 001, скица 001, м.в. "Рамниште", 
катастарска култура - нива, класа 3, со вкупна повр-
шина од 1510 м2, КО Рибарци, КП бр. 580, дел 3, план 
001, скица 001, м.в. "Рамниште", култура - нива, класа 
3, со вкупна површина од 4133 м2, КО Рибарци, КП бр. 
580, дел 1, план 001, скица 001, м.в. "Рамниште", 
култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 4133 
м2, сопственост на Евица Дојовска од Кавадарци, 
ул."Гоце Делчев" бр. 55, видно од ИЛ бр. 234, бр. 328 и 
бр. 152, издаден од Државен завод за геодетски 
работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за 
цена од 30,00 денари за 1 м2. 

Се повикуваат заеднички сопственици, сосопствени-
ци и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (17281) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготи-
но, вон, КП бр. 2296, во м.в."Прогон", интензивно 
лозје со површина од 2599 м2, во КО Неготино, вон, 
сопственост на Јошева Снежана од Неготино, ул. "Јане 
Сандански" бр. 5, по цена од 78.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (17302) 

Се продава земјиште - нива на КП. 141, план 2, ски-
ца 9, мв "Муртот", класа 1 со површина од 1940 м2 и 
интензивно лозје на КП. 183, план 2, скица 9. мв "Мур-
тот", класа 1 со површина од 2755 м2 во КО Дедели и 
нива на КП. 190/1, план 2, скица 4, мв "Тара", класа 2 
со површина од 1600 м2 во КО Честово сите во сопс-
твеност на Ибраимова Елфида од Стар Дојран за 
вкупна цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите 
за прифаќање на понудата да се достават до нотарот 
Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, во Гевгелија. 

(17323) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 
КП бр. 803/1, мв "Средни рид", класа 3 со површина од 
1200 м2, нива на КП бр. 803/2, мв "Средни рид", кл. 4 
со површина од 749 м2, лозје на КП бр. 803/2, мв 
"Средни рид", кл. 3 со површина од 889 м2 и нива на 
КП бр. 803/3, в.м. "Средни рид", кл. 3, со површина од 
243 м2 за цена од 30.000,00 денари заведена на Имотен 
лист број 172 за КО Манастирец сопственост на Сте-
ван Мицевски од Скопје, ул. "С. Филиповиќ" бр. 4-5/6. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(17324) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 608/1, на мв "Голем рид", класа 5 со површина 
од 3162 м2 за 90.000,00 денари заведена на Имотен 
лист број 59 за КО Марена сопственост на Борис Ива-
нов од Кавадарци, ул. "Киро Крстев" бр. 88. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(17325) 

Се продава земјоделско земјиште во КО "Сопот", 
КП. бр. 3077, план 12, скица 618, место викано "Тимја-
нички пат", култура-нива, класа 4, со вкупна површи-
на од 1.727 м2; КО "Сопот", КП. бр. 3078, план 12, ски-
ца 618, викано место "Тимјанички пат", култура-нива, 
класа 4, со вкупна површина од 1.345 м2 и КО "Со-
пот", КП. бр. 3094, план 12, скица 618, викано место 
"Тимјанички пат", култура лозје, класа 3, со вкупна 
површина од 1.686 м2; сопственост на Гелев Леко од с. 
Сопот, Кавадарци, евидентирано на Поседовен лист 
бр. 364 издаден од Државен завод за геодетски работи 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена 
од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (17326) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 1188/1, 
викано место "Пазарски пат", култура нива, класа 2, 
со површина од 610 м2 запишано во поседовен лист бр. 
15 за КО Кондово, сосопственост на Фазлиов Зејнула, 
Јусуфи Сали, Јусуфи Авдилсамет, Јусуфи Фикрет, Ју-
суфи Невзат, Јусуфи Фикри и Јусуфовски Фари, за це-
на од 213.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
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вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански 
одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (17310) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата КП 
бр. 733/1 нива петта класа во место викано "Цигански 
гробишта" со површина од вкупно 5235 м.кв. КО Ра-
дишани дека сосопствениците на наведената парцела 
Чочоровска Звезда и Чочоровски Златко од Скопје го 
продаваат својот дел од наведената парцела по цена 
од 220 денари по еден м.кв. Доколку наведените лица 
сакаат да го користат првенственото право за купува-
ње предвидено во Законот за земјоделско земјиште, 
потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас, да ја депонираат купопродажната цена во но-
тарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја прода-
де на друг купувач. 

Нотар Панчевска Ленка, Општина Чаир - Скопје. 
(17029) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, која лежи 
на КП број 1936, план 7, скица 15, место викано "Брзо-
вец", класа 3, КО Говрлево, во вкупна површина од 
377 (тристаседумдесетиседум) м2, сопственост на Пен-
довска - Димовска Анка, ул. "Лука Геров" бр. 52/1-4, 
Скопје, за купопродажна цена од 60,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство на 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" број 
14, Општина Кисела Вода, Скопје. (17000) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште на сите субјекти со право на првенствено купу-
вање, сопственикот на 4/5 (четири петини) идеален 
дел, Нешовски Никола, им нуди на продажба од својот 
дел, 7/12 ( седум дванаесетини) идеален дел од нива 3 
класа, мв "Горни Бавчи" од вкупно 1590 м2, устроено 
на КП 829/1, план 3, скица 5, упишана во ПЛ 435 за КО 
Маркова Сушица под следните услови: 

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 
71.300,00 денари. 

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката 
на договорот кај нотар. 

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоци-
те за преносот на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 
форма да се достават до нотарот Верица Симоновска 
Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 
30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа по-
нуда. (16998) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП број 687/10, план 4, скица 12, на место викано 
"Кремењарник", лозје четврта класа, со вкупна повр-
шина од 122 м2, во КО Волково, сопственост на Јован 
Јовановски од Скопје, според Поседовен лист број 381 
за КО Волково за цена од 300,00 денари за метар квад-
ратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во " Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 
10-а, локал 2, Скопје. (16927) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, 
построено на КП бр. 555, место викано "Коштан" кул-
тура лозје, класа 5, со површина 587 м2 за КО Г. Со-
ње, сопственост на Андоновска Даница, Андоновски 
Димитраќи и Андоновска Кристина за цена од 
180.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првенс-
твено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(16917) 

Се продава земјоделско земјиште: КО "Палику-
ра", КП бр. 197, дел 2, план 006, скица 037, место вика-
но "Маркова Лака", катастарска култура - нива, класа 
2, со вкупна површина од 4.673 м2; сопственост на Пе-
ро Драганов Митрев од с. Паликура, Кавадарци, видно 
од Имотниот лист бр. 284, издаден од Државен завод 
за геодетски работи Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 300,00 денари, за еден м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (17380) 

Се продава земјоделско земјиште: КО "Брушани", 
КП бр. 527, план 5, скица 13, место викано "Црните 
Камења", катастарска култура-лозје, класа 4, со вкуп-
на површина од 5.061 м2; сопственост на Ефка Ѓорѓие-
ва од Кавадарци, со стан на ул. "Доно Попов" бр. 4, 
евидентирано во Поседовен лист бр. 106, издаден од 
Државен завод за геодетски работи Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 76.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (17381) 

Во нотарскиот оглас бр. 7561 објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 30 од 24 април 2001 година, на стр. 
2342 во првиот став петти ред наместо: "350.000,00 де-
нари", треба да стои: "35.000,00 денари". 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 900609/96 издаден од УВР - Тетово на име 
Селами Бетим, с. Г. Седларци, Тетово. (17371) 

Пасош бр. 560031 на име Зилифтар Мемедовски, с. 
Кишава, Битола. (17383) 

Пасош бр. 0568835 на име Огњанова Габриела, ул. 
"Васка Калајџиска" бр. 68, Неготино. (17384) 

Пасош бр. 375881 на име Реџепоски Семаи, с.Алдин-
ци, Крушево. (17385) 

Пасош бр. 647213 на име Исинов Фирус, ул."Бетове-
нова" бр. 58, Струмица. (17386) 

Пасош бр. 1423075 на име Гудева Љенче, ул."Балка-
нска" бр. 27, Струмица. (17388) 

Пасош бр. 544026 на име Гудев Борис, ул. "Балкан-
ска" бр. 27, Струмица. (17389) 

Пасош бр. 1436815 на име Спасовски Ненад, ул."Бр-
аќа Миладиновци" бр. 24, Пробиштип. (17391) 

Пасош бр. 985060 на име Билјана Петровска, ул. 
"Младински Бригади" бр. 5/3, Битола. (17394) 

Пасош бр. 929732 на име Марија Илиева, с. Турново 
бр. 231, Струмица. (17395) 

Пасош бр. 867479/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Христовска Ранка, ул."К.Рацин" бр. 34, Скопје.(17399) 

Пасош бр. 867159/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Христовски Славко, ул."К.Рацин" бр. 10/37, Скопје. 

Пасош бр. 1353992 издаден од УВР - Скопје на име 
Стојковски Димитар, ул."В. Горгов" бр. 32/26, Скопје. 

Пасош бр. 731023/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Драги Левковски, ул."Марко Крале"бб,Скопје.(17410) 

Пасош бр. 1099106 издаден од УВР - Скопје на име 
Фера Орхан, бул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 
17/2, Скопје. (17411) 

Пасош бр.1108189 на име Селим Беглије, с. Г.Стро-
гомишта, Кичево. (17418) 

Пасош бр.093289/93 на име Салији Меџит, Гостивар. 
Пасош бр.922401/96 на име Бекироски Нијат, с. Ла-

буништа, Струга. (17435) 
Пасош бр.1223963 на име Љимани Муамедали, с.Чег-

ране, Гостивар. (17447) 
Пасош бр.968668 на име Стојчевски Благојче, с. Мо-

гила, Битола. (17454) 
Пасош бр. 1128818 издаден од УВР - Скопје на име 

Младеновски Оливер, ул. "Г. Лисиче" бр. 18, Скопје. 
Пасош бр. 1503284/01 издаден од УВР - Куманово. на 

име Миневски Милан, ул. "Караорман" бр. 4, 
Куманово. (17475) 

Пасош бр. 1279019 издаден од УВР - Скопје на име 
Мујадин Али, с. Глумово, Скопје. (17482) 

Пасош бр. 621500/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Фередин Мустафов, ул."Кримска"бр.49,Скопје.(17488) 

Пасош бр. 0637709 издаден од УВР - Скопје на име 
Апостоловска Даниела, ул."Алексо Демниевски" бр. 3 
А,Скопје. 

Пасош бр. 539534/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Владимир Јованов, ул."А.Дундиќ"бр.79б, Скопје.17495 

Пасош бр. 1334266 издаден од УВР - Скопје на име 
Кенан Алијов, бул."Македонско Косовска бригада" 
бр. 10/6, Скопје. (17590) 

Пасош бр. 060049/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Велкова Татјана, ул."П.Дељан"бр.1/1-4, Скопје. 17591 

Пасош бр. 1279907 издаден од УВР - Велес на име 
Заховиќ Алмер, с. Г. Оризари, Велес. (17592) 

Пасош бр. 237160 на име Крстаноска Роза, с.Волино, 
Охрид. (17603) 

Пасош бр. 0546164 на име Зејни Алиов, с.Калугери-
ца, Радовиш. (17606) 

Пасош бр. 0608163 на име Елмазовски Емин, ул."Ст-
ив Наумов" бр. 32, Битола. (17612) 

Пасошот бр. 1277768 објавен во бр. 50/2001 на име 
Арифи Катип, Тетово се сторнира. (17626) 

Пасош бр. 832408/96 на име Шазивари Манде, Гости-
вар. (17628) 

Пасош бр. 1132025/98 на име Велу Афродита, Гости-
вар. (17631) 

Пасош бр. 1418118 издаден од УВР - Скопје на име 
Гоце Стојанов, ул."Вич" бр. 24/37, Скопје. (17632) 

Пасош бр. 0729610 на име Глигороски Ратко, При-
леп. (17644) 

Пасош бр. 351731/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Лутви Самет, с. Бојане, Скопје. (17649) 

Пасош бр. 1128147 издаден од УВР - Скопје на име 
Мисајловски Бојан, ул. "Козле" бр. 138б, Скопје.17653 

Пасош бр. 1398885 издаден од УВР - Скопје на име 
Намоска Цветанка, ул."Ј.Мишиќ" бр. 39, Скопје.17661 

Пасош бр. 1471509 издаден од УВР - Велес на име 
Трајковски Дејан, ул."Б. Горев" бр. 67/7, Велес.(17663) 

Пасош бр. 998692 на име Милески Стојан, ул. "П.Поп 
Арсов" бр. 62, Охрид. (17685) 

Пасош бр.0918199 издаден од УВР - Велес на име 
Нешов Јован, ул."Максим Горки"бр. 19, Велес.(17689) 

Пасош бр.1359828/2000 на име Османи Милазим, Ст-
руга. (17696) 

Пасош бр.459715/94 на име Горѓеска Мирка, Гости-
вар. (17719) 

Пасош бр.461003/99 издаден од ОВР - Гостивар на 
име Мифтари Беџети, ул. "Бањешница" бр. 66, Гости-
вар. (17722) 

Пасош бр.1147751 на име Алтипармаков Љупчо, ул. 
"Партизанска" бр.47 А/19, Битола. (17779) 

Пасош бр.670912/95 на име Ханифе Исмаили, с.Д. 
Баница, Гостивар. (17787) 

Пасош бр. 670913/95 на име Мустафа Исмаили, с. Д. 
Баница, Гостивар. (17788) 

Пасош бр. 1586114/01 издаден од УВР - Куманово на 
име Рамадан Рамадани, с. Черкез, Куманово. (17799) 

Пасош бр. 21532/93 издаден од УВР - Тетово на име 
Садики Агроне, с. Д. Палчиште, Тетово. (17848) 

Пасош бр. 1135121/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Алмир Трубљанин, с. Д. Коњари, Скопје. (17890) 

Пасош бр. 1178185/99 издаден од УВР - Куманово на 
име Антевски Томислав, ул. "11 Октомври" бр. 66/2-5, 
Куманово. (17894) 

Пасош бр. 215912/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Брезовска Костовска Билјана, ул. "Женевска" бр. 5 б, 
Скопје. (17902) 

Пасош бр. 1156268/98 на име Беџети Насуф, с.Озор-
миште, Тетово. (17461) 

Пасош бр. 880373 на име Бехаре Адеми, с.Д. Палчи-
ште, Тетово. (8182) 

Пасош бр. 945607 на име Стојанов Зоран, ул."Ванчо 
Прке" бр. 36 - Штип. 

Пасош бр. 547155 на име Аљиљи Зеќавет, с.Отља, 
Куманово. (8182) 

Чек бр.02802363 од тековна сметка бр.10084-19 
издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Н. 
Михајлов, Штип. (17450) 

Чекови од бр. 1910570 до 1910573 од тековна сметка 
бр.95/07 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на 
име Лена Наунова, Кочани. (17790) 

Чекови од бр. 1103988 до 1103993 од тековна сметка 
бр. 4180/33 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Иван Митев, Кочани. (17791) 

Чекови бр. 628810, 628816 и 676559 од тековна смет-
ка бр. 13680285 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димов Вангел, Скопје. (17792) 
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Чекови бр. 304788 и 304789 од тековна сметка бр. 450 
3793 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Богеска Велика, Скопје. (17903) 

Чекови од тековна сметка на име Злате Поповски, 
с.Сливница, Ресен. (17636) 

Чекови бр. 3388391, 3388392, 3388395 и 3388396 од те-
ковна сметка бр. 12092649 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Стефкова Силвана, Скопје. 

Чекови 137380 и 137381 од тековна сметка бр. 101563 
90 издадени од Комрцијална банка АД Скопје на име 
Марковски Зоран, Скопје. (17657) 

Работна книшка на име Диоген Росис, Скопје. 17372 
Работна книшка на име Северинка Митевска, Дел-

чево. (17413) 
Работна книшка на име Јовановски Благоја, ул. "М. 

Пупин"бр. 2, Куманово. (17414) 
Работна книшка на име Иванов Борчо, с. Ораовица, 

Радовиш. (17416) 
Работна книшка на име Ефтимов Ане, с. Спанчево, 

Кочани. (17426) 
Работна книшка на име Овнарски Војо, Берово.17428 
Работна книшка на име Севдаил Алији, ул. "В.Мас-

леша" бр. 88, Куманово. (17430) 
Работна книшка на име Афреди Зумбери, с. Романо-

вце, Куманово. (17431) 
Работна книшка на име Божиновски Ивица, ул. "М. 

Лисица"бр. 25, Куманово. (17432) 
Работна книшка на име Павловска Милица, Крива 

Паланка. (17434) 
Работна книшка на име Нацко Даскалоски, с. Вевча-

ни, Струга. (17436) 
Работна книшка на име Иваноски Златко, ул. "К. Јо-

сифоски" бр. 128, Прилеп. (17443) 
Работна книшка на име Блажо Пантев, с. Подареш, 

Радовиш. (17452) 
Работна книшка на име Спироски Ивица, ул. "Илин-

денска" бр. 25, Кичево. (17455) 
Работна книшка на име Атанасовски Томе, Скопје. 
Работна книшка на име Кафилоски Тони, ул." Окто-

мвриска" бр. 59, Прилеп. (17460) 
Работна книшка на име Павлоски Живан, ул. "Коле 

Неделковски" бр. 26, Гевгелија. (17467) 
Работна книшка на име Бедри Нуиевски, Скопје. 
Работна книшка на име Стаменкова Марија, Скопје. 
Работна книшка на име Николов Љупчо, Скопје. 
Работна книшка на име Златанов Тони, Скопје. 
Работна книшка на име Цилева Милица, Скопје. 
Работна книшка на име Маја Вељановска, Скопје. 
Работна книшка на име Розета Спасовска, Гостивар. 
Работна книшка на име Салиски Фадиљ, Струга. 
Работна книшка на име Ристов Стојанче, с. Дедино, 

Радовиш. (17622) 
Работна книшка на име Велевска Снежана, Гевгели-

ја. (17623) 
Работна книшка на име Мирошниченко Александар, 

Скопје. (17652) 
Работна книшка на име Полимац Хасан, Скопје. 
Работна книшка бр.60115 издадена од Прилеп на име 

Волкановски Пецо, Скопје. (17701) 
Работна книшка на име Хајредин Буран, Скопје. 
Работна книшка на име Кулески Горан, ул."Архиме-

дова" бр. 24, Прилеп. (17713) 
Работна книшка на име Усеини Сикри, Струга.17771 
Работна книшка на име Илиевски Тони, ул."Ц.Дим-

ов" бр. 29, Битола. (17783) 
Работна книшка на име Јакимовски Миле, с. Станци, 

Крива Паланка. (17793) 
Работна книшка на име Ауши Кифли, Струга. 17796 
Работна книшка на име Зулгани Осман, Тетово. 17801 
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Работна книшка на име Реџеп Селман, Скопје. 17804 
Работна книшка на име Трајковски Никола, Скопје. 
Работна книшка издадена од Штип на име Дејан Пе-

шевски, ул. "Козјак планина " бр. 40, Штип. (17901) 
Воена книшка на име Илиевски Ристо Гоко, ул. " Па-

ртизанска" бр. 77, Демир Хисар. (17408) 
Воена книшка на име Златановски Стојан, ул. "Лес-

ковачка" бр. 52/1-3, Куманово. (17433) 
Воена книшка на име Коневски Игор, Скопје. 17485 
Воена книшка на име Димов Горан, ул. "Тодор Јан-

ев" бр. 89, Велес. (17609) 
Воена книшка на име Кратовалиев Аце, Гевгелија. 
Воена книшка на име Љупчо Васиќ, Скопје. (17629) 
Воена книшка на име Факиќ Нермин, Скопје.(17655) 
Воена книшка на име Шакиров Аки, ул. "М. Овчаро-

ва" бр. 52, Велес. (17724) 
Воена книшка на име Митковски Петко, с. Цреше-

во, Скопје. (17767) 
Воена книшка на име Чолаков Димко, ул."К. Проту-

ѓарив" бр. 37, Велес. (17789) 
Воена книшка на име Крстевски Ацо, Скопје.(17896) 
Воена книшка на име Бајрам Исак, ул." Гвадалаха-

ра" бр. 46 б, Скопје. (17897) 
Свидетелство на име Стојко Јакимовски, с. Мојанци, 

Кочани. (17409) 
Свидетелство на име Салија Арбен, ул."Н.Вапцар-

ов" бр. 2, Куманово. (17415) 
Свидетелство на име Хасановиќ Санел, с. Лажани, 

Прилеп. (17419) 
Свидетелство на име Манева Катица, Тетово.(17423) 
Свидетелства за завршено средно образование изда-

дени од ЕМУЦ "Г.Викентиев" на име Данчо Здравко-
вски, ул."Н.Н.Борче"бр. 39, Кочани. (17427) 

Свидетелство на име Митревска Ванчо Елена, с. Ко-
севица-Каменица, Делчево. (17429) 

Свидетелство на име Анастасова Зора, с. Бистрица-
Богомила, Велес. (17437) 

Свидетелство за 8 одделение на име Бурим Халим, 
Тетово. (17445) 

Свидетелство за 5 одделение на име Камил Буљали, 
с. Пирок, Тетово. (17446) 

Свидетелство на име Бекировски Шериф, Делчево. 
Свидетелство на име Евзал Шаќири, с. Шемшево, 

Тетово. (17463) 
Свидетелство на име Казимоски Џелал, с. Лабуниш-

та, Струга. (17472) 
Свидетелство за 8 одделение на име Сефиданоска 

Миневер, с.Лабуништа, Струга. (17604) 
Свидетелство за 8 одделение на име Казимоски Јак-

уп, с.Лабуништа, Струга. (17605) 
Свидетелство за 8 одделение на име Кирчо Коцев, с. 

Зрновци, Кочани. (17617) 
Свидетелство на име Кокаланска Марија, с.Русино-

во, Берово. (17619) 
Свидетелство на име Насер Ариф, Тетово. (17627) 
Свидетелство за 7 одделение на име Хани Измије, 

Велешта, Струга. (17639) 
Свидетелство на име Нановски Душко, с.Бистрица, 

Битола. (17641) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Манева Катица, 

ул."П. Милевски" бр. 32, Велес. (17693) 
Свидетелство за завршена матура на име Каркала-

чев Томислав, Гевгелија. (17694) 
Свидетелство за 4 година средно образование на 

име Бошовска Блага, с. Чифлик, Берово. (17695) 
Свидетелство за завршен испит на име Василева Ал-

ександра, Гевгелија. (17725) 
Свидетелство за 4 одделение на име Балтовска Ан-

че, с. Русиново, Берово. (17770) 
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Свидетелство на име Неџмедин Бајрами, ул. "К.Фет-
ак" бр. 9, Куманово. (17794) 

Свидетелство на име Динева Валентина, с. Три Чеш-
ми, Штип. (17797) 

Свидетелствона име А. Афет, Тетово. (17800) 
Свидетелства на име Дервишова Татјана, ул."Љубен 

Весов" бр. 49, Велес. (17802) 
Индекс на име Сања Станковска, Пехчево. (17618) 
Диплома на име Дехари Африм, Тетово. (17615) 
Диплома на име Тодеска К.Виолета, ул."Никола 

Тесла" бр. 5, Прилеп. (17625) 
Диплома на име Рехане Мазлами, Тетово. (17421) 
Диплома на име Шукуроска Славица, ул."Б.Јовче-

ски", Прилеп. (17442) 
Диплома на име Китановска Весна, с. Б.Село, Велес. 
Диплома од средно образование на име Узевска 

Ленка, ул. "В.Влаховиќ", Пехчево. (17469) 
Диплома на име Јелена Гавриловска, ул."Б.И.Гуне" 

бр. 18/1-10, Куманово. (17471) 
Здравствена книшка на име Трајанка Јордева, с. Ку-

ково, Пробиштип. (17417) 
Здравствена книшка на име Абази Агрон, Тетово. 
Здравствена книшка на име Трајковски Љубе, ул."К. 

Фетак" бр. 24, Прилеп. (17458) 
Здравствена книшка на име Петковски Тоде, Бито-

ла. (17643) 
Здравствена книшка на име Алиловски Нијази, ул. 

"М. Петровски"бр. 3, Битола. (17699) 
Здравствена книшка на име Стојановска Петкана, 

ул. "Клан" бр. 12, Битола. (17711) 
Здравствена книшка на име Касами Фатина, Тетово. 
Здравствена книшка на име Манев Данило, Проби-

штип. (17772) 
Здравствена книшка на име Сабри Демиров, Штип. 
Книшка на име Мирјана Димитриева, ул. "М. Тито" 

бр. 369, Прилеп. (17614) 
Книшка на име Александров Борко, ул."Коле Цвет-

ков" бр. 29, Велес. (17633) 
Книшка на име Евица Димова, Штип. (17634) 
Книшка на име Саламоски Методија, Ресен. (17635) 
Книшка бр. 85152 на име Доновска Виолета, бул. 

"Туристичка" бр. 99, Охрид. (17638) 
Книшка на име Златка Иваноска, Прилеп. (17646) 
Документ на име Михајлоски Сашо, Тетово. (17462) 
Лична карта на име Рамадани Реуф, ул. "Б.Велјано-

ски" бр. 8, Гостивар. (17464) 
Лична карта на име Заова Наталија, с. Зрновци, Ко-

чани. (17468) 
Даночна картичка бр.0033149 на име "Нела" Изра-

ботка на народни носии Доста Манасиевска, Гостивар. 
Даночна картичка бр.5007983105702 на име "Реким" 

ТП - Спасоска Митра, Гостивар. (17449) 
Даночна картичка бр. 4030990101931 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име "Р Д-Импекс", Скопје. 

Решение уп. бр. 11-243 издаден од Министерство за 
стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Јосиф Бошков-
ски, Скопје. (17586) 

Престанува со вршење занаетчиски дејност на име 
Јосиф Бошковски, Скопје. (17587) 

Престанува со вршење занаетчиска дејност на име 
Тефик Камбери, Скопје. (17588) 

Во нотарскиот оглас бр. 7561 објавен во "Службен 
весник на РМ" бр 30 од 24 април 2001 година, на стр. 
2342 во првиот став петтиот ред наместо: "350.000,00 
денари" треба да стои "35.000,00 денари". 

12 јули 2001 

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), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/285 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 

за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 

набавка на: 
2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, 

еклери, баклави, тулумби, јогурт, свежо млеко пасте-
ризирано и јајца свежи за потребите на следните гар-
низони: Тетово, Дебар, Охрид, Битола, Прилеп, Ве-
лес, Криволак, Куманово, Штип, Струмица, Делчево и 
Крива Паланка - (видови и количини наведени во спи-
сок бр. 1). 

2.2. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и добие во Минис-
терството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 710 или 
кај одговорното лице во просториите на напред наве-
дените гарнизони. 

2.3. Можност за поделба на набавката по видови на 
производи. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно иска-

жан, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака, и 
- за свежо овошје и зеленчук рабат на утврдена па-

зарна цена. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверена од страна на 
надлежен овластен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство 
и испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од За-

конот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98). 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб Скопје и тоа: 

1. шеснаесеттиот ден сметајќи го и денот на обја-
вувањето на повикот во "Службен весник на Р. Маке-
донија". 

- за гарнизон Куманово со почеток во 08,30 часот, 
- за гарнизон Крива Паланка со почеток во 09,15 

часот, 
- за гарнизон Штип со почеток во 10,30 часот, 
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- за гарнизон Велес и Криволак со почеток во 11,15 
часот, 

- за гарнизон Струмица со почеток во 12,15 часот, 
- за гарнизон Делчево со почеток во 12,45 часот. 
2. деветнаесеттиот ден сметајќи го и денот на обја-

вувањето на повикот во " Службен весник на Р. Маке-
донија". 

- за гарнизон Тетово со почеток во 09,00 часот, 
- за гарнизон Дебар со почеток во 10,30 часот, 
- за гарнизон Охрид со почеток во 11,15 часот, 
- за гарнизон Битола и Прилеп со почеток во 12,00 

часот. 
Во случај шеснаесеттиот и деветнаесеттиот ден да 

се паѓа во деновите за викендот или државен празник 
отворањето на понудите ќе биде наредниот работен 
ден. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- техничко технолошки можности за производ-

ство-испорака и квалитет - 50%, 
- цена - 40%, 
- начин и услови на плаќање - 5%, 
- рок на испорака 5%. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/ 28 23 84. 

Комисиј а за ј авни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-126/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.Набавувачот на отворениот повик бр. 01- 

126/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е опрема за 400 kV да-
лекувод "Дуброво - Штип" и тоа: 

- Проводник AI/Fe 490/65 mm2, 
- Заштитно јаже OPGW со соодветна овесна опре-

ма и со карактеристики дадени во техничката специ-
фикација; 

- Изолатори U 160 PS. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

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

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на набавката да го додели на еден или повеќе по-
нудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Обемот на набавката е како што следи: 
- Проводник AI/Fe 490/65 mm2 300.000 kgr 
- Заштитно јаже OPGW 42.793,00 m 
- Изолатори U 160 PS 3.500 парчиња 
2.2. Дополнителни технички карактеристики за ба-

раната опрема заинтересираните понудувачи можат 
да добијат доколку ја подигнат техничката документа-
ција која ги содржи тие податоци. 

2.3. Техничката документација заинтересираните 
понудувачи можат да ја подигнат во Ј.П. "Електросто-

панство на Македонија", нова зграда, кат први, соба 
111, од 7,30 до 9,30 часот секој работен ден. 

2.4. При подигање на техничката документација 
понудувачот е должен да достави доказ за уплата на 
2.000 МКД: 

жиро-сметка: 40100-601-5012 со назнака за Отво-
рен повик бр. 01-126/2001; 

ЕДБ 4030989128346, депонентна банка - Стопанска 
банка - Скопје. 

2.5. Контакт телефони: за технички дел: 149-050, за 
комерцијален дел: 149-155. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата 

и седиштето на понудувачот и производителот на оп-
ремата. 

3.2. Понудата може да се однесува на целиот обем 
на набавката (3-те позиции) или само на една или две 
позиции (дозволена е делумна понуда, но не и во рам-
ките на една позиција). 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
сите вкупни цени, како и севкупна вредност на понуда-
та, на паритет ДДП Штип и со посебно искажан ДДВ 
на вкупната вредност. 

3.4. Сите цени и вредности да бидат фиксни и иска-
жани во ДЕМ или во друга конвертибилна валута при 
што, понудувачот задолжително треба да го даде и со-
односот на соодветната валута со ДЕМ во моментот 
на понудувањето. 

Истиот сооднос ќе биде третиран и задржан при 
одлучувањето, договарањето и реализацијата на на-
бавката. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот за испора-
ка. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите и пропратната документација од 

странските понудувачи да бидат преведени на маке-
донски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава централниот регистар, а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од За-
конот за јавни набавки (од професионално репрезен-
тативно тело на индустријата, занаетчиството, тргови-
јата, земјоделството или на професионално здружение 
на земјата каде се наоѓа седиштето на понудувачот, 
согласно ревизорски извештај од странска ревизорска 
институција). 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки (за домашни понудувачи). 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција на износ од 5% од вкупната вредност на пону-
дата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, со 
важност од минимум 30 дена од денот на отворањето 
на понудите. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

4.4.1. Референтна листа за досегашни извршени ис-
пораки од ваков вид. 

4.4.2. Сертификат за квалитет на опремата. 
4.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ 

(за домашни понудувачи). 
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4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.7. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Цена на чинење 40 бода. 
5.2. Квалитет 30 бода. 
5.3. Начин и услови на плаќање 20 бода. 
5.4. Рок за испорака 10 бода. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОНУДИТЕ 

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 ед-
на понуда. 

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
27.07.2001 во 12 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои немаат це-
локупна документација која се бара во отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

О Б J А В А 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б J А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-
сец јуни 2001 година во однос на месец мај 2001 година 
е повисока за 2,0%, а планираната за 0,2% повисока 
во однос на месец мај 2001 година. 

2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2001 
година во однос на месец мај 2001 година за правните 
лица од членот 3 изнесува до 2,0%, а правните лица од 
членот 4 исплатата на платите за месец јуни 2001 го-
дина ја вршат на нивото на правото утврдено за прет-
ходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Во основа на член 74 од Законот за сметководство 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и 
објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2001 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во јуни 
2001 година во однос на мај 2001 година е 0,009. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е 0,005. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во јуни 2001 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0,028. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на јуни 2001 годи-
на во однос на просекот на животните трошоци во Ре-
публика Македонија во 2000 година е 0,057. 

Директор, 
Благица Новковска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
1048. Указ бр. 35 од Претседателот на Републи-

ка Македонија 3595 
1049. Указ бр. 36 од Претседателот на Републи-

ка Македонија 3595 
1050. Указ бр. 37 од Претседателот на Републи-

ка Македонија 3595 
1051. Закон за градежното земјиште 3595 
1052. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање 3602 

1053. Закон за изменување на Законот за Гра-
дот Скопје 3604 

1054. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за делење на Јавното претпријатие за 
водоснабдување "Студенчица и Злетови-
ца"-ЦО-Скопје 3604 

1055. Решение на Државниот завод за геодетски 
работи 3604 
ЈП за водоснабдување " Студенчица и Зле-
товица" 

23. Одлука за делење на Јавното претпријатие 
за водоснабдување "Студенчица и Злето-
вица"-ЦО-Скопје 3605 
Исправка на Решението на Владата на 
Република Македонија бр. 17-3840/1 од 19 
јуни 2001 година 3605 
Објава за стварната стапка на трошоци-
те на живот за месец јуни 2001 година 3626 
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец јуни 2001 
година 3626 
Меѓународни договори 1-96 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 


































































































































































































