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, 2351. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА 

Се прогласува Законот за поттикнување и помага-
ње на техничката култура, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 29 јуни 2000 година. 

Бр. 07-2882/1 
29 јуни 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА 

ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА 

И. ПРОГРАМИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА 

Член 4 
Дејноста техничка култура се остварува врз основа 

на програми за работа и проекти. 
Програми за работа и проекти изготвуваат здру-

женијата на граѓани чија основна дејност, или една од 
дејностите е техничката култура. 

Министерството за наука ги одобрува и финансира 
програмите за работа и проектите од ставот 2 на овој 
член. 

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА 

Член 5 
Средствата за остварување на програмите за рабо-

та и проектите од членот 4 став 2 на овој закон се обе-
збедуваат во буветот на Републиката и со нив распо-
лага Министерството за наука. 

За распределба на средствата од ставот 1 на овој 
член министерот за наука донесува годишна програма 
за поттикнување и помагање на техничката култура. 

Член 6 
Финансирањето на дејноста на техничката култура 

може да се врши и од буџетите на општините, буџетот 
на Град Скопје, сопствени приходи, камати, дивиден-
ди, легати, подароци, завештанија и друго. 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува поттикнувањето и пома-

гањето на техничката култура, нејзиното програмира-
ње и финансирање. 

Член 2 
Под техничка култура, во смисла на овој закон, се 

подразбира: оспособување за стекнување технички, 
технолошки и информатички знаења и вештини, инве-
нтивно творештво, ширење на научните и техничките 
достигнувања, поттикнување за творечка и научна ра-
бота, техничко воспитување и образование особено 
кај младата популација. 

Член 3 
Техничката култура, во смисла на овој закон, ја ос-

тваруваат здруженија на граѓани на кои им е доверено 
вршење на јавно овластување од страна на Министер-
ството за наука, согласно со овој или друг закон. 

Јавното овластување од ставот 1 на овој член се 
доверува на здруженија на граѓани, доколку: 

- природата и областа на активност им е техничка 
култура; 

- нивната активност дава придонес за пошироката 
јавност и и овозможува користење на нивните услуги; 

- располага со соодветен организационен капаци-
тет за реализирање на дејноста (материјално-технич-
ки и кадровски услови) и 

- должината на нивното искуство во областа на 
техничката култура е над три години. 

Член 7 
Министерот за наука со општ акт ги утврдува кри-

териумите за доделување на средствата од членот 5 
став 1 на овој закон. 

За доделените средства Министерството за наука 
склучува посебен договор со корисниците. 

Член 8 
Контрола на користењето на средствата од член 5 

на овој закон врши Министерството за наука. 

IV. НАДЗОР 

Член 9 
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 

закон врши Министерството за наука. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ РАБОТИ 

Член 10 
Министерот за наука ќе ги донесе подзаконските 

акти во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член И 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за техничката култура 
("Службен весник на СРМ" бр. 15/86). 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
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2352. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за остварување на предвремена пен-
зија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 29 јуни 2000 година. 

Бр. 07-2883/1 Претседател 
29 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНА 
ПЕНЗИЈА 

Член 1 
Во Законот за остварување на предвремена пензи-

ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37 
/2000 и 41/2000), во членот 6 став 1 алинеја 1 зборови-
те: "ги исполнува условите за престанок на работниот 
однос, согласно со прописите за работните односи" се 
заменуваат со зборовите: "наполни 40 години пензис-
ки стаж или 65 години живот и најмалку 15 години 
стаж на осигурување", а во алинеја 2 зборовите: "ис-
полнување на условите за престанок на работниот од-
нос, согласно со прописите за работните односи" се 
заменуваат со зборовите: "наполнување 40 години 
пензиски стаж или 65 години живот и најмалку 15 го-
дини стаж на осигурување". 

Член 2 
Членот 9 се менува и гласи: 
"На вработените во високото образование избра-

ни во наставничко звање (доцент, вонреден професор 
или редовен професор) и на вработените во јавните 
научни установи избрани во научни звањ^ (научен со-
работник, виш научен соработник или научен совет-
ник) може да им престане работниот однос на нивно 
барање согласно со условите утврдени со овој закон." 

Член 3 
По членот 9 се додаваат два нови члена 9-а и 9-б, 

кои гласат: 

"Член 9-а 
Вработениот кај корисникот од член 1 на овој за-

кон предвремената пензија согласно со условите утвр-
дени со овој закон, може да ја оствари само до крајот 
на 2000 година. 

Член 9-б 
Ако корисникот на предвремената пензија заснова 

работен однос или отпочне да врши самостојна деј-
ност му се запира исплатата на предвремената пен-
зија." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

2353. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

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

СТЕЧАЈ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за стечај, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 29 јуни 2000 година. 

Бр. 07-2884/1 Претседател 
29 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ 

Член 1 
Во Законот за стечај ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" број 55/97), во членот 1 по зборот 
"маса" се додаваат зборовите: "постапката на санаци-
ја на стечајниот должник со план за реорганизација", 
зборовите: "Стечајниот план" се бришат, а точката на 
крајот се брише и се додаваат зборовите: "ако со друг 
закон поинаку не е определено". 

Член 2 
Во членот 2 став (1), членот 122 став (2), членот 

135, членот 230, членот 231 ставови (1) и (2), членот 
232, членот 233 ставови (1) и (2), членот 234 ставови 
(1) и (2), членот 235, членот 236 ставови (1), (2) и (3), 
членот 237 ставови (2) и (3), членот 238 став (1), чле-
нот 239, членот 240, членот 241 ставови (1), (2), (3) и 

членот 242 став (1) точки 1) и 3), членот 243 став 
(1) точки 2) и 3), пред членот 245 и во членот 245, пред 
членот 246 и во членот 246 став (3), членот 248 став 
(1), членот 249 став (1), членот 251, членот 256 став (1) 
точки 1) и 2) и став (2) точка 2), членот 257 ставови 
(1) и (2), членот 258 став (2) точка 1), текстот пред 
членот 259 и членот 259 ставови (1) и (3), членот 260, 
членот 261 став (1) точка 1), членот 265 ставови (1), 
(2), (4), (5) и (6), текстот пред членот 266 и членот 266 
ставови (1), (2) и (3), членот 267 ставови (1), (2) и (3), 
членот 268 ставови (2) и (3), членот 270 ставови Ш и 
Ѓ31 текстот пред членот 271 и членот 271 ставови (1), 
(2) и (3), членот 272 ставови (1) и (2\ членот 273, чле-
нот 274, членот 275 ставови (1) и (2), членот 276, чле-
нот 277 став (1), членот 278 став (1), членот 279 став 
(1), членот 280 и членот 295 став (2) зборовите: "сте-
чајниот план" се заменуваат со зборовите: "планот за 
реорганизациј а". 

Член 3 
Во членот 4 став (3) бројот "60" се заменува со 

бројот "45". 
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), 

кои гласат: 
"(4) Се смета дека, согласно со овој закон, се ис-

полнети условите за отворање на стечајна постапка 
ако доверителот не е во состојба од должникот да ги 
намири своите пристигнати обврски во извршна пос-
тапка. 

(5) Под пристигнати обврски од став (4) на овој 
член се сметаат извршна судска одлука, извршна одлу-
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ка во управна постапка ако гласат на исполнување на 
парична обврска и друга исправа која како извршна 
исправа е предвидена со закон и гласи на исполнување 
на парична обврска:"11" ' ; 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7). 

Член 4 
Во Дел втори, Глава "втора, насловот "Стечаен суд 

и други органи на стечајната постапка" се менува и 
гласи "ОрѓЉЈгна Стечајната постапка". 

Член 5 
Во членот 11 став (1),'членот 109 став (Л, членот 

180, членот 197 став (1), членот 207 став (2), членот 
214 став (3), членот 219 став (1), членот 244, членот 
267 став (1), членот 278 став (2), членот 285 став (1), 
членот 300 став (3), членот 302 став (2), членот 306 
став (1) точка 3), членот 308 став (1), членот 310 и 
членот 311 став (1) зборот "суд" се заменува со зборот 
"совет". 

Член 6 
Во членот 19 по^ ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 
"(2) Стечајниот совет донесува одлука во рок од 

осум дена од денот на приемот на приговорот." 

Член 7 
Членот 20 се менува и гласи: 
"(1) Работите-на'стечаен управник може да ги вр-

ши физичко лице кое е овластен стечаен увравник и 
друштво со ограничена одговорност кое ќе добие доз-
вола за вршење на работите на стечаен управник. 

(2) За стечаен управник може да биде именувано 
физичко лице кое располага со потребна стручност и 
деловно искуство, кое согласно со член 2 став (3) од 
Законот за трговските друштва е трговец и ако ги ис-
полнува следниве услови: 

1) да има висока стручна подготовка и најмалку 
три години работно искуство; 

2) да положил испит за овластен стечаен управник 
и да има стекнато уверение за овластен стечаен уврав-
ник; 

3) да не е осудуван за кривични дела што го прават 
неподобен за стечаен управник и 

4) да даде изјава дека во работењето ќе ги приме-
нува правилата во согласност со кодексот за етиката 
на стечајните управници. 

(3) Друштвото од став (1) на овој член ќе добие 
дозвола за вршење работи на стечаен управник ако 
има вработено најмалку еден овластен стечаен управ-
ник, еден Дипломиран правник и еден овластен реви-
зор, согласно со Законот за ревизија." 

Член 8 
Насловот пред членот 22 се менува и гласи " Стек-

нување звање овластен стечаен управник". 
Членот 22 се менува и гласи: 
"(1) Испитот за стекнување на звање стечаен уп-

равник се полага пред комисија формирана од страна 
на министерот за правда, според програма што ја до-
несува министерот за правда. 

(2) На лицето кое ќе го положи испитот од став (1) 
на овој член, ЧЈинистерот за правда му издава уверение 
за овластен стечаен управник. 

(3) Трошоците за полагање на испитот за овластен 
стечаен управник, се на товар на лицето кое го полага 
испитот. 

(4) Формата и содржината на уверението, како и 
начинот на полагање на испитот за овластен стечаен 
управник ги пропишува министерот за правда. 

(5) Звање овластен стечаен управник врз основа на 
писмено барање и приложената документација, може 
да му се признае на професор избран во научна област 
од деловното право, финансиите или сметководство, 
како и судија кој работел на стечајни постапки една 
година по разрешувањето, на кого министерот за,пра^ 
вда му издава уверение, за овластен стечаен ,управник 
без полагање на неџит зз ,стекнување звање овластен 
стечаен управник." 

Член 9 
По членот 22 се додаваат три нови члена 22-а, 22-б 

и 22-в, кои гласат: 

"Член 22-а 
(1) Кога работите на стечаен управник ги врши 

друштвото од член 20 став 1 на овој закон, основачот 
на друштвото до Министерството за правда поднесува 
барање за издавање на овластување за вршење на ра-
боти за стечаен управник. 

(2) Со барањето од став (1) на овој член се подне-
сува: 

1) договор за друштвото; 
2) уверение за звањето овластен стечаен управник; 
3) уверение за звањето овластен ревизор и 
4) диплома за дипломиран правник. 
(3) Министерот за правда е должен да одлучи по 

поднесеното барање од став (1) на овој член, во рок од 
30 дена од денот на неговото поднесување. 

(4) Друштвата на кои им е дадено овластување за 
вршење на работи за стечаен управник, се запишуваат 
во регистарот на друштвата овластени за вршење на 
работите на стечаен управник, кој го води Министер-
ството за правда. 

(5) Со пријавата за упис во трговскиот регистар 
основачот на друштвото од став (4) на овој член, по-
крај другото, го поднесува и решението на министерот 
за правда со кое е овластен да ја врши таа дејност. 

Член 22-б 
(1) Друштвото овластено да врши работи на сте-

чаен увравник кое намерно или од небрежност со вр-
шење на работи на стечаен управник ќе му направи 
штета на стечајниот должник должно е да му ја надо-
мести нанесената штета. 

(2) Друштвото од став (1) на овој член е должно да 
се осигура од одговорност за штета која може да биде 
предизвикана со вршење на работи на стечаен управ-
ник. Друштвото е должно доказот за осигурувањето 
да го достави до министерот за правда, во рок од се-
дум дена од денот на осигурувањето. 

Член 22-в 
(1) Министерот за правда со решение ја одзема 

дозволата за работа на друштвото овластено да врши 
работи на стечаен управник (во натамошниот текст: 
стечаен управник) ако: 

1) дозволата е издадена врз основа на неточни по-
датоци; 

2) во друштвото има вработено еден стечаен упра-
вник на кој му престанал работниот однос, а друштво-
то не вработи друг овластен стечаен управник и 

3) не се осигура од одговорност за штета која мо-
же да биде предизвикана при вршење на овластувања-
та што ги има стечајниот управник, согласно со овој 
закон." 

Член 10 
Во членот 24 став (1) зборовите: "да изберат друго 

лице за стечаен управник" се заменуваат со зборови-
те: "да именуваат друг стечаен управник". 

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (2), (3) и 
(4). 

Ставовите (2) и (3) се бришат. 
Во ставот (5) кој станува став (3) точката на крајот 

од реченицата се брише и се додаваат зборовите: "од 
правосилноста на решението за именување на новиот 
стечаен управник.". 

Член 11 
По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи: 

"Член 25-а 
(1) Стечајниот управник може по отворањето на 

стечајната постапка, до извештајното рочиште, по^ 
претходна добиена согласност од одборот на довери-
тели, а по одобрение на Стечајниот совет, да го корис-
ти, продава или дава под закуп имотот што влегува во 
стечајната маса надвор од вообичаеното деловно ра-
ботење на должникот. 
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(2) Стечајниот управник по отворањето на стечај-
ната постапка до извештајното рочиште може да го 
користи, продава или дава под закуп имотот што вле-
гува во стечајната маса без посебно одобрение од сте-
чајниот совет, а во согласност со одборот на доверите-
лите, доколку се работи за негово вообичаено делов-
но работење на должникот." 

Член 12 
Во членот 28 став (1) зборовите: "поради друга 

значајна причина" се заменуваат со зборовите: "рабо-
ти спротивно на интересите на доверителите или сте-
чајниот должник". 

Член 13 
Во членот 29 став (1) зборот "прекршување" се за-

менува со зборовите: "свесна небрежност при врше-
њето". 

Член 14 
Во членот 30 став (1) точката на крајот се брише и 

се додаваат зборовите: "кои се исплаќаат веднаш по 
завршувањето на одделни фази во стечајната постап-
ка.". 

Во ставот (3) сврзникот "и" се брише, а по зборот 
"надоместот" се додаваат зборовите, "и начинот на 
исплатата". 

Член 15 
Членот 31 се менува и гласи: 
"Начинот за определување на наградата и реално 

потребните трошоци на стечајниот управник и нивна-
та висина ги пропишува со правилник министерот за 
правда." 

Член 16 
Во членот 32 став (1) зборот "По" се заменува со 

зборот "Пред". 
Во ставот (3) во втората реченица зборовите: "пи-

сарницата на судот" се заменуваат со зборовите: "сте-
чај н ото досие". 

Член 17 
Во членот 35 став (1) третиот ред запирката после 

зборот "работењето" и зборовите: "како и дава прет-
ходна дозвола на сите уплати и исплати на готовина" 
се бришат. 

Член 18 
Во членот 40 став (1) точката на крајот од првата 

реченица се брише и се додаваат зборовите: "освен за-
вршното собрание на доверители кое го свикува сте-
чајниот совет". 

Член 19 
Во членот 42 став (2) првата реченица се менува и 

гласи: 
"Одлуката на собранието на доверителите се сме-

та за донесена ако за одлуката гласале мнозинството 
доверители кои претставуваат на седницата половина 
од вкупниот износ на утврдените барања.". 

Член 20 
Во членот 46 став (1) по зборот "должникот" се 

додаваат зборовите: "и во други случаи утврдени со 
закон". 

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат: 
"(2) Доверителот е овластен да поднесе предлог за 

отворање на стечајна постапка ако на судот му подне-
се докази ,дека должникот е неспособен да ги намири 
своите пристигнати парични обврски на начинот и под 
условите утврдени со овој закон. 

(3) Предлог за отворање на стечајна постапка над 
имотот на должникот - правно лице заради неспособ-
ност за плаќање, во име на должникот, може да подне-
се одборот на директорите, управниот или надзорниот 
одбор, секој управител и секој неограничено одгово-
рен содружник и секој ликвидатор. Предлогот за от-
ворање на стечајна постапка над имотот на должни-
кот - правно лице заради непосредно претстојна неиз-
бежна неспособност за плаќање, во име на должни-
кот, можат да го поднесат само оние лица и органи 
што се овластени да го застапуваат должникот - прав-
но лице." 

Ставот (5) се менува и гласи1 

"(5) Ако предлогот за отворање стечајна постапка 
се однесува на јавно трговско друштво, командитно 
друштво или на командитно друштво со акции во кои 
ниту еден неограничено одговорен содружник не е 
физичко лице, став (3) од овој член соодветно се при-
менува на одборот на директорите, управниот одбор 
или надзорниот одбор, на управителите, неограничено 
одговорните содружници или ликвидаторите на оние 
неограничено одговорни содружници (правни лица) 
што се овластени за застапување на должникот." 

Во ставовите (8) и (9) зборот "Предлагачот" се за-
менува со зборот "Должникот". 

Член 21 
Во членот 50 став (2), членот 53 став (2), членот 

107 ставови (1) и (3), членот 108 ставови (1) и (4), чле-
нот 109 ставови (1) и (3), членот 132 став (3), членот 
136 став (1). членот 174 став (2), членот 176 ставови 
(1) и (2), членот 197 став (2), членот 214 став (3), чле-
нот 219 став (3), членот 223, членот 260, членот 282. 
членот 283 став (2) и членот 309 став (2) зборот "су-
дот" се заменува со зборовите "стечајниот совет" 

Член 22 
Во членот 57 став (4) во првата реченица зборови-

те' "стечајната постапка" се заменуваат со зборовите: 
"претходната постапка". 

Член 23 
Во членот 62 став (1) точка 1) по зборот "кој" се 

додава зборот "претходно", а зборовите: "има помал-
ку од осум дена, ниту повеќе од два месеци" се за.мену-
ваат со зборовите: "да изнесува повеќе од осум дена". 

Член 24 
Во членот 86 став (3) точката на крајот се замену-

ва со запирка и се додаваат зборовите: "откако ќе се 
исплатат побарувањата на новите доверители - креди-
тори.". 

Член 25 
Во членот 87 но став (1) се додаваат два нови става 

(2) и (3), кои гласат 
"(2) Доколку стечајниот управник заклучи дека е 

во најдобар интерес на доверителите должникот да 
продолжи со своето деловно работење, тогаш тој мо-
же до извештајиото рочиште, но претходно одобрение 
од стечајниот совет, да земе необезбеден кредит и да 
создаде необезбеден долг, како трошок на стечајната 
постапка. Стечајниот совет пред да го даде претходно-
то одобрение е должен да прибави мислење од собра-
нието на доверителите, односно од одборот на довери-
телите ако е основан. 

(3) Доколку стечајниот управник не може да земе 
необезбеден кредит, стечајниот совет по претходно 
одобрение од собранието на доверителите донесено 
на начин на кој се гласа за одобрување на планот за 
реорганизација, со решение ќе одобри стечајниот уп-
равник да земе обезбеден кредит како трошок на сте-
чајната постапка: со ставање заложно право на 
имотот што влегува во стечајната маса, над кој не е 
воспоставено заложно право и со ставање заложно 
право со послаб приоритет на имот од стечајната маса 
врз кој веќе постои заложно право." 

Член 26 
Во членот 89 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
"(3) Со денот на отворањето на стечајната постап-

ка, продолжува да тече каматата на побарувањата 
утврдена со закон." 

Член 27 
Во членот 96 став (2) во првата реченица зборови-

те: "запрената парница" се заменуваат со зборовите: 
"парницата која била во прекин". 

Член 28 
Во членот 98 бројот "30" се заменува со бројот 

"90". 
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Член 29 
По членот 99 се додава нов член 99-а, кој гласи: 

"Член 99-а 
(1) На барање на разлачен доверител или стечаен 

управник, судот може да не ја покрене постапката за 
извршување согласно со член 99 од овој закон или да 
ја прекине ако на доверителот му обезбеди соодветна 
заштита на обезбеденото побарување. Под соодветна 
заштита на обезбедено побарување се подразбира 
обезбедување утврдено со одлука на судот со кое вре-
дноста на кредитните гаранции е поголема од вредно-
ста на побарувањата на доверителот, така што нема 
по било коЈа основа да се намали можноста доверите-
лот да го наплати своето побарување и да претрпи 
штета во текот на постапката. 

(2) Со заштитата од став (1) на овој член на разла-
чниот доверител мора да му се обезбеди: 

а) содветна компензација за секое можно влошува-
ње или намалување на кредитната гаранција по пат на 
редовни готовински исплакана или 

б) соодветна замена или дополнително обезбедува-
ње на обезбедувањето со поседување на дел од имотот 
или 

в) гаранција за каматата која ќе се акумулира, така 
што вредноста на гаранцијата, во моментот на подне-
сувањето на барањето ќе го обезбеди побарувањето." 

Член 30 
Во членот 108 став (2) уводната реченица се мену-

ва и гласи: 
"Притворот се определува со одлука на стечајниот 

совет по сослушувањето на должникот ако:" 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
"(3) Врз основа на решение на стечајниот совет 

должникот може да се задржи во притвор најмногу 30 
дена од денот на лишувањето од слобода. По тој рок 
должникот може да се задржи во притвор само врз ос-
нова на решение за продолжување на притворот нај-
многу за 60 дена. Против решението за притвор долж-
никот може да поднесе жалба до стечајниот совет во 
рок од три дена од приемот на решението, по која од-
лучува кривичниот совет во рок од 48 часа." 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и 
(6). 

Член 31 
Во членот 117 став (1) зборовите: "договорите за 

работа во кои должникот се појавува како нарачувач 
на работата и договорите за работа во кои должникот 
се појавува како работодавец" се бришат. 

Член 32 
Насловот пред членот 131 се менува и гласи "Со-

цијален план". 
Во членот 131 став (1) се менува и гласи: 
"Кога е предложен план за реорганизација стечај-

ниот управник е должен да предложи социјален план 
за ублажување на негативните последици од престано-
кот на работниот однос на работниците, во кој план 
особено ќе бидат разработени критериумите и услови-
те за престанок на работниот однос со отказ." 

Ставот (2) се брише. 
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: "над-

лежниот суд" се заменуваат со зборовите: "стечајниот 
совет". 

Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи: 
"(3) Стечајниот совет не може да ја заклучи сте-

чајната постапка се додека не го донесе решението за 
одобрување на социјалниот план од кој ќе може да се 
заклучи дека преземените мерки од социјалниот план 
се во согласност со законот и колективните догово-
ри.-

л о ставот (3) се додава нов став (4). кој гласи: 
"(4) На вработените им престанува работниот од-

нос кога не се спроведува план за реорганизација сог-
ласно со став 1 од ОВОЈ член од денот кога доверители-
те на извештајното рочиште ќе се изјаснат дека нема 
да предложат план за реорганизација." 

Член 33 
Во членот 132 ставовите (1) и (2) се менуваат и 

гласат: 
"(1) Ако по отворањето на стечајната постапка 

стечајниот управник и претставниците на работници-
те не можат меѓусебно да се спогодат ниту да ги усо-
гласат интересите за социјалниот план во рок од се-
дум дена од почетокот на преговорите или од денот на 
поднесување на писменото барање за преговори, и 
покрај тоа што стечајниот управник на претставници-
те на работниците им обезбедил сеопфатни и навре-
мени информации, стечајниот управник може да поба-
ра спорот да го разреши стечајниот совет. 

(2) Стечајниот совет ќе го одобри предложениот 
социјален план ако со него се обезбедуваат правата на 
работниците. Работниците имаат право на приговор и 
заштита на своите права согласно со Законот за рабо-
тните односи, со тоа што како странки во постапката 
можат да се појават само стечајниот управник и прет-
ставниците на работниците. Во вакви случаи надлеж-
ниот суд ќе постапува како во приоритети предмет." 

Член 34 
Во членот 133 став (1) зборот "утврден" се замену-

ва со зборот "одобрен", а по точката на крајот од ста-
вот се додава нова реченица која гласи: "Еднократни-
от надомест наѓа на товар на стечајната маса.". 

Ставовите (2) и (3) се бришат. 

Член 35 
Насловот пред членот 134 се менува и гласи "По-

годности за спроведување на стечаен план". 
Членот 134 се менува и гласи: 
"За времето додека се спроведува стечајниот план 

за вработените кај стечајниот должник се плаќаат 
придонеси само за здравствено, пензиско и инвалид-
ско осигурување, како и персонален данок од доход 
намален за 50%." 

Член 36 
Во членот 136 став (1) зборовите: "стечаен план" 

се заменуваат со зборовите: "план за реорганизација", 
а зборовите: "надлежниот суд" се заменуваат со збо-
ровите: "стечајниот совет". 

Во ставот (2) зборови те: ' судското решение '' се за-
менуваат со зборовите: "решението на стечајниот со-
вет". 

Член 37 
Во членот 167 став (1), членот 168 став (1), членот 

228 ставови (1) и (2), членот 229 став (3), членот 232, 
членот 237 став (3), членот 240, членот 241 став (1), 
членот 242 ставови (2) и (3). членот 243 став (2), чле-
нот 244, членот 246 ставови (1) и (2), членот 247, чле-
нот 251, членот 252 став (1), членот 253, став (2), чле-
нот 254, членот 256 став (2), членот 257 ставови (1) и 
(3), членот 258 став (1), членот 259 став (1), членот 
260, членот 261, членот 262 ставови (1) и (2), членот 
263 ставови (1) и (2), членот 264, членот 265 ставови 
(1) и (3), членот 266 став (2), членот 268 став (1). чле-
нот 269 став (1), членот 295 став (1) и членот 334 збо-
ровите: "стечаен план" се заменуваат со зборовите: 
"план за реорганизација". 

Член 38 
Насловот пред членот 138 и членот 138 се бришат. 

Член 39 
Во членовите 165 и 186 зборовите: "регистарот на 

стечајниот суд" се заменуваат со зборовите: "стечај-
ното досие 

Член 40 
Во членот 168 став (2) зборовите: "може да ги од-

реди" се заменуваат со зборовите: "ги определува". 

Член 41 
Во членот 176 став (1) зборовите: "да предложи кај 

судот", се заменуваат со зборовите: "да му предложи 
на стечајниот совет". 
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Член 42 
Во членот 189 став (2) во третата реченица по збо-

ровите: "Утврденото побарување" зборот "ќе" се за-
менува со зборовите: "може да". 

Член 43 
Во членот 190 став (1) зборовите: "30 дена од кога 

побарувањето било оспорено" се заменуваат со зборо-
вите: "осум дена од кога е примено решението од член 
189 став (3) на овој закон". 

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
"Постапката од став (1) на овој член е итна." 
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и 

Член 44 
Во членот 199, членот 205 став (3) и член 225 став 

(1) зборовите: "регистарот на судот" се заменуваат со 
зборовите: "стечајното досие". 

Член 45 
Во членот 222 став (3) се менува и гласи: 
"Ако по запирањето на стечајната постапка биле 

идентификувани (определени) одредени предмети или 
права што претставувале составен дел на имотот што 
влегува во стечајната маса, стечајниот совет, по бара-
ње на Стечајниот управник или по барање на довери-
телот на стечајната маса или по службена должност 
ќе нареди одложена, односно дополнителна распре-
делба. На оваа одложена распределба соодветно се 
применуваат членовите 214 став (3), 215 и 216 од овој 
закон." 

Член 46 
Во членот 228 став (2) во точката 9) по зборот 

"кредит" се става точка и запирка, сврзникот "и" се 
брише и се додава нова точка 10), која гласи: 

"10) ќе се замени некоја или сите обврски на дол-
жникот кон доверителите со удел или акции кои ги 
поседуваат содружниците, односно акционерите;" 

Во точката 10) која станува точка И) точката на 
крајот на реченицата се заменува со точка и запирка и 
се додаваат две нови точки 12) и 13), кои гласат: 

"12) ќе се претвори некоја или сите обврски на 
должникот кон доверителите во' удел или акции во ре-
организираниот должник, врз основа на претходна 
процена на нето вредноста на основната главнина на 
друштвото, од страна на овластен проценител и 

13) ќе се дозволи зголемување на основната глав-
нина на друштвото преку издавање на акции и удели 
за доверителите или за нови инвеститори." 

Член 47 
Во членот 229 став (1) последната реченица се 

брише. 
Во ставот (2) се додава нова реченица која гласи: 
"Во тој рок на стечајниот совет може да му подне-

се план за реорганизација на должникот." 
Во ставот (3) зборовите: "изготвен од страна на 

стечајниот управник" се бришат. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
"(4) Доколку се поднесени два различни плана за 

реорганизација, стечајниот совет го прифаќа оној 
план на кој дало согласност собранието на доверите-
лите, односно одборот на доверителите ако е осно-
ван." 

Член 48 
Во членот 232 се додаваат три нови става (2), (3) и 

(4) кои гласат: 
"(2) Со планот за реорганизација поблиску се уре-

дува: како, кога и до кој износ осигурените доверите-
ли - кредитори, разлачните доверители и други дове-
рители треба да бидат исплатени или на друг начин 
компензирани нивните побарувања; конверзија на по-
барувањата на доверителите со капитал на должни-
кот; создавање нов долг од страна на должникот и ви-
дот на гаранциите што ќе бидат понудени на секоја 
категорија доверители - кредитори и нови инвестито-
ри и начинот на кој ќе бидат целосно исплатени или 
на друг начин заштитени за да не бидат оштетени со 

планот; обемот до кој должникот ќе биде ослободен 
од постоечкиот долг; начинот на компензацијата кој е 
понуден за сите категории и разликите во однос на 
дистрибуцијата, во случај ^а ликвидација на должни-
кот; финансиските проекции и видот на мерките кои 
ќе бидат преземени за да се поврати профитабилноста 
на претпријатието на должникот; начинот на оствару-
вање на реорганизацијата, а посебно организациските, 
менаџерските, законските, финансиските, техничките 
мерки, како и мерките за намалување на бројот на 
вработените; изворите на средствата и финансискиот 
план за спроведување на планот за реорганизација, 
вклучувајќи го и зголемувањето на сопственичкиот 
капитал и долгот, како и други мерки што се презема-
ат според член 228 од овој закон. 

(3) Ако планот за реорганизација предвидува само 
еден трговец - поединец или друштво, односно сана-
тор да го продолжи работењето на должникот, во тој 
случај кон планот се приложува и писмена изјава во 
која тој изјавува дека ќе ја продолжи работата на дол-
жникот и ќе биде одговорен за обврските кои ќе про-
излезат во иднина од ваквото работење. 

(4) Ако планот за реорганизација содржи делумна 
ликвидација се наведуваат деловите на должникот кои 
можат да бидат продадени и ефектите кои ќе бидат 
постигнати со тоа; деловите кои можат да продолжат 
со работа, вработувањето и обемот на задоволување-
то на доверителите и финансиските проекции врз кои 
е засновано предвидувањето во социјалниот план." 

Член 49 
Во членовите 245 и 250 зборовите: "судскиот ре-

гистар" се заменуваат со зборовите: "стечајното до-
сие ". 

Член 50 
Во членот 248 став (2) се брише. 

Член 51 
Во членот 249 став (2) се брише. 

Член 52 
Во членот 255 став (1) се менува и гласи: 
"(1) Предложениот план за реорганизација се сме-

та за прифатен ако во секоја група за него гласале 
мнозинството доверители со право на глас од оние 
кои гласаат и кои имаат побарувања во износ од нај-
малку половина од износот на побарувањата на дове-
рителите кои гласале." 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
"(2) За прифаќање на предложениот план за реор-

ганизација нема да се бара изречна согласност од гру-
пата на доверители чиишто права не се засегнати со 
планот за реорганизација и ќе се смета дека секој 
член на таа група го прифатил планот." 

Ставот (2) станува став (3). 
Член 53 

Во членот 259 став (2) се брише. 
Ставот (3) станува став (2). 

Член 54 
Во членот 283 став (2) на почетокот на третата ре-

ченица зборовите: "судското решение" се заменуваат 
со зборот " решението". 

Член 55 
Во членот 344 став (1) по точката 2) се додава нова 

точка 3), која гласи: 
"3) ако не поднесе предлог за отворање стечајна 

постапка во рок од 30 дена од денот на настанувањето 
на причините за отворање на стечајна постапка (член 
46 став (8);". 

Член 56 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за стечај. 

Член 57 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето ро "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
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2354. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 
63/98), а во врска со член 68 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
("Службен весник на РМ" бр. 38/93 и 48/93), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
27.06. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕТВО-
РАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ВО ВЛОГ ВО АД 
ФАБРИКА ЗА ШЕЌЕР "4-ТИ НОЕМВРИ"-БИТОЛА 

Член 1 
Заради отстранување на определени пропусти и не-

достатоци во процесот на претворањето на побарување-
то во влог во АД Фабрика за шеќер "4-ти Ноември "-Би-
тола согласно одредбите на член 349, 389 и 390 од Зако-
нот за трговските друштва ("Службен весник на РМ" 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 37/2000), 
а по барање на акционерите на ова акционерско друш-
тво, се поништува Одлуката на Владата на Република 
Македонија за претворање на побарувањата во влог 
издадени преку акции во АД Фабрика за шеќер "4-ти 
Ноември "-Битола ("Службен весник на РМ" бр. 3/99), 
во износ од 69.251.523 денари. 

Член 2 
Договорот склучен за реализацијата на Одлуката 

за претворање на побарувањата во влог во АД Фабри-
ка за шеќер "4-ти Ноември "-Битола, меѓу АД Фабри-
ка за шеќер "4-ти Ноември "-Битола и министерот за 
финансии, од името на Владата на Република Македо-
нија се раскинува. 

Член 3 
Побарувањата претворени во траен влог во вред-

ност од 69.521.523 денари стануваат долг, односно об-
врска на АД Фабрика за шеќер "4-ти Ноември "-Бито-
ла спрема Република Македонија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-1944/1 Претседател на Владата 
27 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2355. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за 

Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 јуви 2000 
година, донесе 

4 Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

1. Томислав Стојановски-Бомбај, се разрешува од 
должноста извршен директор на Агенцијата за обнова 
и развој, на негово барање, сметано од 15.08.2000 
година. 

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 17-3328/1 Претседател на Владата 
27 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2356. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата одржана на 22.06.2000 
година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Акционерското Друштво за воздушен 
сообраќај "Ер Сервис" АД Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - петта 
емисија на акции во вредност од 29.440 американски 
долари или во денарска противвредност по среден 
курс на Народна банка на Република Македонија на 
ден 26.06.2000 година во износ од 1.899.899 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 01-208/1 
26 јуни 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

2357. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата одржана на 22.06.2000 
година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На Друштвото за трговија на големо со метална 

стока, цевки, уреди и опрема за централно греење 
Скопје-Север АД Скопје се дава одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност - втора емисија 
на акции во вредност од 5.000.000 германски марки 
или во денарска противвредност по среден курс на На-
родна банка на Република Македонија на ден 
22.06.2000 година во износ од 155.285.495 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила ед денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 01-215/1 
23 јуни 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

2358. 
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за изда-

вање и тргување со хартии од вредност ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 7/97,15/97,11/99 
и 81/99), Комисијата за хартии од вредност на седница-
та одржана на 30.05.2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се издава одобрение за основање на брокерско -
посредничко друштво "Саксес Брокерс" АД, со седи-
ште во Скопје, ул. "Маршал Тито" бр.19. 
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2. Брокерско-посредничкото друштво "Саксес 
Брокерс" АД Скопје ќе ги врши следниве работи: 

- примање налози од инвеститорите што се однесу-
ваат на купување и продажба на хартии од вредност, 
како и извршување задачи на берзата или надвор од 
неа за туѓа сметка, со плаќање провизија (посредува-
ње); 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- стопанисување со долгорочни хартии од вредност 
по нарачка и за сметка на странки, со плаќање прови-
зија (управување со финансискиот имот на странка-
та); 

- организирање и подготовка на откуп на новоиз-
дадени долгорочни хартии од вредност, односно откуп 
на новоиздадени долгорочни хартии од вредност со 
цел за нивно натамошно продавање (подготовка и от-
куп на нови изданија); 

- советување на странките при издавање и купува-
ње, односно продавање на долгорочни хартии од вред-
ност (инвестиционо советување); 

- вршење услуги на чување на долгорочни хартии 
од вредност. 

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

Бр. 01-217/1 Претседател на Комисијата, 
31 мај 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

С У Д С К И О Г Л А С И 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, 
по тужбата на тужителката Пандиловска Клементина 
ул."Бриселска"бр. 8-3/3 Скопје, против тужениот Пан-
диловски Љупчо од Скопје, сега со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужениот се поставува 
адвокат Наташа Огњаноска ул. "Пајко Маало"бр. 6, 
Скопје, кој ќе го застапува до неговото јавување во су-
дот. 

Од Основниот Суд Скопје I - Скопје, П. бр. 
758/2000. ^ „ „ 

Од страна на малолетната тужителка Маја Тодо-
ровска од Скопје до овој суд доставена е тужба за зго-
лемување на издршка, против тужениот Тодоровски 
Тихомир од Скопје, со непозната адреса на живеење. 
Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјални 
работи на општините на град Скопје, за привремен 
застапник определен му е Бранко Костоски адвокат 
од Скопје. Привремениот старател ќе ги застапува не-
говите интереси се до неговото јавување пред овој суд 
или до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 1547/98. 
(24290) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак 

по тужба на тужителката Леонора Гаспарова - Калач-
ковска против тужениот Александар Калачковски кој 
е со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во судот и да го извести 
судот за неговото живеалиште. Во спротивно, судот 
од редот на адвокатите преку Центарот за социјални 
работи ќе му постави привремен застапник адвокат 
Владо Петров ул. "Наум Охридски" бр. 2, Скопје, кој 
ќе ги заштитува неговите интереси во текот на 
постапката до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П. бр. 
333/2000. (24290) 

Пред овој суд се води постапка за оспорување на 
татковство по тужбата на тужителот Бајадин Бајрам 
од Скопје, против тужените Зоран Лакатуш од Алекс-

андрово, СР Југославија, со непозната адреса и Емина 
Бајрам од Скопје. Вредност неопределена. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави во судот или да 
одреди полномошник кој ќе го застапува во текот на 
постапката. Во спротивно, судот на тужениот ќе му го 
постави привремен застапник адвокатот Билјана Бу-
ловска ул. "Пајко Маало "бр. 1, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - ,.рсопје, XI П. бр. 
1092/00. о . . . . , 4 (24009) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пос-
тапка П. бр. 884/00 по тужба на тужителот Адем Агу-
ши ул. "Дижонска" бр. 9/3, Скопје, против тужената 
Бељкизе Агуши од Скопје, сега со непозната адреса 
на живеење. На тужената и е поставен привремен ста-
рател, адвокатот Лилјана Андреева ул. "Блажо Орла-
ндиќ" бр. 32 б, Скопје, која ќе ја застапува тужената и 
ќе ги штити нејзините права и нтереси до правосил-
ното окончување на спорот или додека тужената или 
нејзин полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV П. бр. 
884/00. (24090) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пос-
тапка П. бр. 30/99 по тужбата на тужителот ЈП за те-
лекомуникации "Македонски Телекомуникации" ЦО 
Скопје телеграф - телефон, Скопје, против тужениот 
Бошњак Нихат, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од ден-
от на објавувањето на овој оглас да се јави во судот. 
Во спротивно, на тужениот му е поставен привремен 
старател, адвокатот Лилјана Андреева лу. "Блажо 
Орландиќ" бр. 32 б, Скопје, која ќе го застапува туже-
ниот и ќе ги штити неговите права и интереси до пра-
восилното окончување на спорот или додека тужени-
от или негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X Мл. вр. 
30/99. 

Пред овој суд се води постапка по основа на регрес 
по тужбата на тужителот АД за соигурување "Вар-
дар", против тужениот Гаши Ацз ул. "Кипарска "бр.37, 
Скопје, сега со непозната адреса во Австрија. Вредно-
ст на спорот 12.939,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави во судот или да 
одреди полномошник кој ќе го застапува во текот на 
постапката. Во спротивно, судот на тужениот ќе му 
постави привремен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX П. бр. 
1119/98. (24143) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за развод на брак по ту-

жба на тужителката Адеми Хаџер од с. М. Речица, 
против тужениот Адеми Сафет од С. Г. Вечица, а сега 
со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во Основниот суд во Тетово, доколку не се јави и не 
одреди свој полномошник судот ќе му постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за неговите права и ин-
тереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 771/2000. 
„ ( 2 4 1 4 4 ) 

Пред овој суд се води спор по основ на одршка, по 
тужба на тужителката Јелица Тимосиевска ул. "Илин-
денска "бр. 2/2, Тетово, против тужената Менча Ди-
мовска од Тетово, а сега со непозната адреса во Рома-
нија. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави 
во Основниот суд во Тетово, доколку не се јави и не 
одреди свој полномошник судот ќе и постави привре-
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мен старател кој ќе се грижи за нејините права и инте-
реси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 805/2000. 
(24145) 

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

исплата на долг по тужбата на тужителот АД за про-
фесионална рехабилитација и вработување инвалиди 
печатница "Даскал Камче" - Кавадарци, против туже-
ниот "Марвик" - Прилеп, ул. "Гоце Делчев "бр. 14. 
Вредност на спорот 124.259,50 денари. 

Се повикува тужениот или друго лице кое е овлас-
тено од тужениот за застапување да се јави во овој суд 
во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот или во истиот рок да ја достави адресата на 
живеење. Во спротивно, на тужениот ќе му биде пос-
тавен привремен старател кој ќе ги застапува негови-
те интереси во спорот. 

Од Основниот суд во Прилеп, ВСС бр. 70/99. 
(24146) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 212/2000 на регистарска влошка бр. 
02024488?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство и трговија 
ТЕМИДА 1 Зоран ДООЕЛ ул. "Иван Козаров" бр. 34 
- Скопје. 

Основач на друштвото: Зоран Спасовски. 
Управител: Зоран Спасовски - со неограничени 

овластувања. 
Дејности: 
- во внатрешниот промет: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 

15.32,15.33,15.71,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2, 26.64, 
36.63, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51 22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52 21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.44/2, 52.44/4, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 
55.52, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.13, 74.15, 74.20/1, 
74.20/2,74.20/3,74.20/4,74.20/5,74.30,74.40, 74.84. 

- во надворешниот промет: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување 
во промет на стоки и услуги, посредување во надворе-
шнотрговскиот промет. 

Друштвото е со неограничени овластувања. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

друштвото одговара со сиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

212/2000. (9750) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 76/2000 на регистарска влошка бр. 02025175?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштвото за трговија и производство БЛАЖ-
МЕН Јордан и Јанко ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул 
"Иво Лола Рибар" бр. 3. 

Основано со договор 1.1. од 10 01.2000 год. 
Содружници на друштвото се: Бањански Јордан од 

Кавадарци ул. "Иво Лола Рибар" бр. 300 и Довер Јан-
ко од Словенија - Целје, ул. "Добрина При Коњацах" 
бр. 020. 

Основачки влог на Јордан Бањански се основни 
средства во вредност 142.290,00 ден. а на Довер Јанко 
се основни средства во вредност од 15.810,00 ден. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.13/2, 01.12/2, 01.21, 01.24, 15.11, 15.32, 15.52, 15.81, 
15.89, 15.93, 15.98, 45.45, 65.12/3, 63.30, 74.84, 63.40, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 

51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.56, 
51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.28, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.22, 60.22, 60.23, 60.24, надворешнотрговски 
промет со прехранбени производи, надворешнотргов-
ски промет со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и шпедиција, реекспорт, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и 
Албанија, угостителски и туристички услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
своите обврски одговара со сите свои средства. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет без ограничување е 
Бањански Благоја - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
76/2000. (9751) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 360/2000 на регистарска влошка бр. 
02024919?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЕНЕРГОПАРТНЕР Бојан и др. ДОО увоз-звоз 
Скопје, ул. "29-ти Ноември" бр. бб. 

Основачи: Брѓовиќ Бојан од Белград, ул. "Силвија 
Кранчевиќ" бр. 6, Блажев Благоја од Скопје, ул. 
"Шарски одреди" бр. 5а, Јовановски Тодор од Скопје 
ул. "Ленинова" бр. 29/2-3 и Јакимов Тодор од Скопје, 
ул. "Коце Металец" бр. 30. 

Дејности: 28.11,28.12,28 21,28.40, 28.51,28.71,28,72, 
28.73, 28.74, 28.75/1, 28.75/2, 29.11, 29.24, 29.40, 29.51, 
29.52, 29.53, 29.54, 29 55, 29.56, 29 71, 29.72, 31.10, 31.20, 
31.30, 31.50, 31 61, 31.62, 32.20, 33.20, 33.30, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45 23, 35.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51,31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51 37, 51 38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 
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, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 63.11, 63.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
73.10/1, 73.10/2, 73.20, 73 20/2, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3,74.20/5,74.30,74.40,74.84, 93.05. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
360/2000. (9752) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13333/99 на регистарска влошка бр 
02024982?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштвото за производ-
ство, трговија, угостителство и услуги МАКС ТУРС 
Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Иво Лола 
Рибар" бр. 200, Тетово. 

Основач: Златановски Владимир од Тетово. 
Управител: Златановски Владимир без ограничу-

вање. 
Дејности: 15.81/1, 20.40, 22.22, 36.14, 36.62, 31.10, 

45.21, 45 32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 
52.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39. 51.41, 
51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 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, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 18.21, 18.22, 18.23, 
45.11,45.22,45.33,45.41,74.12,74.13, 63.40. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13333/99. (9756) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 809/2000 на регистарска влошка бр. 
020251707-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Продавница за стакло и пластика 
ТП С-ИЗ КОМПАНИ Изер Фехми Љамалари, Бит 
пазар, локалитет 2 бр. 610 - Скопје. 

Како Трговец-поединец се запишува лицето Изер 
Љамалари од Скопје. 

Дејност: 52.44/4. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет со 

трети лица трговецот-поединец одговара лично со це-
лиот свој имот. 

Изер Љамалари - управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
809/2000. (9758) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 582/2000 на регистарска влошка бр. 
020248877-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП за трговија на мало со обувки и 
предмети од кожа ДС-2 Петрова Ристо Мери с. Негор-
ци - Гевгелија. 

Основач на ТП е лицето Петрова Ристо Мери од с. 
Негорци - Гевгелија. 

Дејности: 52.43 и 52.47. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка а за обврските сторени во 
правниот промет одговара со целиот свој имот. 

Управител на ТП е лицето Петрова Мери која ТП 
ќе го застапува во правниот промет со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
582/2000. (9759) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 216/2000 на регистарска влошка бр. 
020249097-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Д Б КОМПЈУТЕРИ Бобан и Дејан 
ДОО експорт-импорт, ул. "Милентие Поповиќ" бр. 11 
Куманово. 

Содружници: Јакимовски Бобан од Куманово, ул. 
"Милентие Поповиќ" бр. И и Петковски Дејан од Ку-
маново, ул. "Благе Илиев Гуне", со Договор од 
10.01.2000 г. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.85, 15.91, 15.93, 15.98/1, 
15.98/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 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, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.44, 51.47, 51.51; 51.52, 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, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.12. 63.30, 63.40, 65.12/3,-70.31, 72.30, 
72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги извршува следните дејности: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и ко-
нсигнациона продажба на стоки, меѓународна шпе-
диција, меѓународен превоз на патници и стоки, заста-
пување странски фирми и посредување во надвореш-
норговскиот 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 Јакимовски Бобан, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоше, Трег. бр. 
216/2000. (9761) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15589/99 на регистарска влошка бр. 
020249177-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија, производство и 
услуги СПРИНГ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт Ку-
маново, ул. "Н. Револуција" бр. 131. 

Фирма: Друштво за трговија, производство и услу-
ги СПРИНГ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт Кумано-
во, ул. "Н. Револуција" бр. 131. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 21.21, 21.22, 21.23, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/2, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23,60.24,63.12,63.21, 63.30,65.12/3,70.31, Надвореш-
нотрговски промет: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, реекспорт, малограничен промет со Гр-
ција, Бугарија, Австрија и Италија, консигнациона 
продажба, меѓувароден транспорт, застапување на 
странски фирми. Овластување на субјектот: неограни-
чени овластувања и целосна одговорност. Лице за за-
стапување - управител Бојковска Даниела. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15589/99. (9762) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 194/2000 на регистарска влошка бр. 
020252457-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за продукција, градежниш-
тво, трговија и услуги БИРАРИЈА, Михајло ДООЕЛ 
извоз-увоз Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 5/1-12, 
Скопје. 

Скратена фирма на друштвото: ВИР АРИЈА, Ми-
хајло ДООЕЛ Скопје. 

Дејности: 01.12,01.21,15.33,22.11,22.12,22.13,22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
25.66, 26.70, 26.81, 26.82/1, 26.82/2, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 
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, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 
51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52,. 60.22, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 71.32, 74.12, 74.13, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 92.11, 92.12, 
92.13,92.31/1,92.31/2, 92.33,92.34, 92.40. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет (рабо-
тење): надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ирена Стојановска - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
194/2000. (9764) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 558/2000 на регистарска влошка бр. 
020249277-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги РГБ Горан ДООЕЛ извоз-увоз 
Скопје, ул. "Петко Јанчевски" бр. 55/а, Скопје. 

Основач: Горан Томовски од Скопје. 
Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 02.01, 02.02, 

16 00/1,16.00/2,17.40,17.40/1,17.40/2,17.71, 17.72,18.10, 
18.21, 18.22, 18.23,18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 16.00, 19.30, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.13, 22.14, 22.15, 22 31, 
22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 26.13/1, 
26.13/2, 26.15, 26.23, 26.24, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 
29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.53, 
29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 
31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 
33.30, 33.40, 33.50, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 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, 51.61, 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, 52.22/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 
63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.01,93.02,93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување на надворешно 
трговскиот промет, застапување на странски фирми, 
продажба на стоки од консигнациони складишта, ре-
експорт, малограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

За обврските сторени во прометот со трети лица 
Друштвото одговара со сите свои средства - целосна 
одговорност. 

Застапник на Друштвото е: Горан Томовски, упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
558/2000. (9765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 14395/99 на регистарска влошка бр. 020236187-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ПАВОРЕКС извоз-увоз Орце и др. ДОО Велес, ул. 
"Енгелсова" бр. 6/3/2. 

Дејности: 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 20.52, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 
27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 
27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.40, 37.10, 37.20, 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, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36,' 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52 48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 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, 70.31, 
71.33, 72.20, 72.60, 92.31/2, 92 34, 92.72, 93.05, 74.14, 
74.40, 74.83, 74.84, откуп и продажба на земјоделски и 

сточарски поризводи, шумски плодови, лековити бил-
ки, печурки, секундарни отпадоци, половни возила. 

Дејности од надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија на непрехранбени производи, агенци-
ски услуги во областа на транспортот, реекспорт, уго-
стителски и туристички услуги, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, застапување на 
странски правни и физички лица, консигнациона про-
дажба, меѓувароден транспорт на стока и патници, ме-
ѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Ју-
гославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Овластувања и одговорности: Во правниот промет 
со трети лица друштвото истапува во свое име и за 
своја сметка, а за своите обврски одговара со сите 
свои средства. 

Овластен потписник: Павлов Орце - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14395/99. (9766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11140/99 на регистарска влошка бр. 
020189277-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП за трговија најмало ИГОР-КОМ Перчинков Иван 
Ѓоре, ул. "Благој Горев" бр. 62, Велес. 

Дејности: 52.41, 52.42,52.43, 52.62. 
Овластувања и одговорности: Во правниот промет 

со трети лица трговецот-поединец настапува во свое 
име и за своја сметка, а за своите обврски одговара 
лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Перчинков Горе - управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11140/99. (9767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 15451/99 на регистарска влошка бр. 020243427-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар Трговец-пое-
динец на Видео игри ТАМБА-ЛАМБА Мушиќ Исо 
Ешреф ТП с. Горно Оризари, Велес. 

Дејност: 92.34 Други забавни активности неспомна-
ти на друго место - видео игри. 

Овластувања и одговорности: Во правниот промет 
со трети лица трговецот-поединец настапува во свое 
име и за своја сметка, а за своите обврски одговара 
лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Мушиќ Ешреф - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15451/99. (9768) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 11082/99 на регистарска влошка бр. 020185737-6-06-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на Трговец-поединец Јовко Милован Митрески ТП 
МИЛЕНА-М Такси превоз, ул. "600" бр. 9, н. Илин-
ден. 

Основање на Трговец-поединец Јовко Милован 
Митрески ТП МИЛЕНА-М Такси превоз. 

Основач на фирмата е лицето Јовко Митрески од 
н. Илинден. 

Седиштето на фирмата ќе биде на ул. "600" бр. 9, 
н Илинден. 

Називот на фирмата под која ќе работи е следни-
от: Трговец-поединец Јовко Милован Митрески ТП 
МИЛЕНА-М Такси превоз. 

Дејности со кои трговецот-поединец ќе се занима-
ва се следните: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот-поединец одговара лично со целиот 
,свој имот. 

Управувањето и раководењето со Трговецот-пое-
динец го врши лично самиот основач, а тоа е лицето 
Јовко Митрески - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11082/99. (9769) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 945/2000 на регистарска влошка бр. 
02025202?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за друмски сооб-
раќај, во внатрешен и надворешен превоз, производ-
ство и услуги СЕФИС ШПЕД М Елизабета ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "20" бр. 19, Скопје. 

Дејности: 63/30, 60.21, 60.23, 60.24, 52.24,52.21, 52.11, 
52.32, 52.25, 52.41, 52.42, 52.33, 51.12, 51.21, 51.31. 51.34, 
51.37, 51.33, 51.41, 51.42/1, 51.57, 74.40, 74.84, 70.31, 
74.83,15.81/2. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување, 
реекспорт, меѓународна шпедиција и транспорт со 
стоки и услуги, малограничен промет со соседните 
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 е 
лицето Митровска Елизабета, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
945/2000. (9770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 464/2000 на регистарска влошка бр. 
020250027-6-06-000. го заниша во 'трговскиот регистар 
Автотакси САБИТ ТП Фатмир Сабит Хазизи, Скопје, 
ул. "Ордан Чопела" бр. 109. 

Дејности: 60.22 - Такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица, 

одговара лично со целиот свој имот. 
Овластување: Фатмир Сабит Хазизи - управител 

без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 

464/2000. (9772) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17063/99 на регистарска влошка бр. 
020247597-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, услуги, 
угостителство, трговија и транспорт ГЛАМУР Фроси-
на ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Ефто Спасов-
ски" бб. 

Дејности: 01.21. 15.3, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 
15 81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.11. 17.15, 17.21, 17.22, 17.25, 
17.30, 17.40. 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 18.10, 18,21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 
19.30. 21.1, 21.21, 21.22, 21.23, 23.20, 24.16, 24.30. 24.51, 
24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.12, 29.31, 29.40, 29.52, 
29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55. 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.33, 52.41, 51.42, 51.43, 
52.44/1, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.72, 
52.72/2; 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1. 
55.30/2, 55.40, 60, 60.10, 60.21, 60.22. 60.23, 60.24, 62.10, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 74.12, 74.13, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.61, 92.71, 93.01, 93.02, 
93.03,93.05. 

Дејности во надворешнотровскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на 
стоки во консигнациони складишта, работи на посре-
дување, работи на привремен увоз односно извоз на 
стоки, застапување на странски фирми, меѓународни 
агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
танува 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 Фросина Цветановска - упра-
вител без ограничување. 

Основач, односно единствен содружник е Фросина 
Цветановска од Куманово, со стан на ул. "Страшко 
Симонов" бр. бб. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
17063/99. (9773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17064/99 на регистарска влошка бр. 020251427-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство, услуги и трговија, ТОМА 
Тони и Марјан ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Титова 
Митровичка" бр. 43. 

Дејности: 01, 01.1, 01.11/1. 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 01.30, 01.41, 02.01. 15.11, 15.51. 
15.31. 15.33, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71. 15.81. 15.81/1. 
15.82.15.82/1,15.82/2,15.85,15.86, 15.87,15.98/1, 15.98/2, 
18.10. 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2. 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51. 25.21. 25.22, 25.23, 25 24, 26 21, 
28, 28.1. 28.11, 28.12, 28.2, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40. 28.5, 
28.51,28.52,28.6,28.61,28. 28.62, 28.63, 28.7, 28 71, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.12, 29 13, 29.14, 29.2, 29.22, 29.23, 29.24, 
29.3. 29.31, 29.32, 29.40, 29.5, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54. 
29.55, 29.56, 29.7, 29.71, 29.72, 33.10/2, 33.20, 37.10, 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, 
51.32, 51.33. 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 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, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47. 52.48. 52.50. 52.61, 
52.62, 52.63, 62.71, 52.72, 52.72/2, 52.74. 55.11, 55.21, 
55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60, 60.10, 60.21, 60.22, 60,23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 70 11, 70.12, 70 20. 70 31. 70.32, 
71 10, 71.21, 71.3, 71.40, 72.10, 72 20, 72.30, 72.40. 72.50, 
72.60, 74 1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.82. 74.83, 
74.84,92.33, 92.40, 92.61, 92.71,93.01, 93.02, 93.03, 93.05. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со Бугарија, Грција. Ал-
банија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки 
во консигнациони складишта, работи на посредување, 
работи на привремен увоз односно извоз на стоки, за-
стапување на странски фирми, меѓународни агенциски 
работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
м е ѓу н вроди а ши е д и ци ј а. 

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 Жана Арсовска - управител 
без ограничување. 

Основачи, односно содружници на Друштвото се: 
1. Тони Трендафиловски од Куманово, ул. "И Но-

ември" бр. 96. 
2. Марјан Арсовски од Куманово, ул "Т. Митрови-

чка" бр. 43. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

17064/99. ' (9774) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр.43/2000, во регистарската влошка бр.02024989?-8-03 
-ООО го заниша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштво за производство, промет и услуги 
ФЕКОМ-АРЧИ Рамиз ДООЕЛ експорт-импорт, бул. 
"Патризански одреди "бр. 29, Скопје. 

Основач: Рамиз Фејзулаи од Тетово со изјава за ос-
новање бр. 02-99/1 од 23.01.1999 година. 

Дејности: 01Л1,01.21,01.22,01.24, 01.25.01 30,51.17. 
51.18, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51 34. 51.36. 51.37. 
51.38, 51.61, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22. 52.23. 52.24. 
52.25. 52.26, 52.27. 52.61. 52.62. 52.63, 60.21. 60.24. 63.11. 
63 21, 70.11, 70 12, 70.20, 95.00, надворешна трговија со 
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прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот, а истапува во свое име и за 
своја сметка 

Лице овластено за застапување Алтана Фејзула, 
управител без ограничувања. 

20 10/1, 20.10/2, 20 20. 20.30, 20 40, 20.51, 20 52, 51.13, 
51 15, 51.16, 51 19. 51.22. 51 24, 51.35, 51 39, 51.41, 51. 
42/1,51.41/2,51.43,51 44.51.45,51 47.51 52.51.53,51 55, 
51 56, 51.62, 52.41, 52 42, 52.43, 52 44, 52.45, 52 46, 52.47, 
52 48, 52 50, 60 22, 60 23, 74 40 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 43/2000. 
(9618) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр.15045/99, во регистарската влошка бр 020232049-8-
01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за трговија, услуги и превоз ЦАЈО -ПР-
ОМ Зоран ДООЕЛ увоз - извоз, с. Возарци - Кавада-
рци 

Основач и единствен содружник е Зоран Лазов од 
с. Возарци - Кавадарци. 

Дејности. 50.10, 50 20. 50 30/1, 50 30/2, 50.30/3. 50. 
40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 50 50, 51.21, 51 22, 51.23, 
51 24, 51.25, 51 31, 51 32, 51.33, 51.34, 51 35, 51.36, 51 37, 
51 38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51 43, 51.44. 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51 53, 51 54, 51.55, 51.56, 51 57, 51.61, 
51.62, 51 63, 51.64, 51 65, 51.66, 51 70, 52 11, 52.12, 52 21, 
52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52.27, 52 33, 52 41, 52.42, 
52.43, 52 44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46. 52 47, 
52 48, 52.50, 52 62, 52 63, 55 30/2, 55.30/1, 55.40. 60 21, 
60 22, 60.23, 60 24, 60.12, 63.21, 63.30, 63.40. 71.10, 71 21, 
74.84, 92,34, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води и превоз на стоки и патници во меѓународниот 
сообраќај. 

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

Зоран Лазов - управител без ограничување во вна-
трешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 15045/99. 
(9620) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр.6325/99, во регистарската влошка бр 020158137-6-01 
-ООО го запиша во трговскиот регистар запишување-
то на ТП-ГЛОБУС- 99 продавница за мешовита стока 
Сулејмани Руфат Рафет с. Бузалково - Велес. 

Назив: ТП-ГЛОБУС-99 продавница за мешовита 
стока Сулејмани Руфат Рафет с. Бузалково - Велес. 

Седиште: с. Бузалково - Велес. 
Дејности: 52 11, 52 21, 52.22, 52.23, 52.24, 52 27,52.33, 

52.44/4 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапу-

ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара ли-
чно, со целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување во прометот е Су-
лејмани Рафет од с. Бузалково - Велес, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 6325/99. 
(9621) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение Трег. 
бр 3327/99, во регистарската влошка бр.020136497-6-01 
-ООО го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ТП РОМАНИ - БАХ штанд за непрехранбени произ-
води бр. 31, Малиновски Малин Ал аден н ул. "Нада 
Бутникошарева"бр. 31, Велес. 

Назив' ТП - РОМАНИ - БАХ штанд за непрехран-
бени производи бр. 31, Малиновски Малин Аладеин. 

Седиште: ул. "Нада Бутникошарева" бр. 31, Велес. 

' Дејности: 52.62. 
Во правниот промет со трети лица, ТП ќе наста-

пува во свое име и за споја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица, ТП ќе одгова-
ра лично, со целиот свој имот. Овластено лице за зас-
тапување во прометот е Малиновски Аладеин од Ве-
лес. управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 3327/99. 
(9622) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 14684/99, во регистарската влошка бр.020247бб?-8-
01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на друштво на Друштво за промет и услуги БИЖАН 
Снежана ДООЕЈТ увоз - извоз, ул. "Трифун Хаџи јан-
ев "бр. 1/1-24, општина Гази Баба. 

Основач: Пунчевска Снежана, родена во Скопје, 
државјанин на Р. Македонија, живее во Скопје на ул. 
"Трифун Хаџијанев" бр. 1/1-24, општина Гази Баба. л. 
к. бр 1493053 со ЕМБГ 0512965455117. 

Дејности. 15.81/1, 15 81/2, 15.89. 50.10. 50 20, 50.30/1, 
50 30/2. 50 30/3, 50.40/1, 50 40/2, 50.40/3. 50.40/4, 50 50, 
51.11, 51 13, 51.15, 51.16, 51.17, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51 45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51 64. 51 70. 52.11. 52.12. 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52 26. 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52 44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52 44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52 50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2. 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 74.40, 74.83, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05. надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со: СР Југославија, Р Албанија, Р. Грција и Р. Бу-
гарија, посредување во надворешно трговскиот про-
мет со стоки и услуги, реекспорт на стоки и услуги, 
консигнациона продажба на стоки и услуги, меѓуна-
роден превоз на патници и стоки во друмскиот сообра-
ќај. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметкава обврските сто-
рени спрема трети лица и доверители, друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е Пунчевска Снежана, 
која го застанува друштвото во правниот промет со 
трети лица и доверителите во земјата и во странство 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 14684/99. 
(9623) 

Основниот суд СконЈе I - СкопЈе. со решение Трег. 
бр. 16144/99, во регистарската влошка бр.02024764?-3-
03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги БАЖЕ Љубиша и Благоја ДОО увоз - извоз, 
ул. "Љубо Божиновски Пиш" бб, Тетово. 

Основачи: Дојевски Љубиша од Тетово, Милено-
ски Благоја од с. Фалише. 

Управител: Миленоски Благоја без ограничување. 
Дејности: 20.30,20 40, 22.22,36 12.45.21,50.10,50.20. 

50.30, 50.50, 51.21, 51.25. 51.31. 51.32, 51 33, 51.34, 51.35. 
51 36. 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43. 51.47, 51.51. 51.53. 
51.55, 51.56, 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 47, 52.48. 52.50, 52.62, 52.63. 55.11. 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.23, 60.24. 74.84, 45.32, 51.22, 74.82, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, унапредува-
ње на увоз на стоки и услуги, привремен увоз- извоз, 
омпезациони работи, посредување во надворешно 
трговски промет, меѓународен превоз на стоки. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 16144/99. 
(9624) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр.9/2000, во , регистарската влошка бр.02023969?-3-03-
000 го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговско друштво со ЗТД на Друштво за меѓународен 
транспорт и шпедиција ИНТЕРТРЕЈД 2000 Соња и 
други, ДОО ул. "Жан Жорест" бр. 36, Ск-опје. 

Дејности: 18.21, 18.22, 17.40/1, 17.40/2, 28.61, 28.62, 
28.75,29.12, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/4, 50.50, 
45.34, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.4'1, 
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, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.84,93.01,93.02. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со целокупниот имот. 

Управител е Соња Јакимовска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 9/2000. 

(9626) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр.14472/99, во регистарската влошка бр.02023099?-6-
01-000 го запиша во трговскиот регистар Трговец 
поединец за трговија на големо и мало со текстил и 
облека СТЕФ - АНА Драган Живко Манојловски ТП 
ул." Јабланица" бр. 8 б, Скопје. 

Основач: Драган Маној ловени ул."Јабланица"бр. 8 
б, Скопје. 

Дејности: 52.41 - трговија на мало со текстил, 52.42 
- трговија на мало со облека, 52.43 - трговија на мало 
со обувки и предмети од кожа. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец настапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица, ќе 
одговара лично со целиот свој имот. 

Драган Манојловски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 14472/99. 

(9627) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр.15466/99, во регистарската влошка бр.02025057?-8-
03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговско друштво за производство и услуги НОН-
ИУС Стојанов Миле ДООЕЛ ул."Првомајска"бб, Ск-
опје. 

Дејноста е:' 28.52, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 29.40, 29.56, 29.71, 29.72, 50.10, 50.20, 50.30, 50. 
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, 51.15, 51.18, 51.19, 51.43, 51.70, 51.47, 

. 51.54, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.33, 52.62, 52.46, 
52.47, 60.21, 60.22, 60.24, 63.40, 65.12/3, 63.11, 63.12, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓувароден транспорт на стоки и патници, застапува-
ње и посредување во прометот на стоки и услуги, рее-
кспорт, застапување на странски фирми, малограни-
чен промет со соседните земји: ГрциЈа, Бугарија, Ал-
банија и СР Југославија. 

Управител е: Стојанов Миле со неограничени ов-
ластувања исто и за надворешен промет ќе го застапу-
ва друштвото. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 15466/99. 
(9628) 

- Основниот суд Скопје I ^ Скопје, со решение Трег. 
бр.2068/99, во регистарската влошка бр.02012387?-6-
09-000 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец Чајџилница ЛИМАН ТП Меме-

твејсел Лиман Рамадани ул."Б. Кочовски" бр. 105, Те-
тово. 

55.40 - барови. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица, одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Меметвејсел Ли-
ман Рамадани, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 2068/99. 
(9629) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр.12812/99, во регистарската влошка бр.02024685?-8-
01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и 
услуги НОВ ЖИВОТ Милорад ДООЕЛ увоз - извоз, 
ул. "Беличица"бр. 46, Гостивар. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50:40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 5Ј.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, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, надворешно трговско работење: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување во надворешно трговскиот промет, малограни-
чен промет со: Р. Албанија, Р. Грција и Р. Бугарија и 
СР Југославија и компезациони работи. 

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 целкупниот свој имот. 

Основач на друштвото е лицето Митаноски Мило-
рад, ул. "Беличица"бр. 46, Гостивар. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот промет и надворешно трговското рабо-
тење е лицето Митаноски Милорад, ул."Беличица"бр. 
46, Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. 12812/99. 
(9630) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 606/2000 во регистарската влошка бр. 
020253667-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ВОДЕН 2000 Петрос ДООЕЛ извоз-
увоз ул. "Иво Рибар Лола" бб Скопје. 

Седиште: Ул. "Иво Рибар Лола" бб Скопје. 
Единствен содружник: Бинос Петрос, државјанст-

во грчко пасош М627528, од Платана - Целис, Грција, 
основачки влог 155.000,00 денари, односно 5.000 дем. 

Дејности: 15.61,15.62,15.71,15.72,15.81,15.85,15.84, 
15.88, 15.93, 15.94, 15.95, 16.96, 15.97, 20.10/1, 20.20, 
20.30, 20.40, 21.21, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.54, 51.55, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 52.41, 52.42; 52.43, 52.45, 
52.46, 52.48, 60.24, 63.21, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, посредува-
ње и застапување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки 
и патници во патниот сообраќај, туристички работи во 
странство, малограничен промет со соседните земји, 
услуги на меѓународна шпедиција. Во правниот про-
мет со трети лица Друштвото н а с т а т ^ а свое име и 
за своја сметка, а за обврските сторени во правниот 
промет со трети л аца/5 Друштвото одговара со цело-
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купниот свој имот. Бинос Петрос-управител без огра-
ничување во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
606/2000. (9798) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 295/2000 во, регистарската влошка бр. 
020253227-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за маркетинг ГО О и М 
Риеко и други ДОО експорт импорт Скопје ул. "Де-
барца" бр. 46. 

Се основа Друштво за маркетинг ГО О и М Риеко 
и други ДОО експорт импорт Скопје ул. "Дебарца" 
бр. 46. 

Основач: Гбадамоси Риеко Рие-ја од Обединетото 
Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и Ни-
коловска Ивана од Скопје. 

Дејности: 21.11,21.12,21.21,21.22,21.23,21.24,21.25, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.65, 36.30, 36.40, 36.50, 36.63, 
37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
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, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.81,74.82,74.83,74.84, 92.11, 92.12, 92.31/1, 92.33, 92.34 
92.40. Дејности на надворешно трговски промет се: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, 
застапување на странски фирми и лица, малограничен 
промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, продажба на странски стоки од консигна-
циони складови, комисиони работи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во прометот одговара со сиот свој имот. 

Управител без ограничувања е Гбадамоси Риеко 
Рие-ја. 

Го застапува Друштвото во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет. 

Друштвото има основна главница од 161.200,00 или 
5.200 дем. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
295/2000 (9799) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 13417/99, во регистарската влошка бр. 
020249737-8-03-000, го запиша во трговски-от регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги МАКС 2000 извоз-увоз Ќирил 
ДООЕЛ Велес ул. "Кирил и Методи" бб. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.16, 
24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
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, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 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; .52Ј1 52^.72/2;'52.73/ 
52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 

65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 72.60, 74.40, 92.32, 
92.33,92.34,92.62,92.72,93.05,74.84. 

Откуп и продажба на земјоделски и сточарски про-
изводи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, 
печурки, секувдарни суровини, моторни возила, мопе-
ди,велосипеди. 

Дејности од надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стока и патници, меѓунаро-
дна шпедиција, застапување на странски правни и фи-
зички лица, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, консигнациона продажба, малогра-
ничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Алба-
нија, туристички услуги. 

Овластувања и одговорности: Во правниот промет 
со трети лица друштвото истапува во свое име и за 
своја сметка, а за своите обврски одговара со сите 
свои средства. 

Овластен потписник: Ѓорѓиев Ќирил - управител, 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
13417/99. (9800) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 55/2000, во регистарската влошка бр. 
020249907-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство и 
трговија КИВАС Стефан ДООЕЛ експорт-импорт 
Кавадарци ул. "Ваташка" бр. 3. 

Основач: Ѓорѓиев Стефан од Кавадарци ул. "Вата-
шка" бр. 3. 

Дејности: 51.21,51.22,51.23, 51.24, 51.25,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 50.30/2, 
50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 
01.13/2, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.30, 02.01, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.98/1, 15.98/2, 18.24, 18.10, 18.30, 
19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.25, 25.11, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 
28.52, 28.71, 28.75, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.43, 45.45, 50.30/2, 55.40, 
65.12/3, 74.20/3, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, реекспорт, меѓувароден тран-
спорт на стоки и патници, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови, малограничен промет со сосед-
ните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Алба-
нија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешен и НТП е Стефан Ѓорѓиев, 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
55/2000. (9801) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 11915/99, во регистарската влошка бр. 
020187287-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец-поединец ТП на Авто-такси 
Т О Ц И ТП Тони Богдан Тапшановски ул. "Сава Ми-
хајлов" бр. 10/2-4 Скопје. 

Дејност: 60.22-такси превоз, 60.21-превоз на патни-
ци во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23-превоз на 
патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 
60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Основач и увравител Тони Тапшановскд од Скопје 
ул. "Сава Михајлов" ^?. 10/2-4 Скопје. 

Во правниб^^УВмет со трети лица настапува во 
- св!ае име и зах^оја ^ е ^ к а а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
11915/99. (9803) 
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Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 242/2000. на регистарска влошка бр. 
020252407-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво-
то за производство, трговија и услуги С А - МЕ КОМ-
ПАНИ Славков Ангел ДООЕЛ експорт-импорт-Ве-
лес ул. "Моша Пијаде" бр. 17. 

Фирмата гласи: Друштво за производство, трговија 
и услуги СА - МЕ КОМПАНИ Славков Ангел ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Велес. Седиштето е на ул. "Моша 
Пијаде" бр. 17 во Велес. 

Единствен содружник и управител без ограничува-
ње е Славков Ангел од Велес, со живеалиште на ул. 
"Цветан Арсов" бр. 2, ЕМБГ 2805954480009 и лк. бр. 
168981, издадена од УВР Велес. Друштвото во правни-
от промет со трети лица истапува во свое име и за сво-
ја сметка. За обврските во правниот пролет Друштво-
то 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, 01.30, 01 41/1, 01 41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 
02.02, 10.10, 10.20, 10.30, 11.1, ИЛО, 11.20, 13.10, 13 20, 
13.20/1, 13 20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.2, 14.21, 
14.22, 14.30, 14.40, 14 50, 15 П , 15.12, 15.13, 15 20, 15.31, 
15 32, 15.33, 15.41. 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15 61, 15.62, 
15.71, 15.72,15.81,15.81/1.15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15 83, 
15.84, 15.85, 15 86. 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92. 15.93, 
15 94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 
16 00/1. 16.00/2, 17.11. 17.12. 17.13, 17.14, 17 15. 17.16, 
17 17. 17 21. 17.22. 17 23, 17.24, 17.25, 17 30, 17.40/1. 
17 40/2. 17.51. 17 52, Г7.53. 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17 71, 
17.72. 18.10, 18.21. 18.22. 18.23. 18.24. 18.30, 19.10. 19.20, 
19.30, 20.10, 2010/1, 2010/2, 20.20, 20.30. 20.40, 20.51, 
20.52. 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 
22.12, 22 13, 22.14. 22.15, 22.21, 22 22, 22.23, 22 24, 22.25, 
22.31, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 
24 15, 24.16, 24 17, 24.20, 24 30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 
24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.11, 2612, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 
26.15, 26.21, 26.22, 26 23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40. 
26 51, 26.52. 26.53, 26 61, 26.62, 26.63, 26 64. 26.66, 26.70, 
26 81. 26 82, 26 82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21. 27.22, 27.31, 
27 32. 27.33, 27.24, 27.35, 27.41, 27.42, 27 43, 27.44, 27.45, 
27 51, 27.52, 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, 29.11, 29.12, 29 13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 
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, 31.30, 31 40, 
31.50, 31.61. 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 34.10, 34.20, 34.30. 
35 41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.22, 36.40, 36.50. 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45 И, 
45.12, 45.21, 45.21/1, 45 21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45 31, 45.32, 45.33, 45.34. 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50 30. 50 30/1, 50 30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11. 51.12. 51.13, 
51.14, 51.15. 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51 33. 51.34, 51.35, 51 36, 51.37, 
51 38. 51.39, 51.41. 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43. 51 44. 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52. 51.53, 51.54. 51.55. 51.56, 51.57, 
51.61, 51 62. 51.63, 51.64. 51.65. 51.66, 51.70, 52.11. 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25. 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43. 52.44, 52 44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4. 52.45, 
52 46, 52.47. 52.48, 52.50, 52 62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2. 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55 21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55 40, 55.51, 
55.52, 60 21, 60 22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71 10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72 20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74 84, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72. 93.01, 93.02, 
93.03, 93.04, 93.05. надворешен трговски промет со 
прехранбени производи, надворешен трговски промет 
со непрехранбени производи, застанување на странски 
фирми, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, агенциски услуги во областа на транспортот, 

лизинг работи, меѓународен транспорт на ^гок! пат-
ници, долгорочна производствена кооперација, мало-
граничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и 
Албанија. 

Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Трег. бр. 
242/2000. (9804) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 15406/99, на регистарска влошка бр. 
020242237-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП на Ристоски Темелко Дејан ДАВИД ТП автотакси 
бул. "Трета Македонска бригада" бр. 5/10 Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет. 60.22-такси пре-
воз. Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и на своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Ристоски Дејан - управител без огра-
ничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скогце, Трег. бр. 
15406/99. (9805) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 628/2000, на регистарска влошка бр. 
020254877-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија, производство, 
услуги и промет на големо и мало УНИТ - ПРОМО 
Меи-Јанг и др. ДОО експорт-импорт Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 3/1-3. 

,Основање на ДОО. Фирма и седиште на Друштво-
то: Друштво за трговија, производство, услуги и про-
мет на големо и мало УНИТ - ПРОМО Меи-Јанг и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје, бул. 'Јане Сандански" 
бр. 3/1-3. 

Скратен назив' УМИТ - ПРОМО ДОО експорт-
импорт Скопје. Содружници на Друштвото се: КО, 
Меи-Јанг од Република Кина со бр на пасош 
М16307653 и Бојан Поповски од Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 3/1-3. 

Основачкиот влог на содружниците изнесува 
5.090,00 дем во противвредност од 157.800,00 ден, од 
кои основачки влог на Ко Мси-Јанг е износ од 2.545 
дем во противвредност од 78.900,00 ден и основачкиот 
влог на Бојан Поповски е 2.545 дем во противвредност 
од 78.900,00 денари 

Дејност во внатрешниот промет: 15.81/1, 15.82, 
15.81/2, 15 84, 15.82/2, 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. 
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, 51.22, 51.23, 51.24, 5125. 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, 51.52, 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, 52.71, 52.72. 52.72/1, 52.72/2. 52.73. 52.74. 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.10, 63.11. 
63.12. 63.20, 63.21, 63.40, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71 21, 
71.31. 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.12, 74.82, 74.83, 
74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, посредува-
ње во надворешнотрговскиот промет, застапување на 
странски фирми, реекспорт, консигнација, меѓунаро-
дна шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бу-
гарија, Грција и СР Југославија. Друштвото во правни-
от промет со трети лица истапува во свое име и за сво-
ја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Управители на Друштвото во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот промет: Ко, Меи-Јанг-управител 
без ограничување и Бојан Поповски-управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
628/2000. (9806) 

Основниот суд Скопји I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 13436/99, на регистарска влошка бр. 
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02023073^-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и 
услуги МЕДО Никола ДООЕЛ извоз увоз Скопје ул. 
"Видое Смилевски Бато" бр. 43/1-31 

Основач: Никола Ариновски од Скопје. 
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20 51, 

20.52, 25.22, 25.24, 28.62, 15.61, 15.81/1, 15 81/2, 15.86, 
15.98/2, 45.45, 50.10, 50 20, 50 30/2, 50.50, 52.11, 52 12, 
52.21. 52.22, 52.24, 52.41, 52.42, 63.40, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, консигнациона и коми-
сиона продажба, малограничен промет со СР Југосла-
виш. Албанија. Грција и Бугарија. 

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

Никола Арџановски - управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Трег. бр. 
13436/99. ' (9807) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 612/2000, па регистарска влошка бр. 
020252757-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, услуги, 
угостителство, трговија и транспорт БЕКО-КОМПА-
НИ Бљерим ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваксинце -
Липково. 

Дејности: 01.21, 15 3, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2. 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.15, 17.21, 17.22, 17.25, 
17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17:54/1, 
17 54/2, 18.10, 18.21, 18 22, 18.23, 18 24, 19.10. 19 20, 
19 30. 21 1, 21.21, 21.22, 21.23, 23.20. 24.16, 24.30, 24 51, 
24.66, 25.21, 25.22, 25.23. 25.24. 29.12, 29.31, 29 40, 29.52, 
29 53, 29.54, 29.55, 29.56, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51 31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51 41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51. 51 53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26. 52.33, 52.41, 51.42, 51.43, 
52.44/1, 52 43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71. 52.72, 
52.72/2, 52 74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 
55 30/2, 55.40,60, 60.10. 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 
63,11. 63.12, 63.21, 63.30. 63.40, 70.11, 74 12, 74.13, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3. 74.40. 74.84, 92.61. 92.71, 93.01. 93 02, 
93.03, 93.05,(занаетчиски услуги и поправки, авто 
лакер). Дејности во надворешнотрговскиот промет: 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, малограничен промет со Бугарија. Грција. 
Албанија, СР Југославија, реекспорт, 1фодажба на 
стоки во консигнациони складишта, работи на посре-
дување, работи на привремен увоз односно извоз на 
стоки, застапување на странски фирми, меѓународни 
агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција. 

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 Бл,ерим Даути - управител 
без ограничување Основач, односно единствен содру-
жник е Блерим Даути од Куманово, со стан во с. Вак-
синце со лк. бр. 335617, издадена од УВР Куманово, со 
МБ. 1306979420019, државјанин на РМ. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег бр. 
612/2000. (9809) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 670/2000, на регистарска влошка бр. 
020249377-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво-
то за производство, трговија, транспорт и услуги ЕЛ-
МА КО Тони ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. 'Крс-
те Мисирков" бр. 31. 

Основач: Тони Попов од Кавадарци, со стан на ул. 
"Крсте Мисирков" бр. 31, со акт за основање од 20. 01. 
2000 година. 

Бр 53-Стр ЗК15 

Дејности-15.71,15.72,01.11,01.13,01.21,01.23,01.24, 
01 25, 01 41, 15.51, 15.81, 15.91, 15.93. 15.98, 50.10, 
50 30/1, 50 30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.21, 
51 31, 51.32, 51 33, 51.34, 51.38, 51.39, 51.41, 51 42/1, 
51.53. 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52 23, 52 24, 52.25, 
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, 55.40, 
55 51, 55.52, 60.21, 60.22. 60.23, 60.24, 74.84, 93.05, 
работи од надворешнотрговскиот промет, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, лизинг, меѓуна-
роден транспорт на патници и стока, застапување и 
посредување во промето т со стоки и услуги, консигна-
циона продажба на странски стоки, реекспорт, мало-
граничен промет со соседните земји. 

Овластувања и одговорности. Друштвото во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските сторени во тој промет од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување: Тони Попов-упра-
вител без ограничувања во внатрешниот и надвореш-
нотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
670/2000 (9810) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 12742/98, на регистарска влошка бр. 
020137157-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП на Авто Такси КЕША ТП Ке-
мал Алит Сали ул. "Јајце" бр. 36-а Скопјс. 

Основач: Ќемал Алит Сали од Скопје ул. "Јајце" 
бр. 36-а Скопје со л к. бр. 1152747 и МБ 2401960450061, 
управител: Кемал Алит Сали-без ограничување. 

Дејност: 60.22-такси превоз Во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а 
за преземените обврски одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Трег. бр. 
12742/98. ' (9811) 

Основниот суд Скопје 1 во Скопје, со решението 
Трег. бр. 11716/99, во регистарска влошка бр. 
020189417-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето согласно ЗТД на Василев Ванчо Миро-
слав М и В КОМПАНИ ТП автотакси ул. "Џон Кене-
ди" бр. 25/2-28 Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет: 60.22 - такси 
превоз, 60 21 - превоз на патници во друг копнен соо-
браќај, линиски, 60.23 - превоз на патници во другиот 
друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки 
во друмскиот сообраќај. Во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и на своја сметка. За об-
врските сторени во правниот промет со трети лица 
одговара со целокупниот свој имот. 

Василев Мирослав - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 

11716/99. (9812) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции што се води при Основниот суд во Неготино е 
извршен упис на Здружението на граѓани Фул Кон-
такт клуб "Оливер", со седиште во с.Тимјаник, под 
рег.бр. 7/2000, со овластено лице за преставување и за-
стапување Петров Крсте од с.ТимЈаник. 

Од Основниот суд во Неготино. (24162) 

Во Регистарот на здруженија на трагани и фонда-
ции што се води при Основниот суд во Неготино е из-
вршен упис на Здружението на граѓани "Здружение 
на училишен спорт - Неготино", со седиште во Него-
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тино, под рег.бр. 6/2000, со овластено лице за преста-
вувало и застапување Сотировски Андон од Неготи-
но. 

Од Основниот суд во Неготино. (24163) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.ЗГФ.бр. 
28/2000 од 28.06.2000 година, го запиша следното: 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег.бр. 28/2000 се запишува здружението на 
граѓани - Алијанса на француски јазик и култура - Те-
тово, со седиште во Тетово, ул. "К.Ј.Питу" бр. 82. 

Работата и активностите на здружението - Алијан-
са на француски јазик и култура ќе се однесува на ши-
рење на францускиот јазик и културата, придонес во 
развојот и знаењето на францускиот јазик и францус-
ката мисла и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
Алијансата е подрачје на општина Тетово. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 28.06.2000 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (24164) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 
17/2000 од 30.05.2000 година, во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружението на граѓани "Англуни-
пе", со седиште во Куманово, ул. "Страшко Арсов" 
бр. 10, во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд во Куманово, под рег.бр. 
164. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на Здружението на граѓани "Англунипе" 
Куманово, се насочени кон остварување на економски 
и социјални правни интереси на сите членови на здру-
жението, обезбедување на материјална егзистенција и 
социјална сигурност на членови на здружението, осно-
вање на курсеви за квалификација, доквалификација и 
преквалификација на членовите на здружението, ор-
ганизирање помош околу вработување, организирање 
на хуманитарна помош, социјално здравствена зашти-
та и нерешени станбени проблеми, организирање по-
мош на хендикепирани и ментално ретардирани лица, 
развивање спорт и рекреација, организирање здрава и 
чиста еколошка средина и заштита и остварување на 
сите права на членови на здружението кои според за-
конот им припаѓаат. 

Здружението на граѓани "Англувипе" има седиш-
те во Куманово, ул. "Страшко Арсов" бр. 10. 

Здружението на граѓани "Англувипе" Куманово, 
се здобива со својство на правно лице со денот на за-
пишување во Регистарот на 30.05.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (24166) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 
19/2000 од 30.05.2000 година, во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува здружението Хуманитарна организа-
ција "Срна", со седиште во Куманово, ул. "Никола 
Тесла" бр. 174, во Регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации при Основниот суд во Куманово, под 
рег.бр. 163. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на здружението Хуманитарна организа-
ција "Срна" од Куманово, се насочени кон борба за 
сочувување на минимум човечко достоинство без раз-
лика на материјалната и социјалната положба на 
граѓанинот, едукација, проширување на знаењата и 
публикација од областа на правата на граѓаните, ор-
ганизирање на семинари и работилници, организира-
ње на трибини, предавања, јавни настапи и размена на 
информации, остварување на човекови права на гра-
ѓаните кои учествуваат како примачи и даватели на 
социјални услуги, посетување на домашни и меѓува-
родни семинари, конгреси и други средби, отворање 

СОС телефонски линии за лица на кои им е потребна 
помош. 

Здружението Хуманитарна организација "Срна" 
од Куманово, има седиште во Куманово, ул. "Никола 
Тесла" бр. 174. 

Здружението Хуманитарна организација "Срна" 
од Куманово, се здобива со својство на правно лице со 
денот на запишување во Регистарот на 30.05.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд во Куманово. (24167) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 
16/2000 од 26.06.2000 година, во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Младински Сојуз Куманово, со се-
диште во Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 24, со 
скратен назив МСК, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, 
под рег.бр. 166. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на Младински сојуз Куманово од Кумано-
во, се насочени кон застапување на правата, интереси-
те и уверувањата на членките и децата и младината во 
целина, поттикнување на соработка помеѓу членовите 
на МСК, како и со други здруженија на национално и 
меѓународно ниво, остварување и заштита на економ-
ски, социјални, културни, научни, стручни, технички, 
образовни, спортски, еколошки, хуманитарни и други 
права и интереси на младите луѓе и Општествената 
заедница, организира културни и забавни манифеста-
ции за деца и младина, формирање на трговски друшт-
ва и други цели и задачи кои ќе произлезат како 
заедничка потреба на членките на МСК и останатите 
деца и малдина. 

Здружението Младински сојуз Куманово, има се-
диште во Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 24. 

Младински сојуз Куманово од Куманово се здоби-
ва со својство на правно лице со денот на запишување 
во Регистарот на 26.06 2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (24168) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
И.РЕГ.ЗГ.бр. 59/2000 од 14.06.2000 година во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се усвојува предлогот на Културно уметничко 
друштво "Драчевка" од Скопје. 

Се одобрува увис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Културно уметничко друштво 
"Драчевка" од Скопје, со седиште на ул. "Ратко Ми-
тровиќ" бб. 

Дејноста на Културно уметничкото друштво "Дра-
ч е в о " е: поврзување на своите членови во емитува-
њето на македонскиот фолклор со цел да се развие 
културата и уметноста во Републиката, организирање 
приредби во земјата и надвор, за изведување на маке-
донскиот фолклор во живо, соработка со други здру-
женија од сроден карактер, ширење на своето членст-
во, заштита на општите поединечни и професионални 
интереси на членовите. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Култур-
но уметничкото друштво "Драчевка" од Скопје, се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24181) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ.бр. 9/2000, Здружение на 
граѓани со име Здружение на граѓани - производители 
"Ориентал" од ^Јаргулица, кое е основано заради раз-
вој и унапредување на производството на тутун и заш-
тита на производството. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Подареш, а неготово седиште се наоѓа во с.Јар-
гулица. 

Од Основниот суд во Радовиш. (24391) 
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Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 18/2000, се запишува здружението на 
граѓани под име Здружение на граѓани "Радко" - Ох-
рид. 

Здружението на граѓани има за цел: издигање и 
афирмација на македонскиот културен простор, вос-
поставување на традиционалните морални и човечки 
доблести, афирмација на македонското ослободител-
но движење преку издавање на сопствен весник, изда-
вачка дејност, семинари, конференции, трибини и дру-
ги културни форми на делување. 

Седиштето на здружението е на ул. "Галичица" бр. 
42-2/4, во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Владимир Паувковски. 

Од Основниот суд во Охрид. (24392) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 19/2000, се запишува здружението на 
граѓани под име Здружение на граѓани "Лихнидос" 
Центар за трајни вредности - заштита на културното и 
природното наследство, животната средина за одрж-
лив развој - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: комплексна 
заштита на културното и природното наследство и за 
одржлив развој, фокусирани врз заштита на духовно-
то и материјалното културно-споменичко и градител-
ско наследнство и урбаниот идентитет, реалните сре-
дини, Охридското езеро и неговото крајбрежје, нацио-
налните паркови и целокупната животна средина. 

Седиштето на здружението е на ул. "Кеј Маршал 
Тито" бр. 3 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Маридеа Петрова. 

Од Основниот суд во Охрид. (24393) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV Ст.бр. 9/2000 од 26.06.2000 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
проиозводство, промет на големо и мало и услуги 
"ВЕДЛА-КОМЕРЦ" увоз-извоз од Скопје, бул. 
"АСНОМ" бр. 54-2/21, со жиро сметка бр. 40100-601-
146394, како и број на регистарска влошка 1-22661-0-0-
0 при Регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува и 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. (23816) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I СТ.бр. 51/2000 од 14.06.2000 година, е отво-
рена стечајна постапка над Друштво за производство, 
трговија и услуви "ТЕМОС" Јован Јакимовски 
ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Братфорска" бр. 
2-3/3 и жиро сметка 40120-601-292075 и регистарска 
влошка 02004505-8-03-0-0-0, и истата не се спроведува 
и 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. (23893) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I СТ.бр. 53/2000 од 19.06.2000 година, е отво-
рена стечајна постапка над Друштво за производство 
и трговија "ДИАС" Драгољуб ДООЕЛ, увоз-извоз, 
Скопје, ул. "Милан Зечар" бр. 10/9, со жиро сметка 
40100-601-245354 и регистарска влошка 02020486-8-0-
03-0-0-0, и истата не се спроведува, па се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23894) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III СТ.бр. 73/96 од 03.07.2000 година, се дава 
согласност за отпочнување на постапката за транс-
формација, на ЛОС "СКОВИН" од Скопје. 

Стечајната постапка времено запрена со Решение 
на овој суд II Ст.бр. 73/96 од 12.01.1999 година, се запи-
ра. 

Жалбата не го одлага извршувањето на Решение-
то. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24015) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние СТ.бр. 79/96 од 22.06.2000 година, привремено е за-
прена стечајната постапка над стечајниот должник 
ЗИК Тетово ПОКТУ Агрокооперација, Тетово, отво-
рена со решение СТ.бр. 121/95 од 23.05.1995 година на 
поранешниот Окружен стопански суд во Скопје и 
претпријатието продолжува да работи. 

Се образува одбор на доверители кои го сочину-
ваат следните доверители: ТП "Марели маркетинг" 
ДООЕЛ Тетово, ЈП "Електростопанство на Македо-
нија" - Подружница "Електрополог" Тетово, Прет-
пријатие "Гона комерц" Тетово, ХЕК "Југохром" АД 
Јегуновце, и АД "Агроплод" Ресен. 

Се задолжува одбор на доверители во рок од 8 де-
на да именува Управен одбор како орган на управува-
ње со претпријатието кој веднаш по именувањето ќе 
ги одреди лицата на кои им го доверува организира-
њето и застапувањето на претпријатието должник. 

Управниот одбор најдоцна во рок од 60 дена да до-
несе Програма за финансиска и сопственичка транс-
формација во која ќе ги опфати мерките, дејствијата и 
активностите за долгорочна консолидација на прет-
пријатието. 

Против решението дозволено е жалба во рок од 8 
дена од објавувањето "на огласот преку Основниот суд 
во Тетово до Апелациониот суд Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (24154) 

Основниот суд во Охрид, со решение СТ.бр. 
11/2000 од 21.06.2000 година спрема стечајниот долж-
ник ПП "Кујтим турс" од Охрид, со жиро сметка 
41000-601-36932 при ЗПП Охрид, отвори стечајна по-
стапка, истата не ја спроведува и ја заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (24155) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр 99/2000 од 05.06.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ПП С 
"Ронгли" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (24156) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 109/2000 од 30.06.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија "Бујук" експорт-импорт од 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на 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 РМ". 

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

Од Основниот суд во Струмица. (24157) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 207/96 од 16.06.2000 година, се запира 
стечајната постапка над ДИК "Страшо Пинџур" АД 
Кавадарци, ул. "Индустриска" бр. 27, отворена со ре-
шение Ст.бр. 207/96 од 20.08.1997 година по пријава на 
Заводот за платен промет Кавадарци бр. 03-195 од 
11.12.1995 година. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (24158) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
93/2000 од 28.06.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговско друштво за производст-
во, трговија и промет, увоз-извоз Драгана Ристеска 
Астерикс" Прилеп ДООЕЛ, со седиште во Прилеп, 
ул. "Битолска" бр. 64, запишан на регистарска влошка 
010049667-8-03-000 во Основниот суд во Битола, со деј-
ност - трговија на мало со текстил и конфекција, со 
жиро сметка 41100-601-41180 во ЗПП Филијала При-
леп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24394) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
85/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговец поединец за трговија на 
мало на Татјана Благојче Стојанова "Бинго" Прилеп 
ТП, со седиште на ул. "Илија Иѓески" бр. 57, запишан 
на регистарска влошка 010029577-6-01-000 во Основ-
ниот суд во Битола, со дејност - трговија на мало со 
облека со жиро сметка 41100-601-44039 во ЗПП При-
леп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (24395) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
84/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало увоз-извоз "Мик 
шпед" - Прилеп П.О., со седиште на ул. "Борка Јор-
даноски" бб, запишан на регистарска влошка 1-16706 
во Окружниот стопански суд во Битола, со дејност -
превоз на стоки од друмскиот сообраќај со жиро 
сметка 41100-601-29987 во ЗПП Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (24396) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
85/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговско друштво за трговија и ус-
луги "Извор" с. Дебреште, Кеназија увоз-извоз 
ДООЕЛ с.Дебреште Долнени, запишан на регистар-
ска влошка 010104987-8-01-000 во Основниот суд во 
Битола, со дејност - трговија на мало, со жиро сметка 
41100-601-26950 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

^Стечајната постапка спрема должникот е отворена 
поради обврски - неликвидност само спрема единстве-
ниот основач. 

По правосилноста на решението основачкиот влог 
на должникот се состои што се состои од основни 
средства се пренесува на единствениот основач Топа-
лоски Кеназија од с.Дебреште. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24397) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
88/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Друштво за производство, тргови-
ја, транспорт и услуги на Марјан Колески "Селце" 
увоз-извоз ДООЕЛ, с.Селце, Прилеп, запишан на ре-
гистарска влошка 010053297-8-03-000 во Основниот 
суд во Битола, со дејност трговија на мало во продав-
ници, претежно со храна, пијалоци и тутун, со жиро 
сметка 41100-601-34511 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка-спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува, поради тоа што должникот 
должи само на единствениот основач. 

По правосилноста на решението основачкиот влог 
на должникот се состои од патничко комбе марка За-
става тип 435/К со рег.таблици ПП - 775 - ВЕ година, 
на производство 79 и основните средства се пренесува-
ат на единствениот основач Марјан Колески од с.Сел-
це. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24398) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
94/2000 од 29.06.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговец поединец за такси превоз 
Крстески Благоја Сашо "Андреј" Прилеп ТП, со се-
диште на ул. "Никола Тесла" 4/9 Прилеп, запишан на 
регистарска влошка 010036707-6-06-000 во Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-44289 во 
ЗПП Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (24394) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 95/2000 од 28.06.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот Трго-
вец поединец Ванчо Јордан Марков ТП од Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот, заради што се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаа 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 РМ". 

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

Од Основниот суд во Струмица. (24400) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 1403/2000 од 16.02.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, услужно и трговско друштво "ЕУРО-
ПРОМ" Архилеја ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Методија Митевски" бр. 8/5-1, Скопје, со жиро смет-
ка 40100-601-114582. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска 
Елисавета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23453) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Л.бр. 5/98 од 15.06.2000 година, ТДПУГ "Ке-
рамика комерц" Боби и други ДОО Скопје, е заклуче-
на ликвидациона постапка над должникот Трговско 
друштво за промет, услуги и градба "Керамика ко-
мерц" Боби и др. ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. 
"Новопроектирана" бб, северна зона - Југ и жиро 
сметка 40100-601-386080, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од Регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Л.бр. 1211/99 од 26.06 2000 година, ПТУУ 
"Младина комерц" ДОО експорт-импорт - Скопје е 
заклучена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, угостителство и услуги 
"Младина комерц" ДОО експорт-импорт од Скопје, 
ул. "Кеј 13 Ноември" бб и жиро сметка 40100-601-
3311286, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од Регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23895) 

Со решение П.Трег. бр. 187/2000 од 12.04.2000 
година на Основниот суд во Битола, отворена е по-
стапка за редовна ликвидација над должникот Ште-
дилница "Либерти Интернационал" ДОО Битола, ул. 
"Тодор Паница" бб. 

Ликвидацијата ќе ја спроведе ликвидаторот Сузана 
Гилевска, ул. "Тодор Паница" бб, Битола, тел.251-368. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", до ликвидатодот со пријава во два приме-
роци со докази, а најдоцна три месеци од денот на по-
следната објава. 

Се повикуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема ликвидациониот должник, без одлагање. 

(24159) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 87/2000 
од 06.06.2000 година отвори ликвидациона постапка 
над ТПП "Ли-пром" п.о. Радовиш, со решение Л.бр. 
41/2000 од 12.06.2000 година отвори ликвидациона по-
стапка над претпријатието за производство и трговија 
на големо и мало "Јавор" п.о. увоз-извоз Радовиш и 
истите се заклучени поради немање имот. 

По правосилноста на решението должниците да се 
бришат од судскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (24159) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1615/2000 од 29.03.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало 
"ЗОИВ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Шидска" бр. 
12/4-4, Скопје, со жиро сметка 40120-601-226862. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Трај-
чев од Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/4-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л1бр. 934/99 од 28.10.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за производство, преработки и трговија 
на големо и мало ц.о. "Дешат" увоз-извоз од Дебар, 
ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 92, со жиро сметка 4130-
601-7909. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Кас-
ниоски, ул. "Торонто" бр. 28. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24186) 

На ден 04.07.2000 година единствениот содружник 
објавува дека е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги "Вадака пумпи" Раффаеле увоз-извоз 
ДООЕЛ, со седиште во Скопје, ул. "Ѓорче Петров" 
бр. 108 А, со жиро сметка 40120-601-305569 ЗПП 
Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Раффаеле 
Ерби од Скопје, ул. "Трифун Пановски" бр. 4/3-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во 2 примероци и докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема фирмата во ликвидација во рок од 30 де-
на, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. (24296) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште нива построена 
на КП бр. 964/3 и 2227, план 7 и 6, скица 18 и 15, м.в. 
"Клисура", класа 5, со површина од 6662 м2, во КО 
Желино, сопственост на П.Т.П.Агрополог - Желино, 
за цена од 930.000,00 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 
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 Живко Ачкоски, Желино - Тетово. (23794) 

Нотарот Ленка Ланчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сопствениците, заед-
ничките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП бр. 1166, нива 5 класа во м.в. 
"Село", со површина од 933 м2, КО Дражилово, дека 
сопственикот на наведената парцела Џаферовски 
Ибраим ја продава наведената парцела по цена од 38 
денари за м2, или вкупно 35.454 денари. Доколку наве-
дените лица сакаат да го користат првенственото пра-
во за купување предвидено во Законот за земјоделско 
земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување-
то на овој оглас, да ја депонираат кувопродажната це-
на во нотарски депозит. Во спротивно продавачите ќе 
ја продадат на друг купувач. (23893) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 136, план 1, скица 5, на м.в. "Биште", нива 6 
класа, со вкувна површина од 3061 м2, сопственост на 
Сулејмани Ајрула од Скопје, и Сулејмани Зекир од 
Скопје, според ПЛ бр. 91, КО Матка, за цена од 80 де-
нари за м2. 
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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", 
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, ул "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (24009) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива 7 кла-
са, со вкупна површина од 1266 м2, што се наоѓа на КП 
бр. 519/4, план 3, скица 9, на м в. "Бас Вореш", КО 
Чифлик, сопственост на Пано Финдачки од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе-
опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудава. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во Нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
е в с к а , ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Ста-
ра рампа"), Скопје. (24016) 

Се продава 1/2 од земјоделско земјиште - нива со 
КП бр. 14232, во м.в "Стајанкино трло", класа 4, во 
површина од 10918 м2 и нива со КП бр. 14232, во м.в. 
"Стајанкино трло", класа 3, во површина од 16596 м2, 
заведени во ПЈ1 бр. 1496 за КО Куманово, сопственост 
на Јусуфи Нухија од Куманово, ул. "Вардарска" бр. 29, 
за цена од 160 денари за м2. 

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште 
се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне 
Божинов" бр. 11/3. (24117) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2, 
план 57, со површина од 2500 м2, во КО Владиловце, 
м.в. "Ливада", нива 4 класа, сопственост на Илиевски 
Александар од Скопје, за цена од 5000 ДЕМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќале на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. (24119) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 455, 
на м.в. "Село", ливада 4 класа, во површина од 899 м2, 
опишано по ПЛ бр. 17 на КО М.Речица, за цена од 
230.000,00 денари, сопственост на Беџети Вејсел На-
зим од с.М.Речица - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чии земјишта се граничат 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 Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(24121) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена 
на КП бр. 2163/2, ливада од 3 класа на м.в. "Ливади 
Аџи Џабири" во површина од 1000 м2, заведена од ПЛ 
бр. 780 за КО Форино, сопственост на Алији Сабит 
Екрем од с.Форино, за купопродажна цена од 
279 ООО, 00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (24124) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Рожден, 
Кавадарци, КП бр. 3, план 283, м.в. "Село", култура 
нива, класа,7, со вкупна површина од 1000 м2, во сопст-
веност на Ѓорѓи Митров од Кавадарци, видно од П Л 
бр. 70, за цена од 9600 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи ("чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудава да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (24126) 

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиш-
те во КО Гевгелија - нива на КП 3178, план 31, скица 4 
во м.в. "Стари лозја", класа 2, со површина од 1277 м2 

и нива на КП бр. 3181, план 1, скица 4, во м.в. "Стари 
Лозја", класа 3, со површина од 1984 м2, сопственост 
на Митренцва Нада, од Гевгелија за вкупна цена од 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рокод 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот 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 на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Ка-
рајанов" бр. 4, Гевгелија. (24131) 

Се продава земјоделско земјиште пасиште со КП 
бр. 76, во м в. "Аджин Брест", класа 1, во површина од 
651 м2 и нива со КП бр. 78, во м.в. "Аджин Брест", 
класа 2, во површина од 531 м2, заведени во ПЛ бр. 40 
за КО Слупчане, сопственост на Милена Јовановска, 
од с.Витина, СР Југославија, за цена од 50 денари за 
м2. 

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште 
се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне 
Божинов" бр. 11/3. (24132) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготи-
но-вон, КП бр. 3713/2, во м.в. "Ограда" Интензивно 
лозја, со површина од 1000 м2, сосопственост на Ата-
насов Ванчо и Горчиновска Сузана од Неготино, ул. 
"29 Ноември" бр. 20, цена на продажба 28.220,00 дена-
ри. 
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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 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138. (24135) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Сопот, 
Кавадарци, КП бр. 2673/2, план 11, скица 584, м.в. "Ве-
селова Падина", култура - нива, 3 класа, со вкупна по-
вршина од 3290 во сопственост на Спиро Камчев 
од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 482, за цена од 
80.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (24137) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа катастар-
ска култура - нива 5 класа, на КП бр. 1938, во м.в. 
"Рибник" во површина од 3810 м2, и катастарска 
култура ливада на КП бр. 1940, класа 4, во м.в. "Риб-
ник", во површина од 1805 м2, заведено во ПЛ бр. 98 за 
КО Ропотово, сопственост на Николоска Тодор Ми-
лева, со живеалиште во с.Ропотово и Стојаноски То-
дор Трајко, со живеалиште на ул. "Видое Смилески" 
бр. 87-3 во Скопје, за цена од 26.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаве-
дената парцела во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (24138) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа катастар-
ска култура - нива 6 класа, на КП бр. 3420, во м.в. "За-
гориче" во површина од 2689 м2, заведено во ПЛ бр. 
241 за КО Дебреште, сопственост на Димовски Нико-
лов Драгутин, со живеалиште во с.Дебреште Прилеп, 
за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите кои граничат со погоренаведена-
та парцела 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 Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (24139) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
131, м.в. "К.Налчо", под објект во површина 9м2, КП 
бр. 131, м.в. "К.Налчо", нива 5 класа, во површина од 
1164 м2, КП бр. 132, м.в. "К.Налчо", ливада 5 класа, во 
површина од 888 м2, за КО Крушево, сопственост на 
Димитриоски Димитар од Крушево, ул. "Н.Доага" бр. 
69. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 

прифаќање на понудата. Во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Соња Грца од 
Крушево, ул. "Илинденска" бб. (24140) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 979/2, план 10, скица 5, м в. "Лак до извори", 
класа 4, со површина од 480 м2, во КО Чајле, сопстве-
ност на Рушити Муртезан Абдула, за цена од 96.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава (разменува или дава под закуп), 
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 пра-
вото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Весна Василе-
ска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (24141) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 823/8 на м.в. "Мала Река", КО Алденци, со 
ПЛ бр. 166, со површина од 300 м2. 

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 
објавувањето на огласот 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 Шандуловска Јаглика, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 55/30, 
Скопје, тел. 382-455. (24180) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, 
построено на КП бр. 62/12, м.в. "Касапско", култура 
нива, класа 5, со површина од 1131 м2, КО Раштак, 
сопственост на Ристиќ Ружа, за цена од 180.960,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците 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-
ство. 

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

(24284) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 68/2, план 1, скица 2, м.в. "Бавчи", со 
вкупна површина од 2800 м2, од кои 1690 м2, нива 5 
класа и 1110 м2, нива 6 класа, во КО Петровец, соп-
ственост на продавачот Димковска Марица од Скопје, 
ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 19, за купопродажна цена 
од 186,00 денари за м2. 

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 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 Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (24285) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 906, план 5, скица 7, м.в. "Село", класа 4, 
со површина од 240 м2, сопственост на Мицевски Ми-
лутин, ул. "Жорж Бизе" бр. 8, Скопје, за цена од 9 
ДЕМ за м2. 

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-
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јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно.то губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојмева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
општина Кисела Вода, Скопје. (24286) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Петровец, на КП бр. 453, 
на м.в. "Долна Кумсекија", 4 класа, во површина од 
1675 м2, заведено во П Л бр. 227, сопственост на Ангел 
Иванов, Младен Јовановски и Љубе Јованов, по цена 
од 469.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се 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 Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-
тон Попов" бр. 77-6. , (24293) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. 
"Село", 6 класа, со површина од 60 м2, лоцирана на 
КП бр. 1220 за КО Лескоец, за цена од 4.000,00 денари 
сопственост на Тодороски Л.Глигор од с.Лескоец -
Охрид. 

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 РМ". 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). (24371) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
597/3 на м.в. "Гланица", нива 3 класа, во површина од 
1241 м2, опишано по ПЛ бр. 180 на К О Синичане, за 
цена од 90.000,00 денари, сопственост на Пајазити 
Таип Рамадан од с.Синичане - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чии земјишта се граничат 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 прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(24137) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Арачиново, на КП бр. 
884/1, на м.в. "Брњарско", 4 класа, во површина од 
2997 м2 и на КП бр. 884/2, на м.в. "Брњарско", пасиште 
5 класа, во површина од 533 м2, заведено во ПЛ бр. 
137, сопственост на Тони Стојановски. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се 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 Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-
тон Попов" бр. 77-6. (24250) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
14/1, план 33, м.в. "Аниште", во вкупна површина од 
540 м2, заведена во ПЛ бр. 73 за КО Пелинце, на име 
Стојмановски Наце за вкупна купопродажна цена од 

620 ДЕМ во денарска противвредност на ден на испла-
та. 

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 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 Марјан Кацевски од Куманово, ул. "11 
Октомври" бр. 4.' (24293) 

М А Л И О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1379514/00 издаден од УВР - Скопје на име 

Рецеп Ѓуреци, ул."Челопек" бр.61 а,Скопје. (24057) 
Пасош бр. 0393218/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Ристески Благоја, ул. "Л.Геров" бр. 23, Скопје. (24080) 
Пасош бр. 0967216/97 издаден од ОВР Ресен на име 

Тасевски Димче, ул."Ил1шдеиска"бр.7, Рссен. (24095) 
Пасош бр 1175279 издаден од ОВР Струга на име 

Ндерим Мехмсди, с. Делгожда, Струга (24096) 
Пасош бр. 1149626 издаден од УВР Штип на име Са-

нева Биљана, ул. "Кукуш" бр 6, Штип. (24097) 
Пасош бр 848886 издаден од ОВР Струга на име Ви-

нца Ике, ул. "Караорман" бр. 13, Струга. (24098) 
Пасош бр. 0409048 издаден од УВР Тетово на име Фе-

таи Хисмет, с. Желино, Тетово. (24099) 
Пасош бр. 597876/95 на име Садик Адриан, ул. "146" 

бр. 9, Тетово. (24100) 
Пасош бр. 0496969 издаден од ОВР Валандово на име 

Стојанова Дена, ул. "Едвард Кардсл?"бр. 13,Валандово. 
Пасош бр.. 120238 издаден од УВР Струмица на име 
Цилев Ристо, ул. "5 ти Ноеври" бр. 3,Струмица.(24102) 
Пасош бр. 1279744 издадев од ОВР Крива Паланка на 

име Стоименовски Зоран, ул. "Маршал Тито"бр.73/8, 
Крива Паланка. (24103) 
Пасош бр. 1059287/97издаден од УВР - Скопје на име 

Јашар Амед, ул. "П. Манџуков" бр. 177 а, Скопје 24108 
Пасош бр. 0650780/95 издаден од УВР - Ресен на име 

Решиди Назире, с. Грнчари, Ресен 1 (24165) 
Пасош бр. 676140 издаден од УВР - Гостивар на име 

Шехи Мелехат, ул. "ЈНА" бр 20, Гостивар. (24169) 
Пасош бр. 735574 издаден од УВР Тетово на име Ка-

зими Јсмри, с. Јажинце, Тетово. (24172) 
Пасош бр. 659195 издаден од УВР Куманово на име 

Мустафи Лазим, ул."Д.Шуневски"бр.8,Куманово.24175 
Пасош бр. 1315336/99 издаден од УВР - Тетово на име 
Бесник Саити, с. Синичане, Тетово. (24173) 
Пасош бр. 1293241/99 издаден од ОВР Скопје на име 

Деан Василевски, ул. "Загребска"бр 3/15,Скопје. 
Пасош бр 0426363 издаден од ОВР Велес на име Пер-

ков ЈБубомир, ул "Миле Милсски"бр. 5,Велес. (24279) 
Пасош бр 1000203/97 издаден од ОВР Скопје на име 

Милица Вишњиќ, ул. "Палмиро Тол^пГбр. 24,Скопје. 
Пасош бр. 429408/94 издаден од ОВР Скопје на име 
Цури Кадруш, Скопје. (24282) 

Пасош бр. 1027446 издаден од УВР Скопје на име 
Грозданов Виктор, ул. "И. Аговски"бр. 8/4-45,Скопје. 
Пасош бр. 123581 издаден од УВР Штип на име Мали-
новска Мирјана, ул. "Сремска" бр.з,Штип. (24305) 
Пасош бр 829846 на име Џеладин Сунаноскн, с. Бо-

рино, Крушево. (24306) 
Пасош бр. 1013165 издаден од УВР - Скопје на име 

Рамизова Мевлан, с. Арачиново, Скопје (24372) 
Пасош бр. 1085612 издаден од УВР - Мак. Брод на 

име Вејселоска Емина, с. Пласница, Мак.Брод.(24375) 
Чекот бр. 0018738648 од тековна сметка бр. 14984-61 

издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Јасна 
Манева, Скопје. (24105) 
Чекови од бр. 3735307 до 3735316 од бр. 3090009 до 

3090018, 2628524, 3650924,3650927, 3650928 и 3650929 од 
тековна сметка бр. 6581480 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Азманова Дајана, Скопје. 
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Чековите од бр. 21197 до 21206 од бр.2694252 до 2694 
260, 2207084, 5331, 6222,7671, 13736 и 14803 од тековна 
сметка бр. 392888, издадени од Тетовска Банка на име 
Марковиќ Драга н,Тетово 
Чекот бр 4057833 од тековна сметка бр. 83204/46 изд-
аден од Комерцијална банка АД Скопје на име Тахнр 
Салија, Скопје. (24364) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Марков-

ски Благојче, Скопје. (24088) 
Работна книшка издадена од Џаковица - Југославија 

на име Велјан Акип, Скопје. (24089) 
Работна книшка на име Сузана Шабани, Куманово. 
Работна книшка на име Ридван Јашарнп, Куманово. 
Работна книшка на име Младеновски Драган, ул. 

"Орце Николов" бр. 19, Крива Паланка. (24114) 
Работна книшка па име Костеска Снежана, ул. "С. 

Планина"бр 57, Охрид. (24115) 
Работна книшка на име Муртиш Флори,Струга 24118 
Работна книшка издадена од Скопје на име Цветков-
ски Борис, СКОПЈС (24127) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Димовски 

Дејан, Скопје. (24130) 
Работна книшка на име Мерима Бекири, ул."М. Ти-

то" бр. 262, Кичево. (24184) 
Работна книшка на име Усеиноска Џула, с. Зајас, Ки-

чево. (24185) 
Работна книшка на име Никола Аврамов, ул. "Маке-

донија" бр. 10, Гевгелија. (24228) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Тасевска 

Мирјана, Скопје. (24230) 
Работна книшка на име Благојчо Филииов, ул. "Боро 

Ловџија" бр. 54, Кочани. (24237) 
Работна книшка на име Анѓелески Јован, ул. "Н. Кар-

ев" бр 31, Охрид (24240) 
Работна книшка на име Стојковска Лидија, с. Рапото-

во, Прилеп. (24247) 
Работна книшка на име Нуредини Мирвсте, с. Ориза-

ре, Куманово. (24251) 
Работна книшка на име Веселинова Катица, Блатец, 

Виница (24252) 
Работна книшка на име Глигор Ајтовски, ул. "4 Јули" 

бр 36, Кочани. (24255) 
Работна книшка на име Анѓелчо Лесковски, Делче-

во. (24257) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Малова 

Лефтсрка, Скопје. (24260) 
Работна книшка на име Боро Трајковски, Гевгелија. 
Работна книшка на име Рамоска ЈБуба, Кичево. 24268 
Работна книшка на име Мнхоне Џафери, Скопје 
Работна книшка на име Ну Јонузи, Скопје (24281) 
Работна книшка на име Стоилов Ице, Гевгелија 
Работна книшка на име Трајанова Ленче, с. Грдовци, 
Кочани. (24318) 
Работна книшка на име Дечо Даутовски, ул."Средор-

ек" бр. 32, Куманово. . (24321) 
Работна книшка на име Киселинова Христнна, ул. 

"Браќа Миладин." бр. 16, Охрид. (24323) 
Работна книшка на име Иваноски Стефаи, ул. "15 Ко-

рпус" бр 116, Охрид. (24325) 
Работна книшка па име Велиноска Наталија, с. Дрсл-

ајца, Струга. (24328) 
Работна книшка на име Здравкова Валентина,Штип 
Работна книшка издаден од Скопје на име Емин Али-
са. Скопје. . (24349) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ " Браќа Рамиз 

Хамид " Скопје на име Идриз Нехат, Скопје. 
Свидетелство за 5 одд издадено од ОУ " Наим Фраш-

ри "с Студеничани на име Демири Џезми,Скопје. 
Свидетелства за 5 и 6 одд. па име Демири Фати, с Ст-

уденичани, Скопје. (24106) 
Свидетелство за 8 одд. на име Андреева Надица, ул. 

"Н.И Борче"бр. 14,Радовиш (24107) 
Свидетелство за 5 одд на име Кадриеска Асија, с. Ла-

буништа, Струга. (24116) 
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Свидетелство на име Хилјадннкова Ана, ул. "Ген. М 
Апостолски"бр. 18, Штип. (24120) 
Свидетелство на име Кппрпјанов Љупчо, Злетово, 

Пробиштип (24123) 
Свидетелство на име Веселиноска Емилија, Злетово, 

Пробиштип (24125) 
Свидетелства за 1,2 иЗ год и Дипл. издадени од УСО 

"Димитар Влахов" Скопје, па име Митревска Ленче, 
Скопје. (24176) 
Свидетелство за 7 одд. па име Ссјфулахн Седмир, Би-

стрица, Битола. (24183) 
Свидетелство за 2 година на име Јахја Нсрмпиа, с 

Требиште, Тетово. (24229) 
Свидетелства за 5 и 7 одд. на име Меди Ибиши, с. Те-

арце, Тетово. (24232) 
Свидетелство за 6 одд. на име Ирфан Омери, с Доб-

роште, Тетово. (24234) 
Свидетелство за 7 одд. на име Емин Махмуди, ул. "Бе-

лшпица" бр. 99, Тетово '(24235) 
Свидетелство на име Јаневски Војче, Гостивар. 24236 
Свидетелство на име Кирчо Стоиловски, с. Градац, 

Виница (24238) 
Свидетелство на име Улабрие Емин, с. Затрчани, 

Струга. (24241) 
Свидетелство на име Трпеноски Дејан, Л. Лапсцот, 

Прилеп. (24245) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Андонова 

Биљана, Прилеп. (24246) 
Свидетелство за 2 година на име Марјан Јосифовски, 

ул "ЈЗера Попова" бр. 8, Кочани. (24253) 
Свидетелство за 3 година на име Марјан Зафировски, 

ул. "13сра Попова" бр. 8, Кочани., (24254) 
Свидетелство за 7 одд. на име Ѓорѓиева М Виолета, 

Кочани. (24256) 
Свидетелство на име Тешевска Марина, ул "Коста 

Абрашевиќ" бр. 10, Куманово (24258) 
Свидетелство на име Рамадани Милаим, с. Черкези, 

Куманово. (24262) 
Свидетелство на име Мицев Влатко, ул. "В. Доганџи-

ски" бр 43, Штип. (24263) 
Свидетелство на име Колевска Драгана, Св. Николе. 
Свидетелство за 8 одд на име Митева Марија, ул. "11 

Октомври" бр. 9, Демир Капија. (24311) 
Свидетелство за 6 одд на име Надица Шаматовска, 

ул. "Самоилова" бр 36/1-12, Радовиш. (24314) 
Свидетелство на име Васев Костадин, с. Подареш, Ра-

довиш. (24330) 
Свидетелство на име Васева Динка с. Градашорци, 

Радовиш. (24332) 
Свидетелство за 3 година на име Тсмелкова Елена ул. 

"Самоилова '^ 32/20 ,Радовиш. (24333) 
Индекс бр 3828 издаден од Фаќ. за туризам и угости-

тел -Охрид на име Филиповски 'Гони, Тетово. (24104) 
Диплома на име Јанковска Жаклина ул. "К. Јосифов" 

бр. 10, Велес. (24128) 
Чекови од бр. 0010004770146 до бр. 0010004770152 од 

тск.сметка бр. 06159317 издадени од Комерцијална ба-
нка на име Стојкова Косара, Скопје. (24174) 
Чек бр 4727212 од тек. сметка бр. 22102/27 издаден од 

Комерцијална банка на име Димовски Горѓи, Скопје. 
Даночна картичка бр. 5013995100951 на име Димитр-
ов Петре ул. "Илинденска" бр 112, Кочани. (24110) 
Даночна картичка бр. 4030992252180 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име "Гордон уинверзал". 
Скопје. (24133) 
Даночна картичка бр 4030995237248 издадена од Уп-

рава за приходи С К О П Ј С на име Екко - Бизнис, Скопје. 
Диплома издадена од Тим. "Гоце Делчев" на име Ај-

дини Изеир, Куманово. (24239) 
Диплома на име Лилјана Госевска,с. Крупиште,Штип. 
Диплома на име Лазов Сашко, ул. "Маршал Тито" бр. 
98, Велес. (24265) 
Диплома на име Таиурова Александра, Велес. (24266) 
Здравствена книшка на име Мсмид Ссбри,Штин. 
Лична карта на име Николов Анѓелче с.Таринци, Шт-
ип. (24243) 
Уверение на име Младенов Киро, Св. Николе. (24338) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10, член 13 став 1, алинеја 14 и 

член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки 
при ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски Брод, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТ-

РУКЦИЈА НА УЧИЛИШНА ЗГРАДА 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е ОУ 

"Св.Климент Охридски" Македонски Брод, ул. "Пар-
тизанска бр. 33. 

1.2. Предмет на набавката е реконструкција на ста-
рата училишна зграда од ОУ "Св.Климент Охридски" 
Македонски Брод. 

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица 
регистрирани за вршење на ваков вид дејност. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во со-
гласност со Законот за јавните набавки за отворен по-
вик. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- цена на понудата 45 бода 
- квалитет 15 бода 
- техничка способност 15 бода 
- рок на изведување на работите 10 бода 
- бонитет 10 бода 
- начин на плаќање с05 бода 
2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

неопходни за проценка на сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.5. 

2.3. Понудата треба да содржи и придружна доку-
ментација во согласност со член 22 и 23 од Законот за 
јавните набавки и тоа: 

- извод од судска регистрација, 
- документ за бонитет, 
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во 

процес на ликвидација потпишана од одговорно лице 
на понудувачот, 

- доказ за техничка способност. 
Овие документи да бидат оригинал или фотокопи-

рани и заверени од нотар. 
2.4. Понудата треба да содржи цена за секоја по-

зиција единечна и вкупна цена. 
3. Тендерска документација 
3.1. Тендерската документација може да се 

подигие во ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски 
Брод, секој работен ден од 08-12 часот. 

3.2. Изведбениот проект може да се види во учи-
лиштето секој работен ден од 08-12 часот. 

4. Доставување на понудите 
4.1. Понудите да бидат доставени согласно член 52, 

53 и 54 од Законот за јавните набавки. 
4.2. Понудата се доставува по пошта или со преда-

вање во архивата на училиштето ОУ "Св.Климент 
Охридски" Македонски Брод, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на отворениот повик во јавно 
гласило. 

5. Завршни одредби 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на отворениот повик и Законот за Јавните на-
бавки нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластен^ цреставници на понудувачот ќе се изврши 
во рок од 7 дена од завршувањето на рокот за доставу-
вање на понудата во 12 часот до,дгросториитена, ОУ 
"Св.Климент Охридски" Македонски Брод... . 

5.3. Преставниците на понудувачите на понудите 
потребно е на Комисијата да и предадат писмено ов-
ластување за застапување на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.5. За подигање на тендерската документација да 
се уплати износ од 3.000,00 денари кој е неповратен на 
жиро сметка 41101-788-219, даночен бр. 4018979100435, 
депонент Народна банка на Република Македонија, во 
корист на ОУ "Св.Климент Охридски" Македонски 
Брод. 

5.6. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 095/274-131. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при водостопанското претпријатие По-
лог ц.о. Тетово, објавува 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувач на јавниот отворен повик бр. 01/2000 

е Водостопанското претпријатие Полог ц.о. Тетово. 
1.2 Предмет на набавката е: прибирање на понуди 

за изведување на градежни работи - поправка и сана-
ција на отворен систем за наводнување во с. Глоѓи. 

1.3 Повикот е отворен за сите домашни лица ре-
гистрирани од ваков вид на работа. 

1.4 Постапката на повикот ќе се спроведе согласно 
со Законот за јавните набавки. 

1.5 Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудите ќе се врши по следните кри-
териуми: 

-цена 55%, 
- начин на плаќање 20%, 
- бонитет 10%, 
- рок на завршување на работите 15%. 
1.6 Рок за доставување на понудите е 8 дена од де-

нот на објавувањето. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1 Тендерската документација може да се подигне 

во ВП Полог Тетово секој работен ден од 08-15 часот. 
2.2 Износ на надоместокот што треба да се плати 

при подигањето на тендерската документација изнесу-
ва 1.500,00 денари и истиот е неповратен. 

Уплатите се вршат на жиро сметка 41500-601-2234 
на име ВП Полог Тетово, ЕДБ 4028952117323 при Те-
товската банка. 

2.3 Само понудувачите кои ќе ја платат тендерска-
та документација имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1 Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2 Понудата треба да содржи придружна докумен-

тација во согласност со член 22 и 23 од Законот за јав-
ните набавки и тоа: 

- копија од изводот на регистрацијата на дејноста 
на понудувачот, 

- документ за бонитет од носителот на платниот 
промет, 

- изјава од одговорното лице дека понудувачот не е 
под стечај и не е поведена судска постапка. 

- референтна листа за изведени работи. 
3.3 Понудата треба да содржи поединечни цени за 

секоја позиција и вкупна цена. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1 Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
4.2 Понудите се доставуваат до архивата на ова 

претпријатие на адреса ул. "Борис Кидрич" бр. 84. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1 Понудите кои ќе бидат предадени по предвиде-

ниот рок како и оние кои нема да бидат комплетни и 
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во спротивност со Законот за јавните набавки нема да 
бидат разгледувани. 

5.2 Понудите ќе бидат отворени разгледувани од 
Комисијата за јавни набавки при ВП ПОЛОГ Тетово. 

5.3 Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда, а за подетални информации да се обратат 
на тел. 21-368. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 45/2000 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Конфекционирање на 3.000 парчиња пантолони и 

3.000 парчиња капи за Полиција опишани во Уредбата 
за униформа и делови од униформа ("Службен весник 
на РМ бр. 10/2000). Основниот материјал и средства-
та за означување ги обезбедува МВР, додека помош-
ниот материјал и конфекционирањето ги обезбедува 
конфекционерот. Изработката се врши по списоци до-
биени од нарачателот, а испораката се врши до сите 
подрачни единици на терет на конфекционерот. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки ("Слу-
жбен весник на РМ" бр. 26/98). 

И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружната документација која понудувачот, во 

согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни-
те набавки, задолжително треба да ја приложи: 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
3//98) во оригинален примерок или копија заверена од 
нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 30 поени, 
- цена 40 поени, 
- начин на плаќање 20 поени, 
- рок на испорака 10 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-, 

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку Писарницата на Министерството за внатре-

шни работи или лично до Комисијата на 24. 07. 2000 
година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 

- Со понудата, понудувачот да достави промерок 
од предметот на набавката, изработен од ткаенина ко-
ја може да ја подигне од Министерството за внатреш-
ни работи. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните наба-
вки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата 
за јавни набавки при Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува, 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-873/341 
1. Предмет на јавното барање: Набавка на хигиен-

ски потрошен материјал за лична и колективна заш-
тита, според список број 1. 

Наведениот список може да се подигне во Мини-
стерството за одбрана секој работен ден во соба 702 
во време од 11,00 до 13,00 часот. 

Понудувачите имаат право да достават понуда за 
еден или повеќе делови од предметот на јавната на-
бавка дадени во списокот, а набавката е со можност за 
поделба на количините. 

Испораката на бараните производи е франко Ско-
пје, Штип и Битола во рок од 30 дена од склучување 
на договорот. 

За производите под реден број 1,5Д1Д2Д3,14,1 
16,17,18,21,22 и 23 Понудувачите задолжително да до-
стават и мостри на производот што го нудат. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата 
- цена, со пресметан данок 
- рок на испорака и 
- рок и начин на плаќање 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми 
- квалитетот - 50 поени 
- висина на цената - 30 поени 
- начин и услови на плаќање -10 поени 
- рокот на испорака -10 поени 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" број 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација издаден од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност 

- забрана за вршење на дејност, издаден од надлежен 
орган. 

Бараната документација да се достави во оргинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Понудите кои нема да ги содржат бараните пода-
тоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема 
да се земаат во предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 10 часот, шеснае-
сеттиот ден, сметајќи го и денот на објавување на по-
викот во "Службен весник на РМ". Во случај да шес-
наесеттиот ден се падне во деновите сабота, недела 
или празник, тогаш јавното отворање ќе се изврши 
првиот нареден работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија ул. "Орце Нико-
лов бб Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на отворањето на пону-
дете. 
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Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со ко-
ја б,и можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два за-
творени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата 
и носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 

/. Понудите кои ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 67. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните наба-
вки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата 
за јавни набавки при Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува, 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-873/339 
1. Предмет на јавното барање: Набавка на техни-

чки интендантски материјални средства, според спи-
сок број 1. 

Наведениот список може да се подигне во Мини-
стерството за одбрана секој работен ден во соба 702 
во време од 11,00 до 13,00 часот. 

Понудувачите имаат право да достават понуда за 
еден или повеќе делови од предметот на јавната на-
бавка дадени во списокот. 

Испораката на бараните производи е франко Ско-
пје, во рок од 30 дена од склучување на договорот. 

Понудувачите задолжително да достават проспек-
ти со основни технички податоци на производот што 
го нудат. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата 
- цена, со пресметан данок 
- рок на испорака и 
- рок и начин на плаќање 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми 
- квалитетот - 40 поени 
- висина на цената - 40 поени 
- начин и услови на плаќање -10 поени 
- рокот на испорака -10 поени 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" број 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација издаден од надлежен орган, 
- документ дека ве е изречена мерка на безбедност 

- забрана за вршење на дејност, издаден од надлежен 
орган. 

Бараната документација да се достави во оргинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Понудите кои нема да ги содржат бараните пода-
тоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема 
да се земаат во предвид за разгледување. 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 11 часот, шеснае-
сеттиот ден, сметајќи го и денот на објавување на по-
викот во "Службен весник на РМ". Во случај да шес-
наесеттиот ден се падне во деновите сабота, недела 
или празник, тогаш јавното отворање ќе се изврши 
првиот нареден работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија ул. "Орце Нико-
лов" бб Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на отворањето на пону-
дите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со ко-
ја би можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два за-
творени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата 
и носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 67. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
2351. Закон за поттикнување и помагање на 

техничката култура 3799 
2352. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за остварување на предвремена 
пензија 3800 

2353. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за стечај 3800 

2354. Одлука за поништување на Одлуката за 
претворање на побарувањата во влог во 
АД Фабрика за шеќер "4-ти Ноември" -
Битола 3805 

2355. Решение за разрешување од должноста 
извршен директор на Агенцијата за об-
нова и развој 3805 

2356. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредно-
ст 3805 

2357. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 3805 

2358. Решение за давање одобрение за осно-
вање на брокерско-посредничко друштво 
Саксес Брокерс АД Скопје 3805 

Меѓународни договори 
24. Закон за ратификација на Спогодбата 

меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Република Словенија за заем-
на соработка по царинските работи 1-36 
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