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589. 
Врз основа на член 186 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 29/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
6.03.2001 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ОСЛО-

БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

Член 1 
Во Уредбата за остварување на правото за ослобо-

дување од плаќање на царина ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/2000 и 68/2000), во член 3 во ставот 1 и ста-
вот 3, зборовите: "стопанство" се заменуваат со збо-
ровите: "економија,". 

Член 2 
По член 23 се додава нова Глава 10а која гласи: 

"Сопствени уметнички дела" со нов член 23а, кој гла-
си: 

"Член 23а 
(1) Во согласност со алинеја 11 од член 181 од Ца-

ринскиот закон од плаќање на царина се ослободени 
уметници за сопствени уметнички дела што ги внесу-
ваат од странство. 

(2) Како сопствени уметнички дела од став 1 на 
овој член се смета и ограничен број на копии на тие 
дела кои се потпишани од авторот кога за одреден вид 
на тие дела е вообичаен таков вид на презентација на 
уметничката или друга јавност. 

(3) Кон писменото барање за остварување на пра-
вото за ослободување од плаќање царина, на царин-
скиот орган му се поднесува изјава потпишана од 
уметникот со која се потврдува дека стоката која се 
внесува е негово сопствено уметничко дело, со опис 
на стоката на начин според кој се овозможува утврду-
вање на истоветноста на стоката." 

Член 3 
Членот 36 се брише. 

Член 4 
Членот 37 се менува и гласи: 
" (1) Корисникот кој сака да го оствари правото за 

ослободување од плаќање царина врз основа на член 
183 став 1 алинеја 1 од Царинскиот закон, е должен за-
едно со царинската декларација да достави: 

- доказ од надлежниот суд за водење на судски, од-
носно трговски регистар за странски вложувања спо-
ред кој се докажува дека опремата и резервните дело-
ви претставуваат влог на странско лице чиј износ из-
несува 20% од вкупниот капитал на друштвото; 

- спецификација на опремата и резервните делови 
со назначена количина, вредност и вид на стоката (та-
рифна ознака); 

- изјава дека стоката по спецификацијата не била 
претходно царинета во иста или друга царинарница; 

- доказ за претежна дејност, издаден од органот на 
управата надлежен за работите од областа на статис-
тиката и 

- временскиот период за кој се врши вложувањето. 
Како доказ дека влогот на странското лице изнесу-

ва 20% од вкупно вложениот капитал се смета и дока-
зот за откупени акции, на корисникот на ослободува-
њето од страна на странскиот вложувач. 

(2) Врз основа на поднесеното барање, царинарни-
цата донесува решение." 

Член 5 
Во член 60 зборовите: "член 181" се заменуваат со 

зборовите: "член 183". 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

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

Бр. 23-1143/1 
6 март 2001 година 

Скопје 

590. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ, 
КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ОД ПРОГРАМАТА PHARE НА ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за прибирање, користење и управу-
вање на средствата од програмата PHARE на Европ-
ската Унија во Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 12/94) зборовите: "Министерството за 
развој" и "министерот за развој", се заменуваат со 
зборовите: "Министерството за финансии" и "минис-
терот за финансии". 

2. Во точка 1 став 2 зборовите: "Стопанска банка 
АД-Скопје" се заменуваат со зборовите: "Народна 
банка на Република Македонија". 

3. Сите правни дејствија, права, обврски и одговор-
ности кои произлегуваат од склучените договори, 
анекси договори, решенија, како и поднесените тужби 
и жалби по истите, ги презема Министерството за фи-
нансии. 

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

Бр. 23-2067/1 
27 март 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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591. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 годи-
на, донесе 

O Д Л У К A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ, 
КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 

ЕКОНОМСКАТА ПОМОШ ОД СТРАНСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за прибирање, користење и управу-
вање на средствата од економската помош од стран-
ство на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 19/94 и 42/95) зборовите: "Министерството за 
развој" и "министерот за развој", се заменуваат со 
зборовите: "Министерството за финансии" и "минис-
терот за финансии". 

2. Во точка 1 став 3 зборовите: "Стопанска банка 
АД-Скопје" се заменуваат со зборовите: "Народна 
банка на Република Македонија". 

3. Во точка 2 зборовите: "Комисијата на Компен-
зациониот фонд ФАРЕ" се заменуваат со зборовите: 
"Комисијата за менаџмент со Компензационите фон-
дови". 

4. Сите правни дејствија, права, обврски и одговор-
ности кои произлегуваат од склучените договори, 
анекси договори, хипотеки, како и поднесените тужби 
и жалби по истите, ги презема Министерството за фи-
нансии. 

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

Бр. 23-2068/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

592. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 

КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИОТ ФОНД ОД СТРАНСКА 

ПОМОШ 

Член 1 
Во Одлуката за условите и критериумите за репла-

сирање на средствата од Компензациониот фонд од 
странска помош ("Службен весник на РМ" бр. 42/95) 
во член 1 зборовите: "Комисијата на Компензациони-
от фонд PHARE" се заменуваат со зборовите: "Коми-
сијата за менаџмент со компензационите фондови". 

Член 2 
Сите правни дејствија, права, обврски и одговор-

ности кои произлегуваат од склучените договори, 
анекси договори, решенија, хипотеки, како и поднесе-
ните тужби и жалби по истите, ги презема Министерс-
твото за финансии. 

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

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

Бр. 23-2069/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

593. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА 
НА ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС 

1. Во Одлуката за условите за користење на средства-
та од помошта на Јапонија доделена на Република Маке-
донија за поддршка на платниот биланс ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 11/96) во точка 2 зборовите: "Министер-
ството за развој", се заменуваат со зборовите: "Минис-
терството за финансии". 

2. Сите правни дејствија, права, обврски и одговор-
ности кои произлегуваат од склучените договори, анекси 
договори, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби 
по истите, ги презема Министерството за финансии. 

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

Бр. 23-2070/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

594. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА 
НА ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС 

ЗА 1997 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за користење на средс-

твата од помошта на Јапонија доделена на Република 
Македонија за поддршка на платниот биланс за 1997 го-
дина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
22/97 и 39/98) зборовите: "Министерство за развој", се за-
менуваат со зборовите: "Министерство за финансии". 

2. Сите правни дејствија, права, обврски и одговор-
ности кои произлегуваат од склучените договори, анекси 
договори, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби 
по истите, ги презема Министерството за финансии. 

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

Бр. 23-2071/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

595. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА 
НА ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС 

ЗА 1998 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за користење на средства-

та од помошта на Јапонија доделена на Република Маке-
донија за поддршка на платниот биланс за 1998 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/98 и 
39/98) зборовите: "Министерство за развој", се заменува-
ат со зборовите: "Министерство за финансии". 
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2. Сите правни дејствија, права, обврски и одговор-
ности кои произлегуваат од склучените договори, анекси 
договори, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби 
по истите, ги презема Министерството за финансии. 

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

Бр. 23-2071/2 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

596. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе 

о д л У к А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ, 
КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА ОД ЈАПОНИЈА 

ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС 

ЗА 1999 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за намените, критериумите и услови-
те за користење на средствата од помошта од Јапонија 
доделена на Република Македонија за поддршка на плат-
ниот биланс за 1999 година ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 37/99) зборовите: "Министер-
ството за развој", се заменуваат со зборовите: "Минис-
терство за финансии". 

2. Сите правни дејствија, права, обврски и одговор-
ности кои произлегуваат од склучените договори, анекси 
договори, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби 
по истите, ги презема Министерството за финансии. 

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

Бр. 23-2071/3 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

597. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000) и точка 6 од Одлуката 
за прибирање, користење и управување на средствата 
од економската помош од странство на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 19/94 и 
42/95), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА 
ОД ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ 

БИЛАНС ЗА 2001 ГОДИНА 

1. Средствата што Владата на Јапонија ги додели ка-
ко неповратна помош за поддршка на Платниот биланс 
на Република Македонија во износ од 300 милиони Јени, 
согласно Договорот меѓу владите на Република Македо-
нија и Јапонија постигнат со размена на ноти од 
30.01.2001 година, се наменети за набавка на суровини, 
репроматеријали, резервни делови и опрема и на крајни-
те корисници се распоредуваат со обврска за враќање. 

2. Средствата од точка 1. на оваа одлука ќе се ко-
ристат за набавка на увозни стоки утврдени во Листа-
та на производи која е составен дел на потпишаната 
Нота помеѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Јапонија и е приложена кон оваа одлука. 

3. Користењето на средствата од јапонската по-
мош ќе се врши преку објавување на јавен повик во 
средствата за јавно информирање. 

4. При одобрување на заемите на претпријатијата 
кои ќе аплицираат на јавниот повик, ќе се има во 
предвид исполнувањето на следните критериуми: 

- позитивни финансиски резултати во последните 
две години; 

- висок степен на измирување на обврските по кре-
дити одобрени во изминатиот период; 

- позитивен нето девизен ефект во последните две 
години; 

- реални договори за реализација на производство-
то и нето девизен ефект од нив; 

- ангажирање на вработени во технолошкиот про-
цес, посебно на претпријатијата кои се на принуден 
одмор; 

- овозможување на поголема искористеност на ка-
пацитетите; 

- зголемување на вработеноста; 
- извозно ориентирани претпријатија; 
- цврста определеност за редовно сервисирање на 

обврските без дополнителни барања за репрограм. 
Средствата кои ќе се одобруваат по поодделни ко-

рисници не може да бидат помали од 6 мил. Јени (50.000 
УСД) ниту поголеми од 30 мил. Јени (250.000 УСД). 

5. Крајните корисници на средствата од точка 1. на 
оваа одлука имаат обврска, согласно точка 1. од Одлука-
та за прибирање, користење и управување на средствата 
од економската помош од странство на Република Маке-
донија да ја уплатуваат денарската противвредност на 
посебната сметка во Министерството за финансии -
Компензационен фонд од странска помош - Јапонија. 

6. Крајните корисници на средствата од точка 1. на 
оваа одлука се должни да уплатуваат во Компензацио-
ниот фонд од странска помош - Јапонија денарска 
противвредност на искористените Јени еднаква на 
ФОБ цената (франко место на утовар). 

7. Рокот за уплата на денарските средства од стра-
на на корисниците изнесува: 

- за суровини и репроматеријали 3 месеци (грејс 
период) по приемот на производите во три еднакви 
тримесечни рати; 

- за резервни делови 6 месеци (грејс период) по прие-
мот на производите во четири еднакви тримесечни рати; 

- за опрема 6 месеци (грејс период) по набавката и со-
одветен број на еднакви тримесечни рати до 30 јануари 
2004 година. 

На вредноста на увезените производи не се прес-
метува камата. 

Задолжувањето на корисникот се врши во Јени, а 
плаќањето на достасаните обврски се врши во денар-
ска противвредност според средниот курс на Јенот во 
јануари 2001 година (100 Јени=55,4550 денари). 

Во случај на задоцнување на плаќањето на обврските 
во утврдените рокови, на стасаните, а неизмирени обвр-
ски се засметува и наплаќа казнена камата сметано од 
првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во ви-
сина на казнената камата пропишана со Закон. 

Корисникот на кредитот е должен пред започнува-
њето со користење на средствата за набавените суро-
вини, репроматеријали и резервни делови да обезбеди 
банкарска гаранција во висина на кредитот, а за на-
бавката на опрема да воспостави заложно право на 
недвижен имот во висина од 2:1 од кредитот. 

8. Увозот на суровини, репроматеријали, резервни 
делови и опрема се ослободува од плаќање на царина. 

9. Крајните корисници имаат обврска да го потвр-
дат приемот на стоката и ја гарантираат уплатата по 
доспеаните рати. Согласно условите утврдени во точ-
ка 6, 7 и 8 од оваа одлука се потпишува Договор за ко-
ристење на кредит со Министерството за финансии. 

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

Бр. 23-1937/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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ЛИСТА НА СООДВЕТНИ (ПРИФАТЛИВИ) 
ПРОИЗВОДИ ДОСТАВЕНА ОД ВЛАДАТА 

НА ЈАПОНИЈА 

Ред. 
бр. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

25. 26. 

27. 

28. 

29. 

30. 
31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Код Опис 
(ревизија 2) 
081 Сточна храна (не вклучува несоме-

лени житарица) 
232 Смола од природен каучук, приро-

ден каучук и слични природни гуми 
233 Смеса за синтетички каучук, синте-

тички каучук и рециклиран каучук 
и парчиња од нестопен каучук 

244 Плута, природна, необработена и 
сирова (вклучително природна плу-
та во блокови и табли) 

245 Огревно дрво (безшумски отпадо-
ци) и дрвен јаглен 

246 Дрвена плута (каша) вклучително 
струготини и шумски отпадок 

247 Друго дрво во вид на необработено 
или необработени парчиња 

248 Дрво, едноставно обработено и др-
вени железнички прагови 

251 Каша и отпадоци од хартија. Освен: 
отпадна хартија и картон од харти-
ја, видови на хартија во парчиња 
или картон кои се употребливи во 
производството на хартија 

263 Памук 
264 Јута и други текстилни влакна од 

мако (со килими и јажиња) 
265 Растителни текстилни влакна (раз-

лични од памукот и јутата) и отпа-
доци од такви влакна 

266 Синтетички влакна погодни за пре-
дење 

267 Други вештачки влакна погодни за 
предење и нивни отпадоци 

268 Волна и други животински влакна 
(без волнен топс) 

271 Ѓубриво, сирово 
277 Природни абразиви (вклучително 

индустриски дијаманти) 
278 Други сурови минерали 
281 Железна руда и концентрати 
287 Руди и концентрат на основни ме-

тали n.e.s 
288 Обоени основни метални отпадоци 

и парчиња n.e.s 
322 Јаглен, лигнит и камен ј аглен 
323 Брикети, кокс и полукокс од јаглен 

ретартен јагленород, лигнит и тресет 
333 Нафта, мазут и сурова нафта доби-

ена од битуменски минерали 
334 Нафтени деривати, рафинирани 
335 Останати (отпадни) производи од 

нафта и соодветни минерали 
511 Хидрокарбонати и нивни халогена-

ти, сулфиди, нитрати или нитро де-
ривати 

512 Алкохоли, феноли, фенол алкохо-
ли и нивни халогенати, сулфонати, 
нитрати и нитро деривати 

513 Карболични киселини, нивни ан-
хидриди, халиди, пероксиди, пера-
циди и нивни халогености, сулфо-
нати, нитрати и нитро деривати 

514 Азотни соединенија 
515 Органски-неоргански и хетероцик-

лични соединенија 
516 Други органско-хемиски соедине-

нија 
522 Неоргански хемиски елементи, ок-

сиди и халогенски соли 
523 Други неоргански хемикалии, ор-

гански и неоргански соединенија на 
скапоцени метали 

531 Органски синтетички бои и т.н. 
природно индиго и бои 

36. 

37. 

38. 
39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 
47. 

532 

533 

562 
582 

583 

584 

585 

592 
598 
612 

621 
625 

48. 
49. 
50. 

51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

628 
633 
634 

641 
651 
653 
657.51 

657.52.10 
657.52.11 

57. 657.52.12 

58. 
59. 

60. 

61. 

62. 
64. 
65. 

66. 
67. 

69. 

70. 

71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 

657.52.13 
658.1 

661 

662 

664 
671 
672 

673 
674 

675 

676 

677 
678 
679 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689. 
691 

Екстракти за боење и штавење и 
синтетички материи за штавење 
Пигменти, бои, фирнајс и други со-
одветни материјали 
Обработено ѓубриво 
Кондензација, поликондензација и 
производи со или без полимери, ли-
неарни или нелинеарни (феномас-
ти, аминопласти (алкиди) и други 
незаситени полиестри и силикони) 
Полимеризација и ко-полимериза-
ција, производи како: полиетилен, 
политетрахалоетилени, ПВЦ хло-
риди, поливинил ацетати, поливи-
нил хлорацетати и други поливинил 
деривати, полиакрилни и полиме-
такрилни деривати 
Регенерирање целулоза, целулозни 
нитрати, целулозен ацетат и др. це-
лулозни естери, целулозни етери и 
други хемиски деривати на целулоза 
Други вештачки смоли и пластични 
материи 
Глутен албуминат супстанца 
Мешани хемиски производи 
Производи од кожа или сарачна ко-
жа, делови за обувки 
Материјали од каучук 
Каучукови гуми, внатрешни и над-
ворешни гуми и гуми за сите видови 
возила со исклучок на гуми, пнеу-
матски нови, каучукови за тркачки 
коли, гуми, пнеуматски нови, сите 
видови кои ги користат мотори 
(вклучувајќи мотоскутери и други 
мотори) 
Каучук 
Плута обработена 
Фурнири, плочи и други производи 
од дрво 
Хартија и картон 
Текстилни предива 
Трико, вештачки влакна 
Јажиња, каблови, уплетени или не 
Мрежи за риби од памучни конци 
Мрежи за риби од синтетички или 
други текстилни конци 
Мрежи за риби од синтетички или 
други текстилни конци 
Мрежи за риба од свила 
Вреќи и торби од текстилен мате-
риј ал кој се користат за пакување 
на производи 
Вар, цемент и произведени матери-
јали за градежништвото 
Материјали за градежништвото од 
глина 
Стакло 
Сирово железо и феро легури 
Инготи и други примарни форми од 
железо или челик 
Шипкасто железо или челик 
Универзални табли и плочи од же-
лезо (лим) 
Ладно-валани или топло-валани об-
рачи или грани од железо и челик 
Материјали за изградба на желез-
нички пруги од железо или челик 
Железни или челични жици (без 
шипки премачкани но не изолирани) 
Цевки и окови од железо или челик 
Железни и челични одливци 
Бакар 
Никел 
Алуминиум 
Олово 
Цинк 
Калај 
Метали за во металургија и др. 
Конструкции и делови од конструк-
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ции од железо, челик и алуминиум 
81. 692 Метални контејнери за складирање 

и транспорт 
82. 693 Производи од жица (без изолација 

електрични жици) и жица за грил 
83. 694 Шајќи, шрафови, шајбни и тн. од 

железо, челик и бакар 
84. 695 Рачен и машински алат 
85. 711 Парни и на друг погон загреани 

котли на супер загреана вода и де-
лови за нив 

87. 713 Клипови за мотори со внатрешно 
согорување и делови за нив 
освен: 
мотори за авиони и делови за нив 
мотори и делови за нив 

88. 716 Ротациони електромашини и дело-
ви за нив 

89. 718 Машини на друг погон 
освен: 
нуклеарни реактори 

90. 721 Земјоделски машини со исклучок 
на трактори и делови за нив 

91. 722 Трактори (други од оние кои се 
вклучени во поглавје 744.11 и 783.2) 

92. 723 Опрема и погон за градежништво-
то и делови за нив 

93. 724 Машини за текстилна и кожарска 
индустрија 

94. 725 Машини за мешање и сечење на 
стара хартија за фабрики за произ-
водство на производи од хартија 

95. 726 Машини за печатници и делови за 
нив 

96. 727 Машини за производство на храна 
и делови (без домашно потекло) 

97. 728 Друга машинерија и опрема специ-
јализирана за делови од индустрија 
и делови за нив 

98. 736 Машини-алатки за обработка на 
метал и делови и додатоци 

99. 737 Машини за обработка метал и де-
лови за нив 

100. 741 Опрема за греење и делови за нив 
освен: 
фурни, електрични за одделување 
или рециклација ненуклеарни гори-
ва или третман на радио-активни 
материи печки, електрични за одде-
лување или рециклација на --- нук-
леарни горива или за третман на 
радиоактивни материи 
фурни, не-електрични, за оделува-
ње или рециклација на —нуклеар-
ни горива или за третман на радио-
активни материи 
печки, неелектрични, со оделување 
или рециклација на --- нуклеарни 
горива за третман на радиоактивни 
материи 
клима уреди, разладни уреди, апа-
рати за регулирање на температура 
и влажност, делови за нив 

101. 742 Пумпи, вклучувајќи ги моторните и 
турбо пумпите 

102. 743 Пумпи и компресори, центрифуги, 
филтерни апарати и делови за нив 
освен: 
центрифуги за издвојување на ура-
ниумови изотопи 
центрифуги за одвојување или рецик-
лажа на нуклеарни горива или трет-
ман на радио-активни материјали 

103. 744 Механичка рачна опрема и делови 
за нив 

104. 745 Друга не-електрична машинерија и 
механички апарати и делови за нив 
освен: 
автомати за продавање (замаркици, 
цигари, чоколади, храна) не се апа-

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

111. 
112. 

114. 
115. 

117. 
118. 

749 

771 

772 

773 

778 

110. 782 

783 
784 

113. 786 

791.52 
791.99 

Не-електрични делови и додатоци 
за машинерија 
Машини на електричен погон и де-
лови за нив 
Електрични апарати за прекинува-
ње на електрични кола, нивна заш-
тита (прекинувачи, осигурувачи, 
држачи на светилки) 
освен: 
светла за театар 
Опрема за дистрибуција на елек-
трична енергија 
Електрични машини и апаратури 
освен: 
парцијални акцелератори и делови 
за нив 
Мотори за возила за транспорт на 
стоки или материјали и мотори за 
возила за специјални цели 
освен: 
амбулантски, патни возила 
камионче, комбиња 
возила за специјални намени 
Патни моторни возила 
Делови и ацесори, моторни возила 
кои се полнат со загревање 722, 781, 
782, 783 
Трајлери (комбе) и други возила не 
моторизирани, и специјално моде-
лирани и опремени транспортни 
контејнери 
освен: 
трајлери (комбе) за библиотеки, 
оружје, тенкови, оклопни возила, 
трајлери за егзебиции 
трајлери за пренесување на мебел 
други возила без пропелери 
Вагони за стока и камиони 
Делови на железнички и трамвај-
ски локомотиви 
Санитарна, водоинсталации, загре-
вање итн. 
освен: 
базени за миење, бидеа, други сани-
тетски работи од керамички мате-
ријал 
Мера за вода и гас и мерачи 
Мерни инструменти, испитувачки 
инструменти и контролни инстру-
менти 
освен: 
инструменти, апарати или модели 
за изведувачки цели (образование 
или егзибиции) неповолни за друго 
користење 
Капсули за лесни горива - фармаце-
утски 

Забелешка: Вкупната ЦИФ цена или набавка се-
која поединечно не треба да изнесува повеќе од 25% 
од вкупната исплата на сметката. 

598. 
Врз основа на член 78, став 2 и 3 од Законот за де-

визно работење ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 30/93 и 54/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 го-
дин а, донесе 

O Д Л У К A 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈА-
ВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ КОИ 
МОЖАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ 

ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во Одлуката за пријавување на ефективни 

странски пари кои можат да се внесуваат или изнесу-
ваат од Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 39/93, 49/93 и 104/2000), по точката 3 се додава 
нова точка 4 која гласи: 

116. 812 

873 
874 

119. 899.19.7 
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"4. По исклучок на точка 3 од оваа одлука, стран-
ските воени сили ангажирани во мировните мисии на 
територијата на Косово, можат да подигаат ефектив-
ни странски пари, согласно точка 3, став 3 од Одлука-
та за условите под кои средства на странски правни и 
физички лица можат да се примаат во депозит и исти-
те да ги изнесат во вкупен износ надвор од територија-
та на Република Македонија. 

При изнесувањето на ефективните странски пари 
лицата од став 1 на оваа точка се должни на царински-
те органи да им го дадат на увид документот (налог 
1450) од деловната банка за подигнати средства за 
оваа намена." 

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

Бр. 23-1803/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

599. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА 

ДОО " БАБА" -БИТОЛА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО 
С. НИЖЕ ПОЛЕ-БИТОЛА 

1. На ДОО "БАБА "-Битола се дава концесија за 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина-вода за пиење на локалитетот во с. 
Ниже Поле-Битола, со следните координати: 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,45 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-2069/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

600. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГРАНИТ НА "ПЕТРА-
ГРАНИТ", УВОЗ-ИЗВОЗ-ДОО-ПРИЛЕП, НА ЛОКА-

ЛИТЕТОТ КАЈ С. ПОДВИС-ПРИЛЕП 

1. На "ПЕТРА-ГРАНИТ", увоз-извоз-ДОО-При-
леп, се дава концесија за вршење на детални геолош-
ки истражувања на минералната суровина-гранит на 
локалитетот кај с. Подвис-Прилеп, со следните коор-
динати: 

Точка Координата х Координата y 
А 4.561.350,00 7.546.300,00 
Б 4.562.500,00 7.548.150,00 
В 4.566.000,00 7.549.900,00 
Г 4.566.000,00 7.548.600,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=4,5км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1873/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

601. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА З А ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА "ЕУРО 
МАРМО-ГРАНИТИ", УВОЗ-ИЗВОЗ, ДОО-ПРИЛЕП, 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ГЛАДНО ПОЛЕ" - ПРИЛЕП 
1. На "ЕУРО МАРМО-ГРАНИТИ", увоз-извоз-

ДОО-Прилеп се дава концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минералната суровина-
мермер на локалитетот во "Гладно Поле"-Прилеп, со 
следните координати: 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.519.100,00 7.538.700,00 
Т2 4.520.000,00 7.538.700,00 
Т3 4.520.000,00 7.538.200,00 
Т4 4.519.100,00 7.538.200,00 
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Точка Координата х Координата y 
Т1 4.584.100,00 7.550.300,00 
Т2 4.584.100,00 7.550.700,00 
Т3 4.584.000,00 7.551.200,00 
Т4 4.583.250,00 7.551.000,00 
Т5 4.583.250,00 7.550.000,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,95 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1871/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

602. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ТУФ НА АД РУДНИЦИ 
ЗА НЕМЕТАЛИ "СТРМОШ" - ПРОБИШТИП, НА 

ЛОКАЛИТЕТОТ "ЦРВЕНА ЧУКАРКА " КАЈ 
С. ГОРНИ СТУБОЛ - ПРОБИШТИП 

1. На АД Рудници за неметали "СТРМОШ "-Про-
биштип, се дава концесија за вршење на детални гео-
лошки истражувања на минералната суровина-туф на 
локалитетот "Црвена Чукарка" кај с. Горни Стубол-
Пробиштип, со следните координати: 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,052км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1872/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

603. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА З А ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА И 
ГАС СО2 НА Д.Т.У " ГЕМЕЛЛИ-ЕКСПОРТ" ДОО 
УВОЗ-ИЗВОЗ ОД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

ВО С. ОПТИЧАРИ-БИТОЛА 

1. На Д.Т.У "ГЕМЕЛЛИ-ЕКСПОРТ" ДОО увоз-
извоз од Скопје се дава концесија за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минералната суровина 
минерална вода и гас СО2 на локалитетот во с. Опти-
чари-Битола, со следните координати: 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.537.750,00 7.536.000,00 
Т2 4.539.000,00 7.536.000,00 
Т3 4.539.000,00 7.537.250,00 
Т4 4.537.750,00 7.537.250,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=1,56 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1937/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Точка Координата х Координата y 
А 4.652.800,00 7.591.198,00 
Б 4.652.802,00 7.591.240,00 
В 4.653.172,00 7.591.214,00 
Г 4.653.160,00 7.591.114,00 
Д 4.653.096,00 7.591.070,00 
г 4.652.954,00 7.591.094,00 
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604. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА "УНИ-
ГРАН-МЕР", БРАНКО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ-СКОП-
ЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ " РАМНОБОР" МАРИОВО 

1. На "УНИ-ГРАН-МЕР", Бранко ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, се дава концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минералната суровина-
мермер на локалитетот "Рамнобор" -Мариово, со 
следните координати: 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=3,315км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1938/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

605. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на 
предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одр-
жана на 27 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА 
КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД 
ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од 
подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сиг-
нал, бр. 23-4297/2 од 14 септември 1999 година ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 61/99 од 24 септем-
ври 1999 година), во точка 1, став 1, алинеја 1: 

- да се избришат имињата на населбите: с. Пузајка 
(општина Старо Нагоричане), с. Рамно (општина Ста-
ро Нагоричане) и с. Врачовце (општина Старо Наго-
ричане); 

- да се изземат имињата на маалата: Мартиновци, 
Бузолак и Ивачковица од населбата с. Длабочица (оп-

штина Старо Нагоричане) и маалото Костинци од насел-
бата с. Цветишница (општина Старо Нагоричане). 

2. Во точка 2, став 1, алинеја 1: 
- да се изземе името на маалото Дошљаци од населба-

та с. Челопек (општина Старо Нагоричане). 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-6143/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

606. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Маке-
донија на предлог на Советот за радиодифузија, на 
седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИО-
ДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО 
И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна так-
са корисниците на радио и ТВ приемници од населба-
та с. Оморани (општина Извор-Велешко), каде што 
нема квалитетен радиотелевизиски сигнал и тоа: 

Ред. 
бр. Шифра Презиме и име на носителот 

на струјомерот 
1. 102082005 Темелковски Љубомир 
2. 102082016 Костов Никола 
3. 102083000 Андовски Миле 
4. 102084002 Арсовски Анѓеле 
5. 102086006 Лазаревски Јордан 
6. 102087001 Божинова Нада 
7. 102088003 Гочевски Никола 
8. 102113003 Костовски Васил 
9. 102115000 Јанковски Гуро 
10. 102116002 Јанковски Атанас 
11. 102117004 Арсовски Ордан 
12. 102118006 Тодоровски Игно 
13. 102119001 Нешва Крстана 
14. 102121000 Петковски Баге 
15. 102122002 Тодоров Будимир 
16. 102123004 Јанковски Трајко 
17. 102124006 Николов Драге 
18. 102125001 Костов Спиро 
19. 102126003 Таневски Аце 
20. 102127005 Најдовски Ристо 
21. 102085004 Анастасов Милан 

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

Бр. 23-6144/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

607. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Маке-
донија на предлог на Советот за радиодифузија, на 
седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИО-
ДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО 
И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна так-
са корисниците на радио и ТВ приемници од населба-
та с. Скудриње (општина Ростуше), каде што нема 
квалитетен радиотелевизиски сигнал и тоа: 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.560.450,00 7.566.000,00 
Т2 4.563.000,00 7.566.000,00 
Т3 4.563.000,00 7.567.300,00 
Т4 4.560.450,00 7.567.300,00 



5 април 2001 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 2145 

Ред. 
бр. 

Шифра Презиме и име Броило 

1. 301206001 Рамадани Мустафа 11 2749976 
2. 301207003 Рамадани Редеп 11 11617195 
3. 301207014 Рамадани Менсур 11 11617206 
4. 301237006 Максути Имет 11 39553340 
5. 301373156 Рамадани Ашим 112 
6. 301195005 Рамадани Ислам 11 2940370 
7. 301209000 Касами Касам 1110042678 
8. 301200025 Мурати Шабан 11 11775530 
9. 301210004 Касами Зекир 12 2265861 
10. 301208016 Рамадани Кемал 12 11788584 
11. 301208005 Рамадани Вебија 11 8933970 
12. 301211006 Рамадани Амдија 11 8724611 
13. 301212001 Рамадани Рушан 12 9865668 
14, 301212012 Селими Амиде 12 9033802 
15, 301373311 Селими Менсур 31 4289592 
16, 301122021 Ахмеди Реџеп Адем 11 17259165 
17. 301120013 Рамадани Илјас 12 17287044 
18. 301297005 Сејдију Мустафа 11 1084860 
19. 301165024 Јакуповски Сенан 32 8115824 
20. 301233020 Џафери Мунир 12 17254229 
21. 301213003 Ахмеди Адем 11 867.4668 
22. 301230010 Џафери Муслија 12 17256819 
23. 301130035 Мурати Редеп 11 17295718 
24. 301214005 Рамадани Јусуф 11 7532669 
25. 301210015 Рамадани Јусуф Рамад 32 4361 
26. 301215000 Мурати Малиќ 11 
27. 301122010 Сејдиу Сејдо 11 17263700 
28. 301123023 Селими Фаризија 11 17543832 
29. 301216002 Муслиу Невзат 11 10057813 
30. 301217004 Ахмеди Лирим 12 10544946 
31. 301218006 Муслиу Незиров Рамаз 12 1654801 
32. 301219001 Рамадани Алит 11281821 
33. 301220005 Рамадани Рефик 11 9904806 
34. 301220016 Рамадани Рефиков Аруф 12 17530832 
35. ; 301221000 Рамадани Самија 11 11630841 



Стр. 2146 - Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 април 2001 

36 301066034 Изири Кемал 11 11771452 

37 301222002 Изери Селман 11 10724984 

38 301055031 Селими Редеп 12 17259201 

39 301223004 Селими Зинија 11 11619220 

40. 301226003 Рамадани Аќифов Деми 32 

41 301224006 Селими Вердија 11 10833608 

42. 301227005 Селими Ремзија 119441891 

43 301373016 Селими Рифат 11 9441391 

44 301230006 Муслију Мугнија 11 7393739 

45. 303731006 Муслију Алија 11 17543177 

46. 301233042 Билали Ирфан 11 11779602 

47. 301232003 Јакупи Илмија 11 2817432 

48. 301233005 Јакупи Абдија 12 10522545 

49. 301235002 Селими Џафер 11 3107779 

50. 301236004 Максути Имет 11 3490670 

51. 301238001 Муслију Бајрам 11 2817564 

52. 301020054 Муслију Рифат 32 7807947 
53. 301239003 Муслију Неџит 11 2817557 
54. 301239014 Казафери Несим 12 7747302 
55. 301241002 Селими Џемо 11 4039285 
56. 301242004 Курто Мифтар 112816662 
57. 301243006 Курто Зекир 11 8187964 
58. 301244001 Курто Селимов Мевме 11 
59. 301245003 Курто Каплан 11 8721442 
60. 301246005 Емини Шуип 11 1222714 
61. 301247000 Емини Шуип 11 
62. 301249004 Курто Сефедин 11 10271605 
63. 301250001 Курто Азир 11 10880385 
64. 301251003 Османи Мевмет 11 976723 
65. 301252005 Мехмеди Фазлија 11 2817472 
66. 301253000 Османи Вида 11 8714394 
67. 301254002 Мехмеди Фатиме 11 3108089 
68. 301255004 Сејдиу Дилавер Мусо 11 10719722 
69. 301256006 Селими Рашит 11 3075349 
70. 301257001 Јакупи Рамазан 11 3108102 
71, 301258003 Муслију Авмет 11 3107952 
72, 301238012 Муслију Нуредин 12 17506683 
73. 301230032 Муслију Незир 11 17295690 
74. 301259005 Муслију Н. Бедрија 11 2817518 
75. 301260002 Елмази Мејадин 11 17542362 
76. 301261004 Курто Мале 11 2817945 
77. 301262006 Сејдиу Ремка 11 2819368 
78. 301264003 Османи Исеин 11 11667628 
79. 301265005 Сејдиу Дилавер 11 9204968 
80. 301266000 Сејдиу Џеваир 11 10050774 
81. 301267002 Абдули Суле 11 1816338 
82-. 301268004 Зенуни Џеваир 11 3184474 
83. 301269006 Зенуни Нашит 11 10520074 
84. 301270003 Билали Фикрет 11 3082261 
85. 301271005 Куртовски Гафур 11 572886 
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86. 301272000 Куртовски Мумун 11 572136 
87. 301273002 Османи Џевдет 11 11617187 
88. 301274004 Емини Ариф 11 4239480 
89. 301275006 Курто Назиф 31 10247125 
90. 301251025 Јакуповски Мустафа 11 11771426 
91. 301276001 Курто С. Редеп 11 10724943 
92. 301277003 Абдули Д. Рефик 11 8567818 
93. 301278005 Абдули Демиров Абдул 11 8589170 
94. 301234000 Селими Фаредин 11 10833608 
95. 301373031 Јакуповски Рамазан 11 14004514 
96. 301279000 Емини Невзат 12 10657523 
97. 301280004 Емини Изаир 121864385 
98. 301281006 Елези Амзо 11 10830725 
99. 301282001 Елези Керим 11 10830710 
100. 301352001 Ајдини Фарединоѕ Аки 11 8081112 
101. 301300006 Ајдини Фарединов Фикрет 11 10880509 
102. 301351010 Ајдини Гафур 11 17252855 
103. 301371001 Сејдиу Шаќир 11 14018310 
104. 301283003 Јакупи Рамазан 11 
105. 301284005 Асани Аџија 11 11616998 
106. 301286002 Ајдини Мефаил 12 10780996 
107. 301285000 Ајдини .Дилавер 12 10780784 
108. 301287004 Емини Руфат 12 1654322 
109. 301299002 Емини Рамазан 11 10724666 
110. 301010016 Емини Емин 11 6646927 
111. 301291000 Вејсели Шефит 11 11641886 
112. 301290016 Вејсели Музафер 11 3173118 
113. 301294006 Рамадани З. Ариф 11 10896598 
114. 301006035 Куртовски Муртезан 11 11770745 
115. 301290005 Усеини Ферит 11 11628323 

116, 301289001 Елези Фирус 12 11788616 
117. 301288006 Елези Нафија 12 11789151 
118. 301245014 Курто Камбер 11 17518158 
119. 301293004 Казафери Мусин 12 7174381 
120. 301292002 Казафери Енвер 12 5946456 
121, 301292013 Казафери Сафет 12 9049625 

122, 301310011 Емини Амедин 11 17540441 

123. 301298000 Билали Зубеар 11 
124. 301296003 Абдули Емин 11 10055019 

125. 301301001 Јаја Зенил 11 2930566 

126. 301303005 Курто Нешат 11 2817509 

127. 301302003 Курто Изеир 11 4540636 

128. 301304000 Курто Раим 11 2932135 

129. 3 0 1 3 7 0 0 0 6 Јусофоски Рустем 11 11707222 

130, 3 0 1 3 0 5 0 0 2 Исаку Е л е з 11 3097128 

131. 3 0 1 3 0 7 0 0 6 Јонузи Рамадан 11 4040136 

132. 301308001 Јонузи Рамадан 11 3137138 

133. 3 0 1 3 0 9 0 0 3 Асани Беќир 11 10705447 

134. 3 0 1 3 1 0 0 0 0 Емини Емин 11 8933961 

135. 301311002. Емини Џеват 11 8 7 2 1 3 / 3 
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136. 301318002 Емини Скендер 32 1 0567293 
137. 301315003 Ѓулиу Севдие 11 
138. 301316005 Ѓулиу Максут 11 
139. 301314001 Џулиу Мустафа 11 11618432 
140. 301317000 Асани Мустафа 12 4623924 
141. 1301006013 Асани Екрем 11 17256803 
142. 301319004 Билали Ризман 11 2817969 
143. 301320001 Билали Сакип 12 12740613 
144. 301321003 Билали Ајдин 11 3077125 
145. 301322005 Асани Оломан 11 2816376 
146. 301323000 Билали Исо 11 
147. 301326006 Азизи Усеин 11 3107981 
148. 301328003 Емини Феим 11 3402398 

149. 301324002 Абдули Арун 11 3089654 

150. 301325004 Абдули Сеадин 11 2818155 

151. 301329005 Исмаили Ивеир 11 8724623 

152. 301346001 Азизи Азем 32 

153. 301347003 Азизи Азиз 32 

154. 301347014 Билали Ајдин 12 11746163 

155. 301330002 Махмути Рамазан 11 11612071 

156. 301339006 Исмаили Меадин 11 9934082 

157. 301334003 Исмаили Мевмет 11 9934293 

158. 301338004 Исмаили Дестан 11 

159. 301337002 Исмаили Џеладин 11 

160. 301340014 Билали Абдураим 32 17505332 

161. 301364006 Билали Лутвија 12 

162 301341005 Ибраими Латив 11 1007b3(Jb 

163 301336000 Билали Асан 11 2817750 

164 301332006 Билали Мухамет 11 9857734 

165. 301330024 Билали Билал 32 17283624 
32 17283632 166. 

167 
301330035 
301333001 

Билали Илме 
Билали Сулејман 12 10577842 

168. 
169. 
170 

301366003 
301331004 
301330013 

Ајрули Медија 
Абдили Реџеп 
Ваити Садредин 

11 10725117 
11 7532678 
1 2 1 4 0 0 6 0 9 6 

171. 
172. 
173 

301335005 
301369002 
301327001 

М а х м у т Јусуф 
Емини Мустафа 
Емини Риват 

11 10724655 
11 11625253 
11 8674674 

174 301342000 Билали Рамадан 11 8933951 

175. 301340003 Билали Абдураим - 11 8933952 

176 301343002 Абдулу Рамадан 11 

177 301348005 Ваити Фадил 11 2929538 

178. 301349000 Махмути Бајрам 113089101 

179 301350004 Билали Амит 11 2816369 

180 301363004 Дано Мустафа 32 17276237 

181. 
182. 
183. 
184. 
185. 

301362002 
301361000 
301356002 
301354005 
301358006 

Даноски Рамазан 
Дано Ракип 
Зенили Шемсија 
Зенили Исен 
Зењили Исен 

11 8693612 
11 3083758 
11 
11 2923958 

11 704 
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186. 301345010 Махмути Медат 1 1 1 0 7 2 4 6 4 5 
187. 301228000 Селими Рамадан 11 9441391 
188. 000010900 Џамија С. Скудриње 31 17292215 
189. 301306004 Јакупи Рушит 11 3134505 
190. 000011456 Зенели Јавијо 31 541242 
191. 000011250 Изеири Куртое Муавме 11 4032607 
192. 000011143 ПП "Агропартнер Скудр 

Рамадани 
31 9039072 

193. 301292120 Казафери Несим 11 7563963 
194. 301001006 Бајрами Рефик 12 1878959 
195. 301066023 Асани Џеват 12 17542870 
196. 301005000 Зенили Јајо 11 1007287 
197. 301007004 Рамадани Зулал 11 3107737 
198. 301000015 Рамадани Зулал 11 17295714 
199. 301008006 Ајрули Бешир 11 6784964 
200. 301013004 Рамадани Зунун 11 3062334 
201. 301179004 Изеири Салија 11 8049918 
202. 301170033 Елези Фаредин 11 9933603 
203. 301180001 Изири Мусафет 11 3134363 
204. 301181003 Касами Нафија 11 2816698 
205. 301182005 Селими Екрем 11 
206. 301183000 Билали Дилавер 11 2817444 
207. ' 301231001 Идризи Фадил 11 
208. 301185004 Исаку Бајрам 11 8090237 
209. 301186006 Зунуни Ќанија 11 4945095 
210. 301180012 Изеири Мурат 11 2927173 
211. 301184002 Селими Суле 11 
212. 301187001 Вејсили Вејсел 11 2818103 
213. 301188003 Вејсели Рамадан 11 9857694 
214. 301190002 Вејсели Сулејман 11 10724946 
215. 301191004 Сејдиу Осман 11 2817441 
216. . 301194003 Исоски Гафур 11 3089921 
217. 301196000 Рамадани Ариф 11 
218. 301198004 Мурати Сале 11 2817493 
219. 301199006 Мурати Зеќир 11 7532837 
220, 301225001 Рамадани Акиф 12 7809252 
221. - 301200003 Рамадани Акиф 11 14046164 
222, 301201005 Рамадани Неџит 11 48049747 
223. 301202000 Рамадани Исмаил 11 6646804 
224. 301204004 Мурати Фуат 11 2749976 
225. 301193001 Исо Дилавер 11 2817487 
226. 301205006 Рамадани Зеќа 1 1 5 3 3 8 0 1 4 
227. 301292116 Казафери Рамазан 32 9049625 
228. 3 0 1 1 9 0 0 1 3 Зенили Нуредин 11 17274603 
229, 3 0 1 2 0 0 0 1 4 Бојаџи Фадил 12 10097758 

230. 3 0 1 1 9 0 0 2 4 Незири Ахмет Р е џ о 11 17274560 

231. 3 0 1 1 9 0 0 7 2 Мурати Асан 11 2 8 1 8 1 2 5 

232. 3 0 1 1 9 0 0 5 0 Рамадани З е ќ о 12 17272970 

233. 301190061 Куртоски Азир Зудија 12 17272974 

234. 301117001 Бајруши Невзат П 2817711 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-6145/1 Претседател на Владата 
27 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

608. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
1. За државен секретар во Министерството за кул-

тура се именува Елизабета Канческа-Милевска, досе-
гашен советник на министерот за култура. 

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

Бр. 17-1691/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

609. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20 март 2001 годи-
на, донесе 

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

ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 
1. За директор на Агенцијата за иселеништво се 

именува Васил Наумов, адвокат. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1804/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

610. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20 март 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Јавната научна уста-
нова Институт за старословенска култура - Прилеп 
бр. 02-49/5 од 27 февруари 2001 година, со која за ди-
ректор на Институтот е избран д-р Танас Вражинов-
ски, научен советник во Институтот. 

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

Бр. 17-1248/4 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

611. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 20 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 
"ИЛИНДЕН" - ДЕМИР ХИСАР 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата "Илинден" - Демир Хисар се именува Драги 
Ангелевски, дипл. економист. 

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

Бр. 17-1583/2 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

612. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 20 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УМЕТНИЧКА-

ТА ГАЛЕРИЈА - СТРУМИЦА 

1. Васил Алачев се разрешува од должноста врши-
тел на должноста директор на Уметничката галерија -
Струмица. 

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

Бр. 17-1584/2 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

613. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 20 март 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОМУ "ВАСО 
КАРАЈАНОВ" - ГЕВГЕЛИЈА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Основното музичко училиште "Васо Карајанов" - Гев-
гелија, поради истек на времето за кое се именувани 
се разрешуваат: 

- Атанас Атанасов, 
-Нада Ристова. 
2. За членови на Училишниот одбор на Основното 

музичко училиште "Васо Карајанов" - Гевгелија се 
именуваат: 

- Илија Аризанов, директор на Спортската сала 
"26 април" - Гевгелија, 

-Ванчо Мендизов, судија на Основниот суд - Гевге-
лија. 

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

Бр. 17-56/4 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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614. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 50/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 март 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - СТРУМИЦА 

1. Зорка Пиперевска се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавната установа Меѓу-
општински центар за социјална работа - Струмица, 
поради заминување во пензија. 

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа 
Меѓуопштински центар за социјална работа - Струми-
ца од редот на стручните работници во Установата се 
именува Танка Шаламанова, дипл. социјален работ-
ник. 

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

Бр. 17-1697/1 Претседател на Владата 
20 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

615. 
Врз основа на член 183 став 2 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98, 29/98, 63/98, 86/99, 
25/2000 и 109/2000), министерот за финансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ 
ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СТОКИТЕ ДОБИЕНИ 

КАКО СТРАНСКИ ДОНАЦИИ 
Член 1 

1. Со овој правилник се пропишува начинот и пос-
тапката за остварување на правото за ослободување 
од плаќање царина, кога се увезуваат стоки добиени 
како подарок, согласно член 183 став 1 алинеја 11 од 
Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98, 
63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000). 

Член 2 
(1) За остварување на правото за ослободување од 

плаќање царина согласно член 1 од овој правилник, 
потребно е на царинскиот орган покрај царинската 
декларација да се поднесе и барање кое треба да ги со-
држи следниве податоци: 

- име-назив и адреса на корисникот и донаторот; 
- доказ за статусот на корисникот на донацијата; 
- трговски назив на стоката со назначување на ко-

личината и вредноста на стоката. 
(2) Во прилог на поднесеното барање се доставува-

ат и следниве исправи: 
- доказ дека се работи за донација (фактура која е 

без плаќање на противвредност во странство, договор 
за подарок-донација на стоката што се увезува или 
писмо од донаторот дека стоката што се испраќа е по-
дарок, односно донација); 

- изјава каде и за што ќе се користи стоката; 
- во соодветната рубрика на "ЕЦД за увоз" за сто-

ката која е предмет на увоз по основ на донации, се 
впишува шифра од кодексот утврден според Правил-
никот за формата, содржината и начинот на пополну-
вање на царинската декларација и други исправи во 
царинската постапка ("Службен весник на РМ" бр. 
17/2000). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македониј а". 
Бр. 02-4417/1 Министер, 

29 март 2001 година Никола Груевски, с.р. 
Скопје 

616. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушната 

пловидба ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 45/86, 23/88, 80/89 и 
29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведува-
ње на Уставот на Република Македонија се применува 
како републички пропис, министерот за транспорт и 
врски донесува 

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

ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ 
ИНСПЕКТОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот и на-

чинот на издавање на легитимација на воздухопловни-
от инспектор. 

Член 2 
Легитимацијата на воздухопловниот инспектор се 

издава според образец бр. 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

Образецот на легитимацијата се печати на полу-
тврда бела хартија со димензии 100x70 мм, заштитена 
со пластична фолија. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата на предната страна 

содржи: грб на Република Македонија, натпис "Репуб-
лика Македонија", "Министерство за транспорт и вр-
ски - Управа за цивилна воздушна пловидба" - "леги-
тимација", "име и презиме на инспекторот", "Возду-
хопловен инспектор", "место за фотографија со ди-
мензии 25x30 мм", број на Решението со кое е назна-
чен инспекторот, "датум и место на издавање на леги-
тимацијата", "потпис на министерот за транспорт и 
врски" и печат на Министерството за транспорт и вр-
ски. 

Член 4 
Образецот на легитимацијата на задната страна го 

содржи следниот извадок од Законот за воздушната 
пловидба: 

Член 239 
Воздухопловниот инспектор е овластен да врши 

инспекциски надзор над примената на одредбите од 
Законот за воздушна пловидба и прописите за безбед-
ност на воздушната пловидба донесени врз основа на 
овој закон, кои се однесуваат на: воздухопловот; мото-
рот, елисата и падобранот; воздушниот сообраќај; ае-
родромот и леталиштето, воздухопловниот и друг 
стручен персонал; исправноста и работата на технич-
ките средства, опремата и уредите за контрола на ле-
тањето и метеоролошко обезбедување на воздушната 
пловидба; службата за прифаќање и испраќање на 
воздухоплови, патници и предмети; противпожарната 
служба; службата за брза помош и службата за снаб-
дување на воздухоплови со гориво и мазиво. 

Член 5 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспек-
тор. 

Инспекторот ја враќа легитимацијата по преста-
нокот на службеното својство на инспектор. 

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
кога имателот на легитимацијата ќе ги промени лич-
ните податоци. 

Член 7 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-

рот ја огласува за неважечка и за тоа го известува ми-
нистерот за транспорт и врски. 

Во случајот од став 1 на овој член, на инспекторот 
му се издава нова легитимација. 
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Член 8 
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 

поништува од комисија составена од 3 члена, кои ги 
именува министерот за транспорт и врски. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи правилникот за легитимација за воз-
духопловен инспектор ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 40/87). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 02-3459 Министерство 

27 март 2001 година за транспорт и врски, 
Скопје Министер, 

ЉУПЧО Балкоски, с.р. 

617. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за култу-

рата ("Сл. весник на РМ" бр. 31/98), министерот за 
култура донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА З А СА-
МОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ, УСТАНОВИТЕ ОД ОБ-
ЛАСТА НА КУЛТУРАТА, ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА 

И З А ОБЈЕКТИТЕ З А КУЛТУРА И ОПРЕМАТА 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за 

прибирање податоци за водење евиденција за самос-
тојните уметници, установите од областа на културата 
и другите правни лица и за објектите за култура и оп-
ремата во државна сопственост и нивната содржина и 
обработка. 

Евиденцијата за самостојните уметници, установи-
те од областа на културата, другите правни лица, за 
објектите за култура и опремата во државна сопстве-
ност се води во книги за евиденција при Министерс-
твото за култура. 

Член 2 
Книгата за евиденција на самостојните уметници се 

води според образец бр. 1 што ги содржи следните руб-
рики: реден број; дата на запишување во книгата за еви-
денција; име и презиме (псевдоним); назив на самостој-
ниот уметник по кој што е регистриран; адреса (теле-
фон, улица, број и место); вид на уметничко творештво; 
степен на образование - квалификација; корисник на 
поволности од Буџетот на Република Македонија (да, 
не и од кога); број на жиро - сметка и забелешка. 

Образецот бр. 1 е составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Книгата за евиденција на самостојните уметници 

се состои од 100 страници поврзани во книга со тврд 
повез со димензии 29,5x42,0 см. 

На предната страница на Книгата за евиденција на 
самостојните уметници, во левиот горен агол е отпе-
чатено "Република Македонија, Министерство за кул-
тура - Скопје", а во средината "Книга за евиденција на 
самостојните уметници". 

Секоја страница од Книгата за евиденција на са-
мостојните уметници има свој број. 

Пред почетокот на водењето на Книгата за еви-
денција на самостојните уметници, на последната 
страница се забележува вкупниот број страници што 
таа ги содржи. 

Книгата за евиденција на самостојните уметници 
се заверува со печат на Министерството за култура и 
со потпис на министерот за култура. 

Член 4 
Книгата за евиденција на установите од областа на 

културата се води според образец бр. 2 што ги содржи 
следните рубрики: реден број; дата на запишување во 
книгата за евиденција; назив на установата; седиште 
(телефон, улица, број и место); статус (национална, 
локална, приватна); основач; дејности од областа на 
културата за кои се регистрирани (со шифра на деј-
ности); вкупна површина на објектот (м2) (за нацио-
налните установи); име на директорот на установата и 
датум на неговото именување; договор со странско 
правно и физичко лице за вршење работи од областа 
на културата во Република Македонија (има, нема и 
број на договорот); вкупен број на вработени и забе-
лешка. 

Образецот бр. 2 е составен дел на овој правилник. 
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Член 5 
Книгата за евиденција на установите од областа на 

културата се состои од 100 страници поврзани во кни-
га со тврд повез со димензии 29,5x42,0 см. 

На предната страница на Книгата за евиденција на 
установите, во левиот горен агол е отпечатено "Ре-
публика Македонија, Министерство за култура -
Скопје", а во средината "Книга за евиденција на уста-
новите од областа на културата". 

Секоја страница од Книгата за евиденција на уста-
новите од областа на културата има свој број. 

Пред почетокот на водењето на Книгата за еви-
денција на установите од областа на културата, на 
последната страница се забележува вкупниот број 
страници што таа ги содржи. 

Книгата за евиденција на установите од областа на 
културата се заверува со печат на Министерството за 
култура и со потпис на министерот за култура. 

Член 6 
Книгата за евиденција на другите правни лица: тр-

говец-поединец, претпријатие и трговско друштво ре-
гистрирани за вршење дејност од областа на култура-
та и правно лице што покрај регистрацијата за врше-
ње на дејност од друга област е регистрирано и за вр-
шење дејност од областа на културата, се води според 
образец бр. 3 што ги содржи следните рубрики: реден 
број; дата на запишување во книгата за евиденција; на-
зив на правното лице; основач; адреса (телефон, ули-
ца, број и место); дејности од областа на културата за 
кои е регистриран (со шифри на дејностите); договор 
со странско правно и физичко лице за вршење работи 
од областа на културата во Република Македонија 
(има, нема и број на договорот) и забелешки. 

Образецот бр. 3 е составен дел на овој правилник. 

Член 7 
Книгата за евиденција на другите правни лица се 

состои од 100 страници поврзани во книга со тврд по-
вез со димензии 29,5х42,0 см. 

На предната страница на Книгата за евиденција на 
другите правни лица, во левиот горен агол е отпечате-
но "Република Македонија, Министерство за култура 
- Скопје", а во средината "Книга за евиденција на дру-
гите правни лица од областа на културата". 

Секоја страница од Книгата за евиденција на дру-
гите правни лица има свој број. 

Пред почетокот на водењето на Книгата за еви-
денција на другите правни лица, на последната страни-
ца се забележува вкупниот број страници што таа ги 
содржи. 

Книгата за евиденција на другите правни лица се 
заверува со печат на Министерството за култура и со 
потпис на министерот за култура. 

Член 8 
Книгата за евиденција на здруженија на граѓани и 

фондации од областа на културата се води според обра-
зец бр. 4 што ги содржи следните рубрики: реден број; 
дата на запишување во книгата за евиденција; назив на 
правното лице; адреса (телефон, улица, број и место); 
име на претседателот; дали има основано ДОО или АД; 
подрачја од областа на културата за кои се регистрира-
ни да дејствуваат; дали е потпишан договор за финанси-
рање за 5 години и бр. на договорот; големина на прос-
торот што го користат и вид на сопственоста; договор 
со странско правно и физичко лице за вршење работи 
од областа на културата во Република Македонија 
(има, нема и број на договорот) и забелешки. 

Образецот бр. 4 е составен дел на овој правилник. 

Член 9 
Книгата за евиденција на здруженија на граѓани и 

фондации од областа на културата се состои од 100 
страници поврзани во книга со тврд повез со димензии 
29,5x42,0 см. 

На предната страница на Книгата за евиденција на 
здруженија на граѓани и фондации од областа на кул-
турата, во левиот горен агол е отпечатено "Република 
Македонија, Министерство за култура - Скопје", а во 
средината "Книга за евиденција на здруженија на гра-
ѓани и фондации од областа на културата". 

Секоја страница од Книгата за евиденција на здру-
женија на граѓани и фондации од областа на култура-
та има свој број. 

Пред почетокот на водењето на Книгата за еви-
денција на здруженија на граѓани и фондации од об-
ласта на културата, на последната страница се забеле-
жува вкупниот број страници што таа ги содржи. 

Книгата за евиденција на здруженија на граѓани и 
фондации од областа на културата се заверува со пе-
чат на Министерството за култура и со потпис на ми-
нистерот за култура. 

Член 10 
Книгата за евиденција на објектите за култура и 

опрема во државна сопственост се води според обра-
зец бр. 5 што ги содржи следните рубрики: реден број; 
дата на запишување во книгата за евиденција; Одлука 
на Владата на Република Македонија со која е утврде-
но дека објектот, односно опремата останува во др-
жавна сопственост; имотен лист - број; вид на опрема-
та (опис); адреса на која се наоѓа објектот, односно 
опремата; вкупна површина (м2); назив на субјектот -
корисник на објектот, односно на опремата; површина 
издадена под закуп (м2) и за кој временски период; ко-
ристењето е со или без надомест и забелешки. 

Образецот бр. 5 е составен дел на овој правилник. 

Член 11 
Книгата за евиденција на објектите за култура и 

опремата во државна сопственост се состои од 100 
страници поврзани во книга со тврд повез со димензии 
29,5х42,0 см. 

На предната страница на Книгата за евиденција на 
објектите за култура и опремата во државна сопстве-
ност, во левиот горен агол е отпечатено "Република 
Македонија, Министерство за култура - Скопје", а во 
средината "Книга за евиденција на објектите за култу-
ра и опремата во државна сопственост". 

Секоја страница од Книгата за евиденција на об-
јектите за култура и опремата во државна сопственост 
има свој број. 

Пред почетокот на водењето на Книгата за еви-
денција на објектите за култура и опремата во држав-
на сопственост, на последната страница се забележува 
вкупниот број страници што таа ги содржи. 

Книгата за евиденција на објектите за култура и 
опремата во државна сопственост се заверува со печат 
на Министерството за култура и со потпис на минис-
терот за култура. 

Член 12 
По завршувањето на книгите за евиденција се от-

вораат нови книги за евиденција што започнуваат пов-
торно со регистарски број 1, со тоа што првата книга 
за евиденција се означува со римски број I, втората со 
римски број II итн. 

Член 13 
При внесувањето на податоците во книгите за еви-

денција не може да се прави скратување, бришење, 
прецртување или исправка на внесените податоци. 

Новите промени се внесуваат под нов реден број 
со напомена во местото за забелешка за извршената 
измена. 

Член 14 
За секоја измена што настанала кај субјектите на-

ведени во овој правилник (менување на статусот, на-
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зивот, седиштето и др.), се поднесува пријава до Ми-
нистерството за култура, најдоцна 15 дена од денот на 
настанувањето на измената. 

Член 15 
Податоците од книгите за евиденција се обработу-

ваат и се водат и компјутерски. 

Член 16 
Запишувањето на самостојните уметници во Кни-

гата за евиденција на самостојните уметници се врши 
врз основа на писмена пријава (образец број 6) подне-
сена до Министерството за култура. 

Кон писмената пријава се приложува и извод од 
судска регистрација. 

Образецот број 6 е составен дел на овој правилник. 

Член 17 
Запишувањето на установите од областа на култу-

рата во Книгата за евиденција на установите од облас-
та на културата се врши врз основа на писмена прија-
ва (образец број 7) поднесена до Министерството за 
култура. 

Кон писмената пријава се приложуваат и следниве 
прилози: 

а) Извод од судска регистрација; 
б) Одлука за именување директор; 
в) Доказ за сопственоста на просторот; 
г) Акт за основање на установата. 
Образецот број 7 е составен дел на овој правилник. 

Член 18 
Запишувањето на другите правни лица во Книгата 

за евиденција на другите правни лица од областа на 
културата се врши врз основа на писмена пријава (об-
разец број 8) поднесена до Министерството за култура. 

Кон писмената пријава се приложува и извод од 
судска регистрација. 

Образецот број 8 е составен дел на овој правилник. 

Член 19 
Запишувањето на здруженијата на граѓаните и 

фондациите од областа на културата во Книгата за 
евиденција на здруженијата на граѓаните и фондации-
те од областа на културата се врши врз основа на пис-
мена пријава (образец број 9) поднесена до Минис-
терството за култура. 

Кон писмената пријава се приложуваат и следниве 
прилози: 

а) Извод од судска регистрација и 
б) Доказ за сопственоста на просторот. 
Образецот број 9 е составен дел на овој правилник. 

Член 20 
Објектот што останал во државна сопственост, 

согласно член 98 од Законот за културата, се запишу-
ва во Книгата за евиденција на објектите за култура и 
опремата во државна сопственост. 

Член 21 
Писмените пријави, согласно овој правилник, се 

поднесуваат најдоцна 3 месеци од денот на неговото 
влегување во сила. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01-1160/1 Министер, 
26 март 2001 година м-р Ганка Самоилова-Цветанова, с.р. 

Скопје 
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618. 
Врз основа на член 41 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/2000 и 103/2000), согласно Одлуката на Ко-
мисијата за хартии од вредност, донесена на седницата 
одржана на 30. 03. 2001 година, Комисијата, издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Се одбива барањето на "Застава АГП" АД Ох-
рид за давање одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност-втора емисија на акции. 

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

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

Бр. 07-124/5 Комисија за хартии од вредност 
2 април 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

619. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 67 став 1 алинеја 4 од Законот 
за основното образование ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 
82/99). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение 
У.бр. 208/2000 од 31 јануари 2001 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста на член 67 став 1 али-
неја 4 од Законот означен во точката 1 од оваа одлу-
ка, затоа што се постави прашањето за согласноста на 
оспорената одредба со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 67 
став 1 алинеја 4 од Законот за основното образование, 
учител, наставник, стручен работник и воспитувач, 
може да биде лице кое покрај условите утврдени со 
член 66 од овој закон е неосудуван со правосилна суд-
ска пресуда за кривични дела против достоинството и 
моралот. 

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

Со член 32 став 1 од Уставот се уредува дека секој 
има право на работа, слободен избор на вработување, 
заштита при работењето и материјална обезбедност 
за време на привремена невработеност, а според став 
2 од овој член на Уставот, секому, под еднакви услови, 
му е достапно секое работно место. 

Според член 51 од Уставот во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и законите. Се-
кој е должен да го почитува Уставот и законите. 

Прашањата што се однесуваат на кривичните дела 
и кривичната одговорност, мерките за безбедност, ме-
ѓу кои и забраната за вршење на професија, дејност 
или должност, правните последици на осудата и реха-
билитацијата, спаѓаат во кривично-правната материја 
и се уредени со Кривичниот законик. Покрај другото, 
според член 66 од Законикот, судот може на сторите-
лот на кривично дело да му забрани вршење на опре-
делена професија и да го определи траењето на мер-
ката, кое не може да биде пократко од една ниту по-
долго од десет години, по издржувањето на главната 
кривична санкција. Исто така, со член 102 став 2 и 3 од 
овој законик е уредено дека правните последици од 
осудата што се состојат во забрана на стекнување на 
определени права траат најдолго десет години од де-
нот на издржаната, простената или застарената казна, 
а со бришењето на осудата престануваат правните 
последици на осудата. Инаку, правните последици на 
осудата можат да се предвидат само со закон и наста-
пуваат по сила на законот со кој се предвидени (член 
101 став 2 од Законикот). Рехабилитацијата, пак, која 
може да биде законска или судска, според член 103 
став 2 од овој законик, значи предвремен престанок на 
мерките за безбедност и правните последици од осуда-
та и бришење на осудата од казнената евиденција. 

Посебно за одбележување е дека кривичните дела 
против достоинството и моралот за кои според оспо-
рената одредба од Законот за основното образование 
е услов учителот, наставникот, стручниот работник и 
воспитувач да не е осудуван со правосилна судска пре-
суда за такви дела, како посебен вид на кривични де-
ла, не се предвидени во Кривичниот законик. 
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Тргнувајќи од содржината на наведените уставни и 
законски одредби, а имајќи предвид дека правната 
последица на осудата, во конкретниот случај со оспо-
рената одредба, настапува по сила на законот, а не ка-
ко последица на изречена мерка за безбедност однос-
но правна последица на осудата што ја изрекува судот 
за одредено кривично дело, Судот оцени дека член 67 
став 1 алинеја 4 од Законот за основното образование 
не е во согласност со Уставот. 

Покрај тоа, според мислењето на Судот, оспорена-
та одредба содржи услови кој упатува на кривични де-
ла кои не постојат или се трансформирани во друг вид 
на кривични дела во Кривичниот законик, од кој ас-
пект и покрај тоа што Уставниот суд не ја цени меѓу-
себната согласност на законите, сепак со таквата од-
редба која фактички е неприменлива, се повредува 
принципот на владеење на правото, поради што Судот 
оцени дека таа одредба не е во согласност и со член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот. 

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

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

У.бр.208/2000 Претседател 
21 март 2001 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

620. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

О Д Л У К A 

1. Се укинуваат членовите 37 и 38 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по 
сопствена иницијатива во однос на член 37 и по иници-
јатива на Стамен Филипов од Скопје во однос на член 
38, со Решение У.бр. 131/2000 од 28 декември 2000 го-
дина, поведе постапка за оценување уставноста на 
членовите 37 и 38 од Законот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нив-
ната согласност со одредбите на Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 37 
од Законот, Владата го обезбедува извршувањето на 
одлуките на Уставниот суд на Република Македонија 
во случаите кога надлежните органи за извршување 
на овие одлуки не ја извршиле одлуката на Судот, а 
според член 38 од Законот во зависност од природата 
на предметот на извршувањето, како и од органот кој 
во смисла на член 37 од овој закон бил непосредно 
надлежен и должен за извршување на одлуката, до-
колку со друг закон поинаку не е определено, Владата 
донесува заклучок со кој поблиску го определува на-
чинот на обезбедување на извршувањето. 

5. Според член 112 став 3 од Уставот, одлуките на 
Уставниот суд се конечни и извршни, а според член 
113 од Уставот, начинот на работата и постапката 
пред Уставниот суд се уредува со акт на Судот. 

Тргнувајќи од содржината на наведените одредби, 
според мислењето на судот, Уставот е категоричен во 
определбата дека одлуките на Уставниот суд се ко-
нечни и извршни. Поаѓајќи од категоричност^ на ус-
тавната определба за конечност и извршност на одлу-

ките на Уставниот суд и определувањата на начинот 
на извршувањето на одлуките што е во надлежност на 
самиот Суд, а имајќи предвид дека со оспорените од-
редби може да се наруши принципот на конечност и 
извршност на одлуките на Уставниот суд, односно де-
ка тие содржат елементи кои допуштаат Владата на 
Република Македонија да ги толкува одлуките на Ус-
тавниот суд, да го пролонгира и оневозможува нивно-
то извршување, Судот оцени дека членовите 37 и 38 од 
Законот за Владата на Република Македонија не се во 
согласност со одредбите на член 112 став 3 и член 113 
од Уставот. 

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

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

У.бр. 131/2000 Претседател 
21 март 2001 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за осигурување ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 13/2001), е нап-
равена грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Во членот 93 во петтиот ред наместо зборовите: 
"01 јануари 2001 година" треба да стојат зборовите: 
"01 октомври 2001 година". 

Бр. 10-843/2 
28 февруари 2001 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
На недвижост - спрат од куќа која се наоѓа во Ско-

пје на ул. "Лазар Личеновски" бр. 3-4, во површина од 
81 м2, видно од ИЛ бр. 40004 од 19.01.1996 година, ре-
шение О.бр. 362/95 од 26.04.1995 година и решение 
ВПП бр. 232/94 од 28.06.1995 година на Општински суд 
Скопје I - Скопје, а со почетна цена од 1.411.654,00 де-
нари. 

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање 
на ден 24.04.2001 година во 10.30 часот во Основниот 
суд Скопје I - Скопје - барака на извршното одделение 
соба бр. 7. 

Сите заинтересирани физички и правни лица се до-
лжни до денот на продажбата на име гаранција за уче-
ство во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 од 
утврдената почетна цена на недвижноста, а во благај-
ната на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје по тужба на 

тужителите Максимовски Зоран, Трпковски Слаѓан и 
Тодевски Јовче сите од Станица Зелениково - Скопје, 
против тужените Арсовски Илија од Скопје, Арсов-
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ски Тихомир од Охрид, Ефтимова Десанка од Австра-
лија со непозната адреса, Шврљуга Милица од Швај-
царија со непозната адреса и Илиев Ангел од Австра-
лија со непозната адреса, се води постапка за сопстве-
ност и исполнување на договор за купопродажба. 

Судот со решение ИЏ. П.бр. 1029/00 од 22.03.2001 
година на тужените Ефтимова Десанка, Шврљуга Ми-
лица и Илиев Ангел согласно член 78 став 2 точка 4 
од ЗПП им назначи привремен застапник за да ги шт-
ити нивните интереси во постапката и тоа Дафинка 
Ивановска од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 51. 

Се повикуваат тужените Ефтимова Десанка, Швр-
љуга Милица и Илиев Ангел да се јават во судот лич-
но или преку полномошници во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот. 

Доколку во овој рок тужените или нивните полно-
мошници не се јават во судот тужените се предупреду-
ваат дека назначениот привремен застапник адвокат 
Дафинка Ивановска од Скопје ќе ги застапува туже-
ните во постапката се додека тужените или нивните 
полномошници не ќе се појават пред судот, односно 
додека органот за старателство не го извести судот 
дека им назначил старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, 1Х.П.бр. 
1029/00. (7066) 

Основниот суд Скопје II - Скопје како првостепен 
парничен суд и тоа со судијата Лидија Тасева како 
претседател на советот, постапувајќи по правната ра-
бота на тужителката Амиде Ајдези од Скопје, ул. 
"Ванѓел Тодоровски" бр, 1/5, против тужениот Енез 
Ајдези од Република Хрватска со непозната адреса на 
живеење, за развод на брак на ден 14.03.2001 година 
донесе решение. 

Со решение на овој суд П.бр. 238/01 од 12.03.2001 
година врз основа на член 78 став 2 точка 5 од ЗПП 
поставена е адвокат Станојевска Наташа од Скопје, 
ул."Пајко Маало" бр.6, за привремен застапник на ту-
жениот Енез Ајдези од Република Хрватска сега со 
непозната адреса на живеење, а во постапката која се 
води пред овој суд по тужба на тужителката Амиде 
Ајдези од Скопје за развод на брак. 

Со истото решение одредено е дека привремениот 
застапник ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се по-
јават пред судот, односно додека центарот за социјал-
на работа не го извести судот дека му поставил стара-
тел на тужениот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, УП.П.бр. 
238/01. (7070) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води парница 

по тужба на тужителот Серафимовска Сјајна од с.Зу-
бовце, против тужените Петровски Радован Павле и 
Деветак Радован Павлина двајцата од с. Тумчевиште, 
денес со непозната адреса на престојувалиште и живе-
алиште во странство, по основ сопственост. Вредност 
неопределена. 

На тужените Петровски Радован Павле и Деветак 
Радован Павлина, двајцата од с. Тумчевиште, денес со 
непозната адреса на престојувалиште и живеалиште 
во странство, им се поставува за привремен застапник 
лицето Данило Богучески адвокат од Гостивар, кој ќе 
ги застапува интересите на тужените додека тие или 
нивен полномошник или застапник не се јави на рас-
правата пред овој суд или се додека органот за стара-
телство не им постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 659/00. (7038) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
по тужба на тужителот Билали Камбер од Гостивар 
против тужениот Абдији Иса Фетак од с.Д.Бањица де-
нес со непозната адреса на престојувалиште и живеа-

лиште, по основ утврдување на сопственост, вредност 
неопределена. 

На тужениот Абдији Иса Фетак од с.Д.Бањица де-
нес со непозната адреса на престојувалиште и живеа-
лиште му се поставува за привремен застапник лицето 
Попоска Весна адвокат од Гостивар, која ќе ги заста-
пува интересите на тужениот додека тој или негов 
полномошник или застапник не се јави на главна рас-
права пред овој суд или додека органот за старателст-
во не му постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 205/01. (7039) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води парница 
по тужба на тужителот Мифтари Ресул од с.Чајле, 
против тужената Кнусај Саманта од с.Чајле, денес со 
непозната адреса на престојувалиште и живеалиште, 
по основ за развод на брак, вредност неопределена. 

На тужената Кнусај Саманта од с.Чајле, а денес со 
непозната адреса на престојувалиште и живеалиште и 
се поставува привремен застапник лицето Светлана 
Славкоска адвокат од Гостивар која што ќе ги заста-
пува интересите на тужената се додека таа или нејзин 
полномошник или застапник не се јави на главната 
расправа пред овој суд односно се додека органот за 
старателство не и постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 193/01. (7040) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
по тужба на тужителот Махмуди Зендел Аќиф од с. 
Мало Турчане, против тужениот Абдији Нухи Иса од 
с.Д.Бањица денес со непозната адреса на престојува-
лиште и живеалиште, по основ на сопственост за ку-
попродажба, вредност неопределена. 

На тужениот Абдији Нухи Иса од с.Д.Бањица де-
нес со непозната адреса на престојувалиште и живеа-
лиште му се поставува за привремен застапник лицето 
Андоноска Мирјана адвокат од Гостивар, која ќе ги 
застапува интересите на тужениот додека тој или нег-
ов полномошник или застапник не се јави на главна 
расправа пред овој суд или додека органот за стара-
телство не му постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 125/01. (7046) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води парнич-

на постапка по тужба на тужителот АД за осигурува-
ње и реосигурување "Македонија" Скопје, деловна ед-
иница самостојна филијала Куманово, против тужени-
от Димитријевиќ Лазар од Куманово, ул. "Титова Ми-
тровачка" бр. 4-2/11, за долг - регресно побарување. 

Со оглед да тужениот е со непознато претстојувал-
иште судот му поставува привремен застапник и тоа 
Мирјана Ефремовска адвокат од Куманово која ќе го 
застапува тужениот во постапката се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се појави пред судот 
односно додека Центарот за социјални работи не го 
извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, В. П.бр. 1295/99. 
(7030) 

Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-
нична постапка по тужба на тужителот Ајдини Барбу-
ќе од с.Васкинце со престојувалиште во Германија, а 
во постапката застапувана од полномошник адвокат 
Момчило Доцевски од Куманово, против тужениот 
Ајдини Хајдин од с.Лопате сега со непознато престоју-
валиште во странство, за развод на брак, вредност на 
спорот 60.000,00 денари. 

Судот по службена должност на тужениот во оваа 
парница му поставува привремен застапник адвокат 
Тони Цветковски од Куманово до правосилно окончу-
вање на оваа парнична постапка. 

Од Основниот суд во Куманово, Џ. П.бр. 1220/00. 
(6973) 
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ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП 
Пред овој суд заведен е спор по тужба на тужител-

от ПП "Интер - експорт" од Битола, против тужениот 
Пецо Јорданоски од Прилеп за исплата на долг со вре-
дност на спорот од 54.115,00 денари. 

Со повикува тужениот Петре Јорданоски да се јави 
во судот во рок од 30 дена сметано од денот на објаву-
вањето на огласот или во истиот рок да ја достави 
точната адреса на местото на свое живеење или пак да 
го извести судот за евентуално, кое лице да го заста-
пува по предметот. 

Во спротивно, на тужениот ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува интересите во 
овој спор. 

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 682/96. (7032) 

Во Основниот суд во Прилеп е заведен спор по ту-
жбата на тужителот Мехмедоски Ајхан од Прилеп, ул. 
"Мавровска" бр. 3, против тужената Мехмедоска Аси-
ме од Прилеп, сега во Виена, Австрија, а со непозната 
адреса, за развод на брак по член 40 од ЗС. 

Се повикува тужената Мехмедоска Асиме од При-
леп, а сега во Виена, Австрија со непозната адреса, во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
во судот или ја достави до судот својата адреса на мес-
тото на живеалиште или престојувалиште. 

Доколку тужената ова не го направи во наведени-
от рок од страна на ЦСР - Прилеп, ќе и биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува нејзините пра-
ва и интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 98/01. (7034) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица поведена е постап-

ка за развод на брак по тужбата на тужителот Аврам 
Стоилов од с. Смолари, Струмичко, против тужената 
Седа Стоилова со непозната адреса. Вредност на спор-
от 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената Седа Стоилова да се јави во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", во судница бр. 18. Во спротивно, 
на истата ќе и биде одреден привремен застапник и 
тоа Валентина Митева - стручен соработник при Ос-
новниот суд во Струмица, која ќе ги застапува нејзи-
ните интереси по предметот на спорот, до правосил-
ното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2299/00. 
(7047) 

Основниот суд во Струмуца постапувајќи по туж-
бата на тужителот АДОР "Македонија" Скопје, про-
тив тужениот Динев Митко од с.Борисово, за долг, 
вредност на спорот 2.520,00 денари, врз основа на член 
80 од ЗПП, денес 20.03.2001 година. 

За привремен застапник на тужениот Динев Мит-
ко од с.Борисово, а сега со непознато место на живе-
ење во предметот П.бр. 2121/00 што се води во Основ-
ниот суд во Струмица по тужба на тужителот АДОР 
"Македонија " Скопје против тужениот Динев Митко 
од с.Борисово, за долг, вредност на спорот 2.520,00 де-
нари, се назначува Валентина Митева стручен сора-
ботник во Основниот суд во Струмица. 

Привремениот застапник да ги застапува интере-
сите на тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите 
права се до појавувањето на тужениот или негов пол-
номошник пред судот. 

Се повикува тужениот Динев Митко од с. Борисо-
во да се јави во рок од 15 дена од денот на објавување 
на огласот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2121/00. 
(7048) 

Во Основниот суд во Струмица се води извршна 
постапка по предлог за извршување поднесен од стра-
на на доверителот Штедилница "Мак - БС" АД Скопје 

- експозитура Струмица, а против хипотекарниот дол-
жник Стојан Гугенски од Струмица, сега со непозната 
адреса на живеење, заради наплата на парично поба-
рување - долг во износ од 20.000 ГМ како главен долг 
со останати споредни побарувања, а преку продажба 
на заложена недвижност. 

Се повикува хипотекарниот должник Стојан Гуге-
нски од Струмица а сега со непозната адреса на живе-
ење, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот заради земање учество во покренатата изврш-
на постапка, во спротивно ќе му биде поставен при-
времен застапник и тоа лицето Цона Каламерникова -
стручен соработник при Основниот суд во Струмица, 
која ќе го застапува се до моментот кога тој ќе се јави 
пред судот или ќе определи свој полномошник. 

Од Основниот суд во Струмица, И.бр. 6895/98. 
(6970) 

Во Основниот суд во Струмица се води извршна 
постапка по предлог за извршување поднесен од стра-
на на доверителот Стопанска банка АД Скопје, а про-
тив хипотекарниот должник Иван Петар Ристов од 
Струмица, сега со непозната адреса на живеење, зара-
ди наплата на парично побарување - долг во износ од 
36.801 ГМ со останати споредни побарувања, а преку 
продажба на заложена недвижност. 

Се повикува хипотекарниот должник Иван Петар 
Ристов од Струмица а сега со непозната адреса на жи-
веење, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот заради земање учество во покренатата изврш-
на постапка, во спротивно ќе му биде поставен привр-
емен застапник и тоа лицето Цона Каламерникова -
стручен соработник при Основниот суд во Струмица, 
која ќе го застапува се до моментот кога тој ќе се јави 
пред судот или ќе определи свој полномошник. 

Од Основниот суд во Струмица, И.бр. 3192/98. 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 

по тужба на тужителот Автопрогрес автомобили 
ДООЕЛ Тетово, против тужениот Адеми Сафет од с. 
Церово - Тетовско. 

Се повикува тужениот Адеми Сафет од с.Церово -
Тетовско сега со непозната адреса во странство во рок 
од 30 дена по објавување на огласот во "Службен вес-
ник на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово или 
да овласти свој полномошник, во спротивно на судот 
преку Центарот за социјална работа - Тетово ќе му 
постави времен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси до правосилното завршување на спо-
рот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1281/00. (7043) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор по 
тужба на тужителот Сеад Ризвани од с.М.Речица, про-
тив тужената Леонора Ризвани од Тетово, а сега со не-
позната адреса во Германија, за развод на брак. 

Се повикува тужената Леонора Ризвани да во рок 
од 15 дена од објавувањето на огласот се јави во судот 
и достави адреса или постави свој застапник, ако тоа 
не го стори во овој рок ќе и биде поставен времен 
стартел кој ќе го води процесот во нејзино име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1260/00. (7045) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телот Хакиф Шемси од Тетово, против тужената Џу-
ласвије Шемси од Тетово, а сега со непозната адреса 
во странство се води постапка за развод на брак. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник ,кој ќе ја зас-
тапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по протекот на 30 дена судот преку Цента-
рот за социјални работи Тетово ќе и постави привре-
мен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 271/01. (7049) 
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Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот 
Хаџи Иљовски Драгољуб и други од Тетово, против 
тужениот Асани Асан од Тетово за утврдување на со-
пственост. 

Се повикува тужениот Асани Асан од Тетово, ул. 
" Радован Цониќ" бр. 103, сега со непозната адреса во 
странство да во рок од 30 дена се јави во Основниот 
суд во Тетово по тубата на тужителот Хаџи Иљовски 
Драгољуб и други против него за утврдување на сопст-
веност. 

Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој 
полномошник судот ќе му постави времен старател 
преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 98/01. (7050) 

Пред овој суд во тек е постапка по предлог на пре-
длагачот Шенѓул Сабит од Истанбул за докажување 
на смртта на лицето Мемиши Сабит Јакуп порано од 
Тетово. 

Се повикува лицето Мемиши Сабит Јакуп да се 
јави во Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена од 
објавување на огласот или пак некој друг што знае не-
што за него, доколку не се јави никој во определен 
рок судот ќе постави привремен старател преку Цен-
тарот за социјално работи Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 712/00. (7051) 

Пред овој суд поведена е постапка за исполнување на 
договор за купопродажба по тужба на Касами Зекир 
Љазам, Абдулаи Рамадан Мехмед двајцата од с. Челопек 
Тетово, против тужениот Ајдари Ајдар Абаз од 
с.Челопек, сега иселен во Турција, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Ајдари Ајдар Абаз од с.Че-
лопек, сега иселен во Турција со непозната адреса или 
друго лице кој има правен интерес во постапката за 
исполнување на договор за купопродажба поведена по 
тужба на тужителите Касами Зекир Љазам и Абдулаи 
Мехмед двајцата од с.Челопек, да се јават пред Основ-
ниот суд во Тетово, каде се води постапката под П.бр. 
101/01 или пак да испратат полномошник кој ќе ги зас-
тапува и тоа во рок од 30 дена од денот на објавување-
то, во спротивно судот ќе му определи привремен зас-
тапник кој ќе го застапува во овој спор. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 101/01. (7053) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телката Фериде Медии од Тетово, ул."109" бр. 18, про-
тив тужениот Неат Медии од Тетово сега со непозна-
та адреса на работа во странство се води постапка за 
развод на брак. 

Се повикува тужениот да се јави во судот да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка до окончувањето на истата. 

Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјална работа во Тетово ќе му поста-
ви привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 245/01. (7054) 

Пред овој суд се води тужба од тужителот Крстев-
ски Димо од Скопје, против Стојановска Петра од с. 
Теарце, сега со непозната адреса во САД за утврдува-
ње право на сопственост. Вредност 40.000,00 денари. 
Доколку во овој рок од 30 дена истата не се јави и не 
одреди свој полномошник, судот ќе и постави времен 
старател преку Центарот за социјални работи во Те-
тово кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 268/01. (7055) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
по тужба на тужителот Етем Синани од с.Д. Палчиш-

те, против тужената Кадрије Синани родена Хусејно-
ска од с.Д.Палчиште сега со непозната адреса, за раз-
вод на брак. 

Се повикува тужената Кадрије Синани родена Ху-
сејноска во рок од 30 дена од објавување на огласот да 
се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти 
свој полномошник, во спротивно судот преку Центар-
от за социјални работи во Тетово ќе и постави времен 
старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси 
до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1109/00. (7056) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 19/2001, на регистарска влошка бр. 002824, 
го запиша во трговскиот регистар Акционерското 
друштво за производство и промет на одливци "МГ" 
Леарница - Охрид, улица "15-ти Корпус" број 89. 

Променета е фирмата од "МГ" Леарница А. Д. Ох-
рид во "КИД" Леарница А.Д. Охрид. 

Усвоени се измени на Статутот со Одлука бр. 0201- 
42/3 од 15-01-2001 година. 

Одбор на директори 
Неизвршни членови: Богоја Блажески, Антон Па-

пек, Стопанска Банка а.д. Скопје, претставник - Пав-
ле Гугулоски. 

Извршни членови: Деребанов Ѓорѓи - Генерален 
директор, со овластувања согласно Статутот, Темел-
коски Веле - Зам. Генерален директор, со овластува-
ње согласно Статутот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
19/2001. (3288) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1210/2000, на регистарска влошка бр. 03008321?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија 
"ТАЛИЈА" ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Сутјеска" бр. 13, 
Штип. 

Единствен содружник во друштвото е Славчо Ми-
тевски од Штип. Друштвото ќе ги врши дејностите: 
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, 01.42, 02.01, 02.02, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 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, 51.55, 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, 52.61, 52.63, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, надво-
решна трговија со прехранбени производи, застапува-
ње и претставување на странско лице, малограничен 
промет со соседните земји. 

Во правниот промет настапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските спрема лица друштвото 
одговара со целиот свој имот. 

Митевска Александра - управител со неограничени 
овластувања во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1210/2000. (1924) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1106/2000, на регистарска влошка бр. 03008217?-8-
12-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, градеж-
ништво и трговија "МЦ-ИНЖЕНЕРИНГ" ДООЕЛ 
Виница, ул. "Партизанска" бр. 18. 
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Со изјава од 26.09.2000 година се основа Друштво 
за производство, градежништво и трговија "МЦ-ИН-
ЖЕНЕРИНГ" ДООЕЛ Виница. Скратениот назив на 
друштвото ќе биде: "МЦ-ИНЖЕНЕРИНГ" ДООЕЛ 
Виница. 

Седиштето на друштвото ќе биде во Виница на ул. 
"Партизанска" бр. 18. 

Управител на друштвото во внатрешнотрговско 
како и во надворешнотрговското работење е Цонев 
Миле со неограничени овластувања. 

За обврските на друштвото во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, 60.22, 52.11, 52.12, 52.24, 52.21, 52.22, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.44/1, 52.46, 52.26, 50.10, 51.31, 51.34, 
51.41, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.54, 51.70, 51.35, 55.30, 
55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 15.62, 15.82/2, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 71.32, 71.34, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, услуги во меѓународниот друмски сообраќај. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1106/2000. (1925) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1189/2000, на регистарска влошка бр. 03008300?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги "ДЕКОРДОМ" ДООЕЛ Кочани, ул. "Маршал 
Тито" Б-2/54. 

Основач: Јорданка Арсова од Кочани, ул. "Мар-
шал Тито" Б-2/54. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 02.02, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 
36.61, 45.11, 45.12, 45.21, 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, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/2, 51.42/1, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.41, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 
55.11, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.21, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји, меѓународен транспорт на 
стоки. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет одговара со целиот свој имот. 

За управител и застапник во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет се именува лицето Јорданка 
Арсова од Кочани, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1189/2000. (1926) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1065/2000, на регистарска влошка бр. 03008179?-8-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за ревизија "МИТЕВСКИ" 
ДООЕЛ, Кочани, ул. "Никола Карев" бр. 2/1, Кочани. 

Основање на Друштво за ревизија "МИТЕВСКИ" 
ДООЕЛ Кочани со седиште на улица "Никола Карев" 
бр. 2/1, Кочани. 

Единствен основач-содружник на Друштвото е: 
Велин Пано Митевски од Кочани, улица "Никола Ка-
рев" бр. 2/1. 

Управител на Друштвото е Велин Митевски од 
Кочани, ул. "Никола Карев" 2/1, Кочани и има неог-
раничено овластување во застапување на Друштвото 
во внатрешниот и надворешниот промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара неог-
раничено со сите свои средства. 

Дејности: 74.12, 74.13, 74.14, 74.84. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1065/2000. (1927) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1148/2000, на регистарска влошка бр. 03008259?-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги "АЛАЏОВИ" увоз-извоз ДОО с. Моноспитово 
бр. 126, Муртино. 

Содружници: Зоран Алаџов од с. Моноспитово бр. 
126, Ристо Алаџов од с. Моноспитово бр. 126, Томе 
Алаџов од с. Моноспитово бр. 126. 

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 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, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 
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, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, застапување на странски фирми. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во тој промет од-
говара со целокупниот свој имот. 

Зоран Алаџов од с. Моноспитово Муртино управи-
тел на Друштвото и Застапник во надворешнотргов-
скиот промет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1148/2000. (1928) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1201/2000, на регистарска влошка бр. 03008312?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија 
увоз-извоз "АЛ-ПА" маркет ДООЕЛ Штип, ул. "Бал-
канска" бр. 55/А. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.98/1, 15.98/2, 26.11, 26.12, 29.11, 29.12, 29.13, 45.11, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 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, 
52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.12. 

Одговорност: Неограничени овластувања со цели-
от свој имот. 
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Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување 
на инвестициони работи во странство и отстапување 
на инвестициони работи во странство и Р. Македонија, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, консигнација, реекспорт. 

Алексов Павле од Штип, на Друштвото е застапник 
во надворешнотрговскиот промет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1201/2000. (1929) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1126/2000, на регистарска влошка бр. 03008237?-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
Трговец поединец "АНИБИЛ" Данчо Ѓорѓи Иванов 
ТП, с. Гечерлија к. бр. 58, Босилово. 

Назив и седиште на фирма: Трговец поединец 
Анибил, Данчо Ѓорѓи Иванов тп с. Гечерлија к. бр. 58, 
Босилово. 

Основач: Данчо Иванов од с. Гечерлија к. бр. 58, 
Босилово. 

Дејности: 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. 

Овластен потписник: Данчо Иванов од с. Гечерли-
ја к. бр. 58, Босилово. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува од свое име и за сметка на фирмата и 
одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1126/2000. (1930) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4961/2000, на регистарска влошка бр. 
02032882?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за градежништво, инжене-
ринг, проектирање, трговија, транспорт и услуги ЕВ-
РО ЛУКС - Тахир, ДООЕЛ експорт-импорт с. Градец 
- Неготино Полошко 

Трговското друштво е основано со акт за основа-
ње - изјава бр. 01/1 од 03.08.2000 година, а основач е 
Илјази Тахир од с. Градец-Неготино Полошко. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 
20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.24, 01.25, 
02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 
15.81/1, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 
24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11. 51.12, 51.13, 
51.14, 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, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,, 52.27, 52.41, 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, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 45.11, 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, 45.5, 0,74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
превоз на патници, застапување и посредување во над-
ворешниот промет, комисионо и консигнационо рабо-
тење, туристички и угостителски услуги, изведување 
на инвестициони работи во странство. 

Управител е Илјази Тахир, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4961/2000. (33443) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4816/2000, на регистарска влошка бр. 
02032759?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и услуги ДЕС-
ПЕРАДО ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Вардарска", 
бр. 15, Куманово. 

Дејности: 50.20, 50.30/2, 50.30/1, 51.21, 51.31, 51.33, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,51.42/2, 
51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.62, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 71.40, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени прои-
зовди, застапување и посредување во прометот со сто-
ки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички ус-
луги, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај. 

Управител без ограничување е Јахиу Артон и во-
едно лице за застапување во надворешниот и внат-
решниот трговски промет, во едно и основач. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4816/2000. (33444) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3065/2000, на регистарска влошка бр. 
0209299?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец Такси АЖУР ТП 
Синан Хаљим Хаљими с. Шипковица. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23. 
Во правниот промет со трети лица трговец-поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка,а за обврс-
ките преземени во правниот промет со трети лица од-
говара лично со целиот свој имот. 

Управител е Синан Хаљими без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје , Трег. бр. 

3065/2000. (33445) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4880/2000 на регистарска влошка бр. 
02032816?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП со ЗТД на Трговец поединец ТП 
Никодин Русаље Грујоски ДРЕН ПРОМЕТ трговија 
на мало ул. "Саса-8" бр. 8, Скопје. 

Основач на ТП е Никодин Грујоски од Скопје. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 52.12, 52.21, 52.27, 52.25, 

52.62. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП одговара со цели-
от свој имот. 

Управител е Никодин Грујоски со неограничено 
овластување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4880/2000. (33446) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4648/2000, на регистарска влошка бр. 
02032887, го запиша во трговскиот регистар, основа-
њето на Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги МЕТАЛЕЛЕКТРО СЗ ДОО увоз-извоз 
ул. "Тодор Чанго" - 17 в бр. 29, Скопје. 

Содружници: Стојан Павлевски од Скопје, Зоре 
Дамчески од Скопје. 

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.24, 31.10, 31.20, 31.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.445, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/2, 50.30/3 
Дејности: 20.10, 20.11, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 20.52, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.22/1, 01.24, 01.25, 
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02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 
15.81/1, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 
24.51, 24.51, 24.52, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11. 51.12, 51.13, 
51.14, 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, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 50.40, 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, 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, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.2.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посрдување во об-
ласта на прометот на стоки и услуги, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт со стоки и патни-
ци, реекспорт, компензациони работи, малограничен 
промет со соседните земји, Грција, Бугарија, Албанија 
и СР Југославија. 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Владимир Симјановски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4648/2000. (33447) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4503/2000, на регистарска влошка бр. 
02032349?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП превоз ЗЕЛЕНА ЛАГУНА, ул. 
вОхридскаг бр. 6, Тетово. 

Основач е Фадил Сабри Незири од Тетово. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Одговорност Фадил Сабри Незири одговара лично 

со целиот свој имот, 
Овластено лице на ТП ЗЕЛЕНА ЛАГУНА превоз 

е Фадил Сабри Незири, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4503/2000. (33448) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4775/2000, на регистарска влошка бр. 
02032710?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП ТАРА ГОЛД пицерија Драган 
Никола Вујиќ "133" бб-2/12, Тетово. 

Основач е Драган Никола Вујиќ од Тетово. 
Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52. 
Во правниот промет со трети лица ТП одговара 

лично со целиот свој имот. 
Овластено лице на ТП е Драган Вујиќ, управител 

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

4775/2000. (33449) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4870/2000, на регистарска влошка бр. 02032791?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштвото за трговија на големо и мало 
" СТЕЦО-КОМПАНИ", ДООЕЛ, увоз-извоз ул. г Цр-
вена Скопска општинаг , бр. 11, Скопје. 

Содружник на друштвото е Стефан Бошњаковски 
од Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 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, 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, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 51.55, 51.56, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.12, 51.13, 51.16, 51.15, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.43, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 
63.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60. Надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување во про-
метот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Ал-
банија и СР Југославија. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува и претставува управителот 
на истото, лицето Огнен Бошњаковски од Скопје и 
тоа без ограничување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4870/2000. (33450) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3957/2000, на регистарска влошка бр. 
02032314?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за градежништво 
и трговија ПИРАМИДА КОМПАНИ Џељал и друго 
ДОО извоз-увоз с. Долно Свиларе, Кондово. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 51.42, 51.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 
28.21, 28.40, 28.32, 28.75, 29.72, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57,51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 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, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, застапување на странски правни и физички 
лица, посредување и застапување во прометот на сто-
ки и услуги, меѓународа шпедиција, консигнациона 
продажба, агенциски услуги во транспортот. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Ајрун Нуредини, уп-
равител, без ограничување. 

Основачи на друштвото се лицата: Ајрун Нуреди-
ни и Џељал Нуредини од с. Долно Свиларе, Кондово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3957/2000. (33451) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2397/2000, на регистарска влошка бр. 
02029785?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија, 
транспорт и услуги ЕПТАЛОФОС, Иоанис ДООЕЛ 
ул. "Детелин Војвода# бр.9, Скопје. 
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Основање на ДООЕЛ од едно лице, основач е Иоа-
нис Масторидис од Скопје. 

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.25, 25.13, 
25.24, 26.52, 26.61, 26.62, 28.61, 29.71, 29.72, 35.12, 35.50, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 
50.40/1, 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, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.44, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.45/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.31/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 
63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 74.12, 
74.14, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување во прометот со стоки во странство, 
застапување во прометот со стоки и услуги, туристич-
ки услуги во странство, застапување, реекспорт, ма-
лограничен промет со Грција, СР Југославија, Алба-
нија, Бугарија. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка како и одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
надворешниот промет е Иоанис Масторидис. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2307/2000. (33452) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4821/2000, на регистарска влошка бр. 
02032777?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за транспорт, трговија и про-
изводство ВАРДАР ТРАНС Далип и др. ДОО ек-
спорт-импорт с. Балиндол, Гостивар. 

Содружници: Далип Далипи од с. Балиндол и Азир 
Адеми од с. Балиндол. 

Дејности; 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15/61, 15.62, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.89, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 24.16, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 
26.40, 26.61, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10. 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 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, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52,26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 55.11, 55.12. 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.20/3, 
74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување, консигнација и ко-
мисион, меѓународна шпедиција, малограничен про-
мет со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и 
СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, туристички и угостителски услуги, изведува-
ње на инвестициони работи во странство. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
одговара со целиот свој имот. 

Управител, Далип Далипи, со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4821/2000. (33453) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10164/99, на регистарска влошка бр. 
02030285?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 

усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
обука на деловни кадри, услуги и трговија Консалтинг 
КОРПОРЕЈШЕН Епаминонда ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Букурешка" бр. 51. 

Назив: Трговско друштво за обука на деловни кад-
ри, услуги и трговија КОНСАЛТИНГ КОРПОРЕЈ-
ШЕН Епаминонда ДООЕЛ, Скопје. 

Седиште: ул. "Букурешка" бр. 51, Скопје. 
Основач: Епаминонда Главинац од Скопје, со стан 

на ул. "Букурешка" бр. 51. 
Дејности: 22.11, 22.13, 22.15, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.71, 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, 55.12, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 65.11, 63.12, 
63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.63, 74.84, 80.42, (семинари и курсеви од сверата на 
менаџментот, административното и комерцијално™ 
работење). 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, вр-
шење на увоз и извоз на услуги од секој вид, а особе-
но: застапување на странски фирми, консигнација и 
сервис, посредување во надворешно-трговскиот про-
мет (реекспорт), комисиони работи, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, 
изведување на инвестициони работи во странство, на-
учно истражувачки и истражувачко развојни услуги, 
сообраќајно агенциски услуги, меѓународен туризам. 

Застапување: Епаминонда Главинац, управител 
без ограничувања. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за своите обврски кон трети 
лица одговара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10164/99. (34898) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16991/99, на регистарска влошка бр. 
02029454?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и посредување 
АЦИКО I ХРИСТИНА ТРЕИД Живко ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ДТЦ Маврово ламела Ц кат ИИ 
бр. 6, ул. "Крсте Мисирков" бр. 7. 

Претпријатието за производство, трговија и посре-
дување АЦИКО I ХРИСТИНА ТРЕИД експорт-им-
порт ЦО ДОО Скопје, ДТЦ Маврово ламела Ц кат 
ИИ бр. 6, ул. "Крсте Мисирков" бр. 7 се усогласува 
според ЗТД во Друштво за производство, трговија и 
посредување АЦИКО I ХРИСТИНА ТРЕИД Живко 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ДТЦ Маврово ламе-
ла Ц кат ИИ бр. 6, ул. "Крсте Мисирков" бр. 7. 

Друштвото е основано со Изјава бр. 01-01 од 
12.02.1999 година. 

Основач на друштвото е Живко Филиповски од с. 
Теарце, Тетово. 

Дејности: 17.14, 17.11, 17.16, 17.12, 17.13, 17.17, 17.52, 
17.15, 17.21, 17.30, 17.40/1, 17.22, 17.23, 17.24, 17.60, 
18.23, 17.72, 17.71, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/2, 
17.51, 17.54/2, 17.53, 36.63, 21.24, 24.42, 19.10, 18.30, 
19.30, 19.20, 18.10, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.41, 15.51, 15.52, 15.88, 15.86, 15.87, 
15.93, 15.94, 15.91, 01.13/1, 02.01, 02.02, 50.20, 50.40/4, 
52.74, 18.22, 17.72, 18.21, 52.74, 17.51, 19.30, 18.10, 19.20, 
25.12, 25.13, 51.71, 18.30, 36.63, 35.12, 15.20, 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 
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51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 
51.70, 51.45, 51.65, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 
51.54, 51.57, 51.51, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 
52.50, 52.12, 52.63, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 63.30, 60.24, 
60.21, 60.23, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 74.12, 63.12, 
63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.82, 74.84, 74.11, 74.83, 
55.22, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 36.63, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, надво-
решна трговија со прехранбени производи, посредува-
ње и застапување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, консигнациона продажба, услуги на меѓунаро-
ден транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпеди-
ција, туристички работи во странство, меѓународен со-
обраќај-агенциски услуги, малограничен промет со 
Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговскиот промет е Живко Филиповски, 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16991/99. (34899) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16202/99, на регистарска влошка бр. 
02028874?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатието на Друштвото за 
промет и услуги САРАЈ ЕКСПОРТ Фередин ДОО и 
други увоз-извоз с. Сарај, Сарај ул. "Маршал Тито" 
бр. 12/9. 

Друштвото е основано од содружниците Неби Фе-
редин од с. Сарај, ул. "Маршал Тито" бр. 12/9 и Мај-
дин Бислими од с. Копаница, со Договор за основање 
од 14.12.1999 год. 

Назив на фирмата: Друштво за промет и услуги 
САРАЈ ЕКСПОРТ Фередин ДОО и други увоз-извоз 
с. Сарај, Сарај. 

Дејности: 50.10, 50.30, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
55.30/1, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.64, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 55.30/2, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување, застапување, реекспорт, шпедиција, 
консигнација, комисион и малограничен промет со СР 
Југославија, Бугарија, Албанија и Грција. 

Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет е Не-
би Фередин, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16202/99. (34900) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во тр-
говскиот регистар Претпријатието за трговија на го-
лемо и мало, услуги "ЕУРОКС" увоз-извоз ДОО 
Скопје, ул. "Лондонска" бб локал бр. 10. 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги 
ЕУРОКС Јулијана и Орце ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Лондонска" бб локал бр. 10. 

Дејности: 26.82/2, 24.13, 24.14, 24.15, 24.20, 24.16, 
24.17, 24.51, 24.52, 25.22, 24.61, 24.62, 24.63, 24.66, 26.52, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 23.20, 45.21/2, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.24, 63.21, 71.10, 
71.21, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 

52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 
51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.30, 63.40, 26.21, 26.25, 45.11, 45.12, 90.00, 63.12, 74.40, 
74.13, 74.14, 70.20, 74.84, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.20/4, 74.30, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, застапување 
и посредување во прометот на стоки и услуги, комиси-
они работи, малограничен промет со Албанија, Буга-
рија, СР Југославија и Грција, меѓународна шпедиција, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. 

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

Јулијана Ѓурчиновска-Блажевска, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (34901) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3534/99, на регистарска влошка бр. 
02015451?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Претпријатието за производство, про-
мет, услуги и трговија на големо и мало "ЕФРЕМОВ-
РС" увоз-извоз, Скопје, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 46. 

Друштво за производство, промет, услуги и трго-
вија на големо и мало ЕФРЕМОВ-РС Роберт ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Козара" бр. 18-б. 

Дејности: 27.42, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.26, 26.30, 
25.22, 25.21, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 
20.30, 20.51, 20.52, 17.40, 17.54/2, 18.23, 18.22, 17.40/1, 
15.92, 15.95, 15.98/2, 15.98/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 
71.10, 71.21, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 
55.52, 63.30, 63.40, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 
74.20/3, 74.12, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, комисиона и консигна-
циона продажба, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. 

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

Роберт Ефремов, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3534/99. (34902) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15332/99, на регистарска влошка бр. 
02033910?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, услуги, угостителство и 
трговија БЕХАРИ Неџат и Селим ДОО увоз-извоз 
Куманово, ул. "Борис Кидрич" бр. 40. 

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, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 
18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
26.21, 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, 45.4, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 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, 
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52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.21, 52.21/2, 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, 72.10, 74.12, 74.40, 74.82, 
74.84, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05. 

Дејности во надворешнотрговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени и непехранбени произ-
води, малограничен промет со Бугарија, Грција, Алба-
нија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во 
консигнациони складишта, работи на посредување, 
работи на привремен увоз односно извоз на стоки, зас-
тапување 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 Неџат Имери, управител без 
ограничување. 

Основачи односно содружници на друштвото се: 
Неџат Имери од Куманово, ул. "Борис Кидрич" бр. 40 
и Селим Џељадини од Куманово, ул. "д-р Иван Рибар" 
бр. 65. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15332/99. (34903) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14695/99, на регистарска влошка бр. 
02030212?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Претпријатието за трговија 
и услуги "ЦИБРИНА" ДОО експорт-импорт Скопје, 
бул. "Партизански одреди" бр. 74-а/1-7. 

Друштво за трговија и услуги ЦИБРИНА Славица 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански 
одреди" бр. 74-а/1-7. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 
52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 
50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 
51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 51.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 
51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 60.21, 
55.30/1, 55.30/2, 01.41/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 63.40, 74.12, 72.30, 72.60, 
72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.11, 
74.83, 70.31, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување, реекспорт, застапување на стран-
ски фирми. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. 

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

Славица Ѓуриќ, управител без ограничување. 
Основач на друштвото е Славица Ѓуриќ од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14695/99. (34904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14024/99, на регистарска влошка бр. 
02033956?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друш-
твото за градежништво, угостителство и трговија 
ПРОТОТИП КОМПАНИ Ѓоко и Димитар ДОО, 
Скопје, ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 39. 

Фирма: Друштво за градежништво, угостителство 
и трговија ПРОТОТИП КОМПАНИ Ѓоко и Димитар 
ДОО, Скопје. 

Седиште: ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 39. 

Содружници во друштвото се: Ѓоко Стојковски, од 
Скопје, ул. "42" бр. 12 и Димитар Мајновски, од Скоп-
је, ул. "Архиепископ Доситеј" бр. 39/6. 

Дејности: Во внатрешниот трговски промет: 27.51, 
27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 29.71, 29.72, 33.10, 33.10/1, 
33.10/2, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.12, 45.13, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 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, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84. 

Надворешно трговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во областа на прометот со стоки и услуги, проектант-
ски услуги и надзор со странски инвеститори, инжене-
ринг услуги со странство, водење на инвестиции со 
странство, комисиона продажба, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, реекспорт, консигнациона про-
дажба. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Друштвото за обврските во правниот промет со 
трети лица одговара до висината на основачкиот влог. 

Во вршењето на работите во внатрешниот и над-
ворешниот промет со друштвото ќе управува Ѓоко 
Стојковски, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14024/99. (34905) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4674/2000, на регистарска влошка бр. 
02032472?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Промет на мало со мешовита стока 
ЏЕМАИЛ-ПРОМЕТ ТП Алиу Џемаил Кадри, ул. 
"Дижонска 19" бр. 24 - Скопје. 

Дејности: 52.12 - Друга трговија на мало во продав-
ници со мешовита стока, 

52.62 - Трговија на мало со стоки на тезги и пазари. 
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 целокупниот свој имот. 
Основач и управител е Алиу Џемаил Кадри - упра-

вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4674/2000. (34988) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5201/2000, на регистарска влошка бр. 
02033114?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Авто такси ХАКИМ Сеадин Абдилхаќим Сеади-
ни с. Стримница - Желино. 

Основач е Сеадин Абдилхаќим Сеадини од с. 
Стримница - Тетово. 

Дејност: 60.22. 
Управител на ТП се одредува Сеадин Абдилхаќим 

Сеадини од с. Стримница - Тетово. 
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Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
превземени во текот на работењето одговара ТП лич-
но со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5201/2000. (34989) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4945/2000, на регистарска влошка бр. 
02033035?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги КЕН-ТЕКС ДООЕЛ увоз-из-
воз Куманово, ул. "Мирче Ацев" бр. 25. 

Основач е Ласте Зафировски. 
Дејности: 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 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, 52.41, 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, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.84, работи во надворешно-трговски промет: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, закуп 
- лизинг, компензациони работи, посредување во над-
ворешно-трговски промет, малограничен промет со: 
Грција, Албанија, Бугарија, застапување на странски 
лица, привремен увоз и извоз, меѓународен превоз на 
стоки и патници во патен сообраќај. 

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. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот-трговски промет: Ласте Зафировски 
управител, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4945/2000. (34990) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1022/2000, на регистарска влошка бр. 
02026032?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво со ЗТД на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ИНТЕРТЕЛ 
Бобан ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Бошко Бу-
ха" бр. 11. 

Основач е Бобан Ефремовски од Куманово, ул. 
"Бошко Буха" бр. 11. 

Дејности: 15.32, 15.33, 32.20, 32.30, 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, 51.24, 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, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 71.33, 72.30, 72.60, 74.40, 74.84, 80.42, 92.34, 93.05, 
работи во надорешно-трговски промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, закуп - лизинг, 
привремен увоз-извоз, посредување во надворешно-
трговскиот промет, малограничен промет со: Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија, компензациони 

работи, долгорочна производствена кооперација, зас-
тапување на странски лица. 

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. 

Лице овлстено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет: Верица Цветковска -
Ефремовска, управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1022/2000. (34991) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5152/2000, на регистарска влошка бр. 
02033064?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕН-
ЦИ Саранда ДООЕЛ увоз-извоз Дебар, ул. "Атанас 
Илиќ" бр. 60. 

Основач на Друштвото е Саранда Лека од Дебар. 
Дејности: 15.81, 15.98, 17.40, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 

19.30, 50.10, 50.30, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 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, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 92.71, во 
надворешно-трговскиот промет: обавување надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми и реекспорт, посредување во надво-
решно-трговскиот промет, консигнациони и комисио-
ни работи, туристички услуги со странство, услуги на 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународно сообраќајни агенциски 
работи, ограничување на туристички патувања и услу-
ги во земјата и странство на домашни и странски лица, 
малограничен промет со соседните држави. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За своите обврските Друштвото одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е управителот Саран-
да Лека, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5152/2000. (34992) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3030/2000, на регистарска влошка бр. 
02033595?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Кафетерија ДАШИ - 2 ТП Хаки 
Алим Ислами с. М. Речица - Тетово. 

Основач на фирмата Трговец поединец е лицето: 
Хаки Алим Ислами од с. М. Речица - Тетово. 

Седиштето е во с. М. Речица - Тетово. 
Предмет на работење е: 55.30/2 - Услуги на други 

угостителски објекти: 
55.40 - Барови - Чајџилница. 
Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице е Хаки Алим Ислами - управител 

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

3030/2000. (34993) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2786/2000, на регистарска влошка бр. 
02027878?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Колонијал БУРИМИ - 89 ТП 
Адиљ Ислам Вели с. Орашје - Вратница. 

Основач е лицето Адиљ Ислам Вели од с. Орашје -
Вратница. 
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Седиштето е во с. Орашје - Вратница. 
Предмет на работење е: 52.11 - Трговија на мало во 

продавници претежно со храна, пијалоци и тутун: 
52.21 - Трговија на мало со овошје и зеленчук; 
52.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и 

слатки: 
52.33 - Трговија на мало со козметички и тоалетни 

предмети. 
Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице е Адиљ Ислам Вели - управител 

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

2786/2000. (34994) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5074/2000, на регистарска влошка бр. 
02033142?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД Друштво за трговија на големо и 
мало МАНТ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Разловечко востание" бр. 2/4-15 Скопје. 

Седиштето е на ул. "Разловечко востание" бр. 
2/4/15 Скопје. 

Основач е Тони Зафиров од Скопје, ул. Разловеч-
ко востание" бр. 2/4-15. 

Друштвото ќе ги врши следниве дејности: 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, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, во надворешно-тргов-
скиот промет Друштвото ќе ги врши следниве дејнос-
ти: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и 
СРЈ, консигнациона продажба, комисиона продажба и 
реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на Друштвото е Тони Зафиров, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5074/2000. (34995) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2355/2000, на регистарска влошка бр. 
02032249?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Такси превоз ХАЈРО-КОМЕРЦ 
Хајредин Назиф Ајдини ТП Јегуновце, с. Шемшево. 

Дејности: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-

динец го застапува управителот Хајредин Ајдини, уп-
равител без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка, а за об-
врските одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2355/2000. (34996) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3760/2000, на регистарска влошка бр. 
02029621?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, 
трговија и услуги АРЕЗО 2000 Фатмир ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Казанџиска" бр.30. 

Дејности: 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 
21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 25.13, 36.63, 50.10, 50.20, 
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, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 
72.20, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81,74.82, 74.83, 
74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, дејност од областа на 
надворешно-трговскиот промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стока и патници, малограничен промет 
со: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет Друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Единствен содружник на Друштвото е лицето Фат-
мир Хасани. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Шинѓиљ Ајети, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3760/2000. (34997) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5197/2000, на регистарска влошка бр. 
02033111?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Такси превоз ТП 
МИКИ Мирзаим Реџеп Равманоски с. Горно Косов-
расти - Дебар. 

Основач е Реџеп Мирзаим Равманоски од с. Горно 
Косоврасти - Дебар. 

Дејност: 60.21, 60.22, 60.23 и 60.24. 
Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а за об-
врските свои одговара со целиот свој личен имот. 

Мирзаим Равманоски, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5197/2000. (34998) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5179/2000, на регистарска влошка бр. 
02033098?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Такси превоз ТП 
ИЛМА Нузи Дуран Асановски с. Отишани - Дебар. 

Основач е Нузи Асановски од с. Отишани - Дебар. 
Дејност: 60.21, 60.22, 60.23 и 60.24. 
Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара со целиот свој личен имот. 

Нузи Асановски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5179/2000. (34999) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1594/2000 на регистарска влошка бр. 
02029666?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 

и услуги КОХА Осман ДООЕЛ увоз-извоз с. Шип-
ковица, Тетово. 

Дејности: производство, 26.66, 26.70, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, градежништво, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, инстала-
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терски работи, 45.41. 45.32, 45.33, 45.34, завршни рабо-
ти, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, издавање на машини 
и опрема за изградба или уривање, 45.50, продажба, 
50.30, трговија на големо, 51.41, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.27, 52.33, друга трговија на мало со нови 
производи во специјализирани продавници, друга тр-
говија на мало со нови производи во специјализирани 
продавници, 52.41, 52.42, 52.33, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 

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 на друштвото е Ос-
ман Џемаљи управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1594/2000 (35028) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5209/2000 на регистарска влошка бр. 
02033118?-3-01-000 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД Друштвото за трговија и услуги 
ЗОНА-КОМПАНИ ДОО увоз-извоз ул. „Народни 
Херои", бр. 23/3-6 Скопје. 

Управител: Наталија Јованова од Скопје 
Содружник: Наталија Јованова и Зоран Јованов 

од Скопје. 
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, 51.11, 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, 51.43/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, ,52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55,21/1, 52.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.83, 74.84, 

Во НТР друштвото ќе обавува, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми и посредување, консигнациони складишта, ко-
мисионо работење, реекспорт, малограничен промет 
со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и 
патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5209/2000 (35029) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1197/2000 на регистарска влошка бр. 011987 
го запиша во трговскиот регистар Усогласувањето со 
ЗТД Текстилна индустрија КИМИКО ГАРДИНЕ -
Димитар Миладинов ДООЕЛ заштитно друштво Сто-
панска зона с. Мороишта б.б. Струга. 

Основач: Димитар Миладинов од Струга. 
Управител: Димитар Миладинов. 
Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 

17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.23, 25.22, 25.24, 36.15, 51.16, 
51.19, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.56, 51.57, 51.63, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/3, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 53.40, 60.24, 63.40, 74.12, 74.40, 
како и увоз и извоз на стоки и услуги со странство. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1197/2000 (35030) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1205/2000 на регистарска влошка бр. 011995 

го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ Трговското друштво за трговија и услуги ВЕР-
СУС Нада, ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Ристо Крле" бр. 
6/1-6, Струга. 

Дејности: 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
52.12, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.64, 51.70, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 92.34, 
93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, работи на посредување во надворешно трговски-
от промет, малограничен промет. 

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

Друштвото за обврските во правниот промет со 
трети лица одговара со целиот свој имот, полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување на друштвото како 
во внатрешното така и во надворешното трговско ра-
ботење управител со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности Мијевска Нада од 
Струга. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1205/2000 (35031) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 783/2000 на регистарска влошка бр. 01001288- 
8-03-000 го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на главница на Друштвото за производство трго-
вија и услуги Ацко Симјановски МАКЕДОНСКА 
КНИГА - 28 увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Јосиф Јосифов-
ски" бр. 1, Битола. 

Зголемување на основната главнина. 
Се зголемува основната главнина на друштвото 

уште за 13.175 ДЕМ во пари. 
Со зголемувањето на основната главнина вкупно 

главнината сега изнесува 23.175 ДЕМ. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

783/2000 (35032) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1176/2000 на регистарска влошка бр. 
01011972?-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за угостителство, трговија, и услуги Еми-
лијан ЕМИЛИЈАНО ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Томаќи 
Димитровски" бр. 6, Битола. 

Основач: Емилијан Марков. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вку-

пен износ 158.100,00 ден. или 5100 ДМ рачунато по 
среден курс на народна банка на Р.М. и приложено 
според извештај на проценител. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 
28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73,52.74, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
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65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, во надворешно-тр-
говскиот промет друштвото ќе ги обавува следните 
дејности надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот на стоки 
и услуги, продажба на стоки од консигнационите 
складови на странски стоки, угостителски и туристич-
ки услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на инвестициони работи во странство и 
одстапување на инвестициони работи на странско ли-
це во Република Македонија, меѓународна шпедиција. 

Лица овластени за застапување на субјектот на 
уписот во внатрешно трговскиот и надворешно тргов-
скиот промет со трети лица ќе биде: Емилијан Марков 
од Битола, управител без ограничувања во рамките на 
запишаните дејности. 

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 одговара со својот имот. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1176/2000 (35033) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1128/2000 на регистарска влошка бр. 011920 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Татјана 
ОНИКС ДООЕЛ увоз-извоз ул. "8-ми Септември" бр. 
18, Охрид. 

Основната главнина на друштвото изнесува 
5.250,00 ДЕМ, во предмети. 

Дејности: 15.33, 15.52, 15.61, 15.81, 15.98, 18.22, 
19.30, 20.51, 22.13, 22.31, 22.32, 25.22, 50.10, 50.30, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.42, 51.45, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.42, 52.44, 52.45, 
52.47, 55.23, 60.22, 63.30, 65.23, 70.20, 71.40, 72.30, 72.60, 
73.10, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 85.32/1, 92.20, 93.02, 
93.05, 95.00 надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување со стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки. 

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

За обврските направени во правниот промет 
друштвото одговара со целиот свој имот. 

За управител се именува Каранова Татјана од Ох-
рид, управител со неограничени овластувања во внат-
решниот и надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1128/2000 (35034) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 3752/99 на регистарска влошка ја запиша во 
трговскиот регистар поделбата и усогласувањето со 
ЗТД Друштвото за производство, промет и услуги 
увоз-извоз ФЕРТ - СРКЕСКИ и др. ДОО ул. "Ѓоргио-
ски Сотка" бр. 28, Прилеп. 

Дејности: 01.11/1, 01.13/2, 05.02, 14.11, 14.12, 15.11, 
15.12, 15.13, 20.10/1, 20.30, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51. 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 

52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 63.11, 63.12, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 
67.11, 67.12, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 
71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 
92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ус-
луги на меѓународен транспорт на стоки и патници, 
услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, 
(шпедиција, складирање, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, агенциски услуги и сл.) 
угостителски и туристички услуги, малограничен про-
мет, изведување на инвестициони работи во странство 
и отстапување на инвестициони работи на странски 
лица во Р. Македонија, како и научно-истражувачки 
развојни работи и услуги на двање на информации и 
знаење во стопанството. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот -
полна одговорност. 

Управител на друштвото е лицето Љубе Сркески 
од Прилеп со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности, кој истовремено е и лице ов-
ластено за застапување во надворешнотрговското ра-
ботење со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Друштвото е настанато со поделба на претпријати-
ето за производство, промет и услуги "ФЕРТ" увоз-из-
вози - ДОО со П.О. Прилеп, на две друштва. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
3752/2000 (35035) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 741/2000 на регистарска влошка бр. 005871 ја 
запиша во трговскиот регистар промената на лице ов-
ластено за Друштвото за производство, промет и услу-
ги Катов Василе ЗОГОТЕКС увоз-извоз ДООЕЛ ул. 
"Ѓоре Ѓорески" бр. 43, Прилеп. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање и претставување и тоа: Катов Милан - управител 
без ограничување во рамките на запишаните дејности, 
кој ќе го застапува друштвото во земјата и во надво-
решнотрговскиот промет. 

Му престануваат овластувањата за застапување и 
претставување на друштвото во земјата и во надво-
решнотрговскиот промет на лицето Катов Василе, до-
сегашен директор и се брише од трговскиот регистар 
при Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
741/2000 (35036) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1123/2000 на регистарска влошка го запиша 
во трговскиот регистар организирањето во заштитно 
Друштво за производство и трговија АСП-ПАК - заш-
титно друштво ДООЕЛ ул. "Македонски Просвети-
тели" бб. Охрид. 

Основач: Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги Тодор Пирузев и др. - АСП - увоз.извоз 
д.о.о. Охрид. 

Основен влог: 31.638.600,00 денари 1.020.600,00 
дем/, во предмети, според изјава на овластен процени-
тел со извештај во прилог. 

Одговорност на содружникот за обврските на 
друштвото: не одговара. 

Дејности: 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
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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, 51.43, 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, 52.26, 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, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 
63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 71.34, 
74.70, 74.81, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет, изведување 
на инвестициони работи во странство и отстапување 
на инвестициони работи на странски лица во Македо-
нија, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во 
транспортот, угостителски и туристички услуги, пос-
редување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, продажба на странски стоки од консигнациони 
складишта на странски стоки. 

Полно овластување, друштвото во правниот про-
мет истапува во свое име и за своја сметка. 

Полна одговорност друштвото во правниот про-
мет одговара со целиот свој имот. 

Застапување: друштвото во внатрешниот и надво-
решно трговскиот промет го застапува и претставува 
Каменко Кавај ЕМБГ 2103946434001, во својство на 
управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1123/2000 (35037) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 777/2000, на регистарска влошка бр. 
0001479, го запиша во трговскиот регистар проширу-
вањето на дејноста на Трговското радиодифузно 
друштво РТВ ОРБИС ДООЕЛ ул. „Риечка", бр. 7-1, 
Битола. 

Се врши проширување на дејноста. 
Новата дејност е: 74.83, секретарски и преведувач-

ки активности. 
Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 

777/2000. (35038) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 762/2000, на регистарска влошка бр. 009453, 
го запиша во трговскиот регистар престанокот на 
Друштвото за производство, промет и услуги Николче 
Секулоски ВИЗИЈА 2 увоз-извоз ДООЕЛ „Егејска", 
бр. 86, Прилеп. 

Престанокт на Друштвото поради спојување кон 
друштвото за производство, промет и услуги Виолета 
Дунимаглоска ЦИКЛУС КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Прилеп. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
762/2000. (35039) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 763/2000, на регистарска влошка бр. 001240, 
го запиша во трговскиот регистар спојувањето на 
Друштвото за производство, промет и услуги Виолета 
и др. ЦИКЛУС КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО ул. „Ѓор-
ѓи Димитров", бр. 85 Прилеп. 

Содружници во друштвото се: Виолета Дунимаг-
лоска ул. "Ѓорѓи Димитров", бр. 85, Прилеп и Никол-
че Секулоски ул. "Егејска" бр. 86 од Прилеп. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.98/2, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 
20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.31, 45.32, 

54.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41. 52.42, 52.43. 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.82, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трго-
виј а со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, малограничен промет, реекспорт, угостителски и 
туристички услуги, агенциски услуги во транспортот. 

Друштвото има полни овластувања и полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување Виолета Дунимаг-
лоска, и во надворешно-трговскиот промет, со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
763/2000. (35040) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 773/2000, на регистарска влошка бр. 002196, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејностите на Друштвото за трговија и угостителство 
Живко Сиљаноски и др. СИЛВЕЛ-КОМЕРЦ ДОО 
увоз-извоз ул. „4-ти Јули", бр. 188-II/0, Кичево. 

Основачите на друштвото, односно управителот со 
одлука за измена и дополна на изјавата за усогласува-
ње на приватното претпријатие - во друштво со огра-
ничена одговорност - ДОО од 07.08.2000 година извр-
ши проширување на дејностите. 

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 17.11, 
17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 
17,25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 20.10, 20.10/1, 20/10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 36.11. 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 45.11, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/3, 50.40, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.43, 51.44, 51.45, 52.27, 52.33, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 
65.12/3, 70.31, 92.34, забавни игри со автомати, видео игри, 
билјард, пикадо и сл. игри и 93.01. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
773/2000. (35041) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5178/2000, на регистарска влошка бр. 
02033105?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на Такси превоз ДРИТА Катип Даут 
Нухи ТП с. Боговиње општина Боговиње. 

Дејности: 60.21, превоз на патници во друг копнен 
сообраќај линиски, 60.22, такси превоз. 60.23, превоз 
на патници во другиот друмски сообраќај, слободен. 

Одговорност: Катип Даут Нухи одговара лично со 
целокупниот свој имот. 

Овластено лице: Катип Даут Нухи, управител со 
неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5178/2000. (35042) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 714/2000, на регистарска влошка бр. 009342, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на лице 
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на Друштвото за трговија, производство, услуги и 
угостителство, Димоска Слободка, ТУРНИ увоз-из-
воз, ДООЕЛ ул. „Булевар Ослободување", бр. 58/8 
Кичево. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Рани Димоски Александар - управител со неограниче-
ни овластувња во рамките на запишаните дејности, во 
внатрешниот и надворешниот промет, и се брише од 
трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување во својство на уп-
равител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности, во внатрешниот и надворешни-
от промет, се именува Влатко Дамјаноски од Кичево. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
714/2000. (35043) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 779/2000, на регистарска влошка бр. 002417, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
Трговското друштво за трговија, производство и услу-
ги Глигор Пљакоски - СТАРТ ДООЕЛ нас. Свети 
Еразмо бб Охрид. 

Се врши проширување уште на следната дејност: 
63.12, магацини и стоваришта. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
779/2000. (35044) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5182/2000, на регистарска влошка бр. 
02033104?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Тезга за продажба на мало на раз-
новидна стока ПАЛМЕРС ТП Рефие Даут Ахмед ул. 
„Марко Крале", бр. 33 Велес. 

Дејности: 52.62, трговија на мало со стоки на тезги 
и пазари. 

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

Управител на ТП е Рефие Ахмед од Велес, без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5182/2000. (35045) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5141/2000, на регистарска влошка бр. 
02033058?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштвото Ј.Ј. Снежана 
ДООЕЛ, ул. „Аврора", бр. 7 Скопје. 

Основач: Снежана Панчевска од Скопје. 
Дејности: 51.22, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 

51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.64, 
51.70, 52.12, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешното и надворешното трговско работење е 
Снежана Панчевска - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5141/2000. (35046) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14994/99, на регистарска влошка бр. 
02029064?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговец поединец ТП АНДРЕЈ сен-
двичара Љупчо Спасе Чанкуловски ул. „Призренска", 
бб Скопје. 

Основач: Љупчо Чанкуловски од Скопје ул. "Зу-
фир Мусиќ" бр. 12-а со пријава за основање од 
10.12.1999 г. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за своја сметка а за обврските од тој про-
мет одговара лично со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување; Љупчо Чанкулов-
ски управител без ограничувања во овластувањата. 

Дејности: 55.30/2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14994/2000. (35047) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 774/2000, на регистарска влошка бр. 
01009227?, го запиша во трговскиот регистар Тргов-
ското друштвото за градежништво трговија и услуги 
Ѓоргоски Марино ДУЈО ДООЕЛ ул. „Маршал Ти-
то", бр. 125 Струга. 

На лицето Паскоска Маја досегашен управител на 
друштвото му престанува својството лице овластено 
за застапување и преставување на друштвото и се бри-
ше од трговскиот регистар. 

За нов управител се именува лицето Зоран Мане-
ски од Струга и истиот во иднина ќе го застапува 
друштвото како во внатрешниот така и во надвореш-
но трговскиот промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
774/2000. (35048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17385/99, на регистарска влошка бр. 
02032928?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за промет и услуги ТА-ЈА 
КОМПАНИ Маре ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Мито 
Хаџивасилев Јасмин", бр. 42/1-27, Скопје. 

Дејности: 15.51, 15.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
45.21/1, 45.21/2, 34.22, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84. 

Основач: Маре Атанасова од Скопје. 
Управител: Ѓорѓи Атанасов од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целокупниот свој имот. 

Во надворешно трговски промет ќе ги обавува 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен превоз на стока, застапување 
и посредување, консигнација, реекспорт, меѓународна 
шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
17385/99. (35049) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1208/2000, на регистарска влошка бр. 011998, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
друштвото со ограничена одговорност на Друштвото 
за трговија, услуги, транспорт и производство ТАМА-
РА Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Јорго Костовски" 
бр. 14 Битола. 

Основач: Зоран Печипајковски од Битола. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.16, 51.17, 51.18, 

50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 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, 
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51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 92.34, 93.05, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
65.12/3, 74.14, 74.84, 63.11, 63.12, 63.21, 51.45, 15.81/2, 
22.21, 22.22, 22.25, 28.51, 28.52, 51.53, 51.55, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.72, 45.31, 45.34, 71.10, 72.60, 74.40, 92.71, 92.62. 

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, про-
дажба на стоки од консигнационен склад на странски 
складови. 

Во правниот промет настапува во свое име и за 
своја сметка. 

За обврските одговара со сите свои средства. 
Управител: Зоран Печипајковски од Битола. 
Основната главнина изнесува. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

1208/2000. (35132) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Срег. бр. 372/2000, на регистарска влошка бр. 1-19892, 
го запиша во судскиот регистар основањето на при-
ватна здравствена организација - ординација по општа 
стоматологија "Д-Р ГОЦАЛЕСКИ" п.о. ул. "Моше 
Пијаде" бр. 227 Прилеп. 

Седиште: Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр. 227 
Основач: Гоцалески Стеван од Прилеп ул. " Моша 

Пијаде" бр. 227 Прилеп. 
Дејност: 85.13 стоматолошка пракса. 
Приватната здравствена организација има полно 

овластување и полна одговорност. 
Лице овластено за застапување: Гоцалеска Билјана 

- директор со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 
372/2000. (35133) 

Се запишува управител Лекоска Весела, овластен 
застапник во внатрешниот и надворешниот промет. 

Основна главница на друштвото изнесува 19.800 
ДЕМ во предмети. 

Друштвото е настанато со организирање на друш-
твото со ограничена одговорност за професионално 
оспособување и вработување инвалиди "Коста Аб-
раш-Графопак" Охрид ДОО П.О. во ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1199/2000. (35134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8522/98, на регистарска влошка бр. 
02032582?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатието со ЗТД во Друштво 
за производство, промет, услуги и трговија на големо 
и мало, увоз-извоз, ДФ-ПРОМЕТ, Дилбер, ДООЕЛ, 
Куманово ул. "Скопска" бр. 40 

Основач на друштвото е Азири Дилбер. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.30, 15.32, 

15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.91, 
15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 18.10, 19.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 74.12, 74.14, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни и непрехранбени производи. 

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

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува и претставува Азири Феми, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8522/98. (35135) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1199/2000, на регистарска влошка бр. 011988, 
го запиша во трговскиот регистар организирањето на 
заштитно друштво, Друштво за производство, тргови-
ја и услуги КОСТА АБРАШ- ГРАФОПАК заштитно 
друштво ДООЕЛ ул. "Кленоец" бб Охрид. 

Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 24.51, 24.52, 26.15, 26.81, 28.72, 28.73, 45.21, 
45.22, 45.25, 50.10, 50.20, 51.14, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 74.12, 74.82, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија непрехран-
бени производи, превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, реекспорт. 

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

Основач на друштвото - единствен содружник во 
заштита на друштво е АД "Коста Абраш" - Охрид. 

Се брише Деспотоски Светомир - директор со не-
ограничени овластувања. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 932/2001, во регистарската влошка бр. 
02002234?-4-02-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Брокерско посредничко 
друштво за тргување со долгорочни хартии од вред-
ност КБ-Брокер АД Скопје, Кеј "Димитар Влахов" 
бр. 4, Скопје. 

Усогласување на Брокерско посредничко друштво 
за тргување со долгорочни хартии од вредност КБ 
Брокер АД Скопје, Кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 
Скопје во: 

Брокерска куќа КБ Брокер АД Скопје, Кеј "Ди-
митар Влахов" бр. 4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
932/2001. (7348) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИ 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III 

Рег. Зг. бр. 99/00 од 30.03.2001 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следново: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Карате клуб "МАВАШИ" -
Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Стари 
Новаќиња" бр. 1-Б. 
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Дејноста на карате клубот "МАВАШИ" Скопје е 
поттикнување, омасовување, развој и напредување на 
карате спортот, координирање и усогласување на 
програмските активности на членовите, грижа за 
објектите во кој ја одвива својата дејност, учество и 
организирање државни и меѓународни натпревари, 
соработка со сите клубови во државата како и со 
Македонската карате федерација, со Министерството 
за спорт и млади, Македонскиот олимписки комитет, 
како и европската и светската карате федерација. 

Со денот на запишувањето во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Карате клубот 
"МАВАШИ" - Скопје се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3790) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 40/96 од 22.03.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Акционерско друш-
тво во мешовита сопственост за промет на големо и 
мало "ЈУГОМАК" ПО од Скопје, ул. "Никола Марти-
новски" бр. 16 со жиро сметка 40100-601-18299, се за-
клучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6620) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 244/01 од 19.02.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговец поеди-
нец "ЧЕТИРИ ЕЛЕНИ" Исмаилаки Исмаил Рамадан 
од Скопје, со седиште во Трговски центар "Васил Гла-
винов" бр. 82, и жиро сметка бр. 40100-601-399264 впи-
шан во регистарска влошка бр. 1-69043-0-0-0 во регис-
тарот кој го води овој суд. 

За стечаен управник се определува лицето Стојан 
Марковски од Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 3/38. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања кај стечајниот управник. 

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

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и извештајно рочиште на собранието на доверители 
на 25.04.2001 година во 09.15 часот, во соба бр. 44, во 
зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6814) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 22/01 од 07.03.2001 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
надворешна и внатрешна трговија "УНИВЕРЗАЛ" 
Скопје, ДОО со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 33, 
и жиро сметка бр. 40100-601-201987 запишан во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 1-35915-0-0-0. 

За стечаен управник се определува лицето Стојан 
Марковски од Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 3/38. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

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

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и извештајно рочиште на собранието на доверители 
на 25.04.2001 година во 08.35 часот, во соба бр. 44, во 
зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6813) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 284/00 од 21.02.2001 година е отворе-

на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги "ЦНЦ ХЕФХЕИНЗ" ДООЕЛ експо-
рт-импорт од Скопје, ул. "9-ти Мај" бр. 22 б со жиро 
сметка 40100-601-403649 па истата не се спроведува и 
се заклучува отворената стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за промет и услуги "ЦНЦ ХЕФ-
ХЕИНЗ" ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6812) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 282/00 од 21.02.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско прет-
пријатие "КВАЛИТЕТ" с.Волково, Скопје, со жиро 
сметка бр. 40120-601-30089 запишан во трговскиот ре-
гистар во регистарска влошка бр. 1-3382-0-0-0. 

За стечаен управник се определува лицето Стојан 
Марковски од Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 3/38, 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

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

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собранието на доверителите на кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник довери-
телите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на пос-
тапката (извештајно рочиште) на 25.04.2001 година во 
08.30 часот, во соба бр. 44, во зградата на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6810) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение ИВ.Ст.бр. 24/01 од 19.03.2001 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
"МИКС ТРЕНД" Зоран и Весна ДОО Скопје, со 
седиште на ул."Саса 8" бр. 5, со жиро сметка бр. 
40100-601-214331 како и број на регистарска влошка 
02-32293?-3-03-000 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, услуги и трговија на големо 
и мало "МИКС ТРЕНД" Зоран и Весна ДОО Скопје, 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6811) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 60/01 
од 21.03.2001 година над ПП "ЧАЈНИК" со дејност ус-
лужна, ул. "Дрвар "бр. 9, жиро сметка 40300-601-24597 
при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6859) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 51/01 
од 22.03.2001 година над Друштво за трговија на голе-
мо и мало "ДГФ" Душан Битола ДООЕЛ ул."Борис 
Бастерот" бр. 3, с.рег.бр. 612/99, регистарска влошка 
бр. 01-006759?-01-000 со дејност трговија, жиро сметка 
40300-601-95341 при ЗПП Битола отвори стечајна пос-
тапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6864) 

Со решение на Основниот суд во Велес Ст.бр. 
10/00 од 06.03.2001 година се отвора стечајна постапка 
над должникот ТП "БИС ВИКО 98" Продавница за 
мешовита стока Антиќ Нада Момирка од Велес, ул. 



5 април 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 26 - Стр. 2177 

"Васил Ѓорѓов" бр. 28, со жиро сметка бр. 41600-601- 
66708 т.рег.бр. 11931/98 број на регистарска влошка 
020013005?-6-01-000 и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот ТП "БИС 
ВИКО 98" Продавница за мешовита стока Антиќ На-
да Момирка од Велес, ул."Васил Ѓорѓов" бр. 28, со 
жиро сметка бр. 41600-601-66708 т.рег.бр. 11931/98 
број на регистарска влошка 020013005?-6-01-000, се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд во Велес. (6969) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 3/01 од 13.03.2001 година отворе-
на е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија, угостителство и туризам 
"ГОГИ - КОМ" ДОО Гостивар, но истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие за произвдство, угостителство, тр-
говија и туризам "ГОГИ - КОМ" од Гостивар, се закл-
учува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6863) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 5/01 од 13.03.2001 година отворе-
на е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за услуги, производство и трговија на мало и големо 
"ТАРА - КОМЕРЦ" експорт-импорт Гостивар, но ис-
тата не се спроведува, па отворената стечајна постап-
ка над Претпријатие за услуги, производство и тр-
говија на мало и големо "ТАРА - КОМЕРЦ" експорт-
импорт Гостивар, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6862) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 2/01 
од 09.03.2001 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за угостителство, услуги и трговија 
Белески Петре "БЕЛЕ - СИ" увоз-извоз ДООЕЛ Ки-
чево, ул."Стојан Бунгуроски" бр. 12, и истата не се сп-
роведува поради немање на средства за стечајната ма-
са, и се заклучува стечајната постапка над должникот 
согласно член 63 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (6861) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 20/01 од 20.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над стечајниот должник 
Трговец поединец Костадин Петре Марков т.п. од Но-
во Село, но е одлучено поради немање имот на долж-
никот истата да не се спроведе заради што и се заклу-
чи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6865) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 182/00 од 19.03.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над стечајниот 
должник ТППС "ГАБРОВО ПРОМЕТ" п.о. увоз-
извоз од Струмица, но е одлучено истата да не се води 
поради немање на имот на должникот заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6866) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 166/00 од 19.01.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над стечајниот 
должник ПТП "ТРГОМАКС" увоз-извоз п.о.од 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-54058, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот заради што и се заклучува. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6867) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 181/00 од 12.03.2001 година е 
отворена стечајна постапка над стечајниот должник 
ТППС "РЕПРО КОМЕРЦ" увоз-извоз од Струмица, но 
е одлучено истата да не се води поради немање на имот 
на должникот заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6878) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 173/00 од 26.12.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над стечајниот 
должник ПТП "МИДИ КОМЕРЦ" од с.Просениково, 
со жиро сметка бр. 41300-601-46171 што се води при 
ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не 
се води поради немање на имот на должникот заради 
што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6879) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица, под Ст.бр. 11/01 од 12.03.2001 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Трговско 
друштво со ограничена одговорност за инвестиции, 
производство и промет "ИНВЕСТ" увоз-извоз ДОО 
Струмица, но е одлучено истата да не се води поради 
немање на имот на должникот заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6880) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 185/00 од 28.02.2001 годи-
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на е отворена стечајна постапка над стечајниот 
должник ДПТУ "ТАНИ КОМ" увоз-извоз ДОО од 
с.Бориево, општина Босилово, но е одлучено поради 
немање имот на должникот истата да не се спроведе 
заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6882) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 6/01 од 01.03.2001 година е 
отворена стечајна постапка над стечајниот должник 
ППС "ТЕХНО - ОПТИК" увоз-извоз п.о. од Струми-
ца, но е одлучено да 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 Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6885) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 7/01 од 01.03.2001 година е 
отворена стечајна постапка над стечајниот должник 
ДТ "МАК КЛАС" ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, 
но е одлучено да истата да не се спроведува поради не-
мање имот на должникот заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6887) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 139/00 од 10.10.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над стечајниот 
должник ДПТУ "ФОКУС - Б" ДООЕЛ од Струмица, 
но е одлучено да 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 Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6890) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 169/00 од 12.03.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ПТ 
"АЛФА - ПРОМ" увоз-извоз п.о. од Струмица, но е 
одлучено истата да не се води 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 Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6894) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 11/00 од 30.11.2000 година 
е отворена стечајна постапка над стечајниот должник 
МТП "ГРИСМАК" ДОО експорт-импорт од Струми-
ца, 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 Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6896) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Штип 
Ст.бр. 61/95 од 12.04.1995 година е отворена стечајна 
постапка над должникот З З "ЈАНЕ САНДАНСКИ" 
од с. Муртино, со решение Ст.бр. 19/96 на Основниот 
суд во Струмица да продолжи стечајната постапка. Со 
решение Ст.бр. 19/96 од 18.12.2000 година отворената 
стечајна постапка над должникот З З "ЈАНЕ САН-
ДАНСКИ" од с.Муртино со жиро сметка бр. 41300- 
601-635 при ЗПП Струмица и со окончување на сите 
дејствија во стечајната постапка - стечајната постапка 
се заклучува. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (6892) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 122/00 од 21.02.2001 година отворена 
е стечајна постапка над должникот "МАКЕДОНИЈА 
ТАБАК" ДООЕЛ цигари од Скопје, ул. "Трета Маке-
донска Бригада" бб со жиро сметка 40100-601-388038. 

За стечаен управник се определува Зоран Илиќ од 
Скопје, ул."Кеј 13 Ноември" бр. 14-28. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управн-
ик. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собрание на доверители на кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверители-
те ќе одлучат за натамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 25.04.2001 
година во 08.45 часот во соба бр. 44 во зградата на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 72/01 од 21.03.2001 година отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, монтажа и сервисирање "ПАНОМАТИК" 
Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Скупи" бр. 3-а, 
и жиро сметка бр. 40120-601-270422 па истата не се сп-
роведува и се заклучува отворената стечајна 
постапка. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 40/01 од 07.03.2001 година отворена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие во 
приватна сопственост за производство и трговија на 
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големо и мало "ДЕГА ТРАДЕ" увоз-извоз ЦО од 
Скопје, ул."Прилепска" бр. 12, и жиро сметка бр. 
40100-601-115868, па истата не се спроведува и се закл-
учува отворената стечајна постапка над Претпријатие 
во приватна сопственост за производство и трговија 
на големо и мало "ДЕГА ТРАДЕ" увоз-извоз ЦО од 
Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7086) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 221/00 од 07.03.2001 година над долж-
никот Претпријатие за услуги "МАЕСТРАЛ КОН-
САЛТИНГ" експорт-импорт ДОО Скопје, ул."Нико-
ла Тримпаре" бр. 18/1-7, и жиро сметка бр. 40100-601- 
356962 и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот претпријатие за услуги 
"МАЕСТРАЛ КОНСАЛТИНГ" експорт-импорт 
ДОО Скопје, ул."Никола Тримпаре" бр. 18/1-7, и жи-
ро сметка бр. 40100-601-356962, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7087) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 21/01 од 05.03.2001 година е отворена 
стечајна постапка над Друштво за производство, про-
мет, услуги и трговија на големо и мало "ЕФРЕМОВ 
РС" Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Козара" 
бр. 18-б, и жиро сметка бр. 40100-601-361798 и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, промет, услуги 
и трговија на големо и мало "ЕФРЕМОВ РС" Роберт 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Козара" бр. 18-б, и 
жиро сметка бр. 40100-601-361798, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6985) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 235/00 од 07.03.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за меѓу-
народна шпедиција и консалтинг "НОВА МАЈА" 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански 
Одреди" бр. 101, и жиро сметка бр. 40120-601-451010 и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за меѓународна шпеди-
ција и консалтинг "НОВА МАЈА" ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 101, и 
жиро сметка бр. 40120-601-451010, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6986) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 94/00 од 14.03.2001 година е отворе-
ната претходна постапка за утврдување на причините 
за отворање на стечајната постапка над должникот 
"КОМЕРЦ БАНК" Сашо и други ДОО Скопје, Кеј 
"Димитар Влахов" бр. 2 и жиро сметка бр. 40100-601- 
169093 се запира. 

Определените мерки за обезбедување со решение 
Ст.бр. 94/00 од 15.11.2000 година со кои е именуван за 
привремен стечаен управник Симон Михајловски од 
Скопје и дека должникот може да располага со својот 
имот само со претходна дозвола на привремениот сте-
чаен управник се укинуваат. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6987) 

стечајна постапка над должникот Претпријатие во 
приватна сопственсот за изградба на сите видови хид-
роградежни објекти и поставување и поправки на гра-
дежни инсталации ДОО "ХИДРОМОНТАЖА" ЦО 
Скопје, ул. "Детско игралиште Градски парк, и жиро 
сметка бр. 40100-601-13539. 

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

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управн-
ик. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги - катастарот во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. Во 
пријавата мора да се назначи предметот на кој постои 
разлачно право, начинот на основата на засновање на 
правото, како и обезбедување на побарувањето. До-
верителот кој без оправдани причини намерно ќе про-
пушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесува-
њето на пријавата одговара за штетата која би може-
ла да настане. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат на стечајниот должник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
кое ќе се одржи на 25.04.2001 година во 12.00 часот во 
соба бр. 45, 3-ти спрат. 

Решението да се достави до одделот за регистраци-
ја на овој суд поради запишувањето во трговскиот реги-
стар и други органи во кој се запишани правата врз бр-
одовите и воздухопловите и правата од индустриската 
сопственост заради запишување во јавните книги. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7142) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ст.бр. 89/00 од 16.11.2000 година, 
се поведува претходна постапка на постапката за ут-
врдување на причините за отворање на стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за услуги "ДИРЕКТ 
КОМУНИКАЦИИ АЛЕКСАНДАР "ДОО Скопје, ул. 
"Васил Главинов" бр. 3, блок 10, со жиро сметка бр. 
40100-601-412020. 

За стечаен судија се определува Маја Михајлова 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
17.04.2001 година во 10.00 часот во барака бр. 4, соба 
бр.3, во овој суд. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Тодорче Петровски од Скопје, ул."Лисец" бр. 23. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да 

го заштити и одржува имотот на должникот, да про-
должи со водење на претпријатието на должникот се 
до донесување на одлука за отворање на стечајна пос-
тапка и да испита дали со имотот на должникот можат 
да се намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6978) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 35/01 од 21.03.2001 година е отворена 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 16/01 од 21.03.2001 година, се 
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отвора стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ЦАДО" ДОО 
Скопје, со седиште на ул."Првомајска" бр. 1/1, со 
жиро сметка бр. 40100-601-233281 како и број на 
регистарска влошка 1-42067-0-0-0 при регистарот на 
Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги "ЦАДО" 
ДОО Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6994) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 140/00 од 14.03.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ЗП "АНТАРИ-
ЈАС" Скопје, со седиште на ул."Антон Попов" бр. 
159-2-2, со жиро сметка бр. 40110-601-393690 и број на 
регистарска влошка 2-69509-0-0-0 при регистарот на 
Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
ЗП "АНТАРИЈАС" Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7063) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 152/00 од 14.03.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ДПТУ "ЧАРЛИ" 
Скопје, со седиште на ул. "Бутелска" бр. 32, со жиро 
сметка бр. 40100-601-225475 и број на регистарска вло-
шка 02017869?-8-000 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот ДПТУ "ЧА-
РЛИ" Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7061) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 57/01 
од 27.03.2001 година над ДОО " МУТСУ" Царев Двор -
Ресен, со дејност трговија, жиро сметка 40310-601- 
48956 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7027) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 58/01 
од 27.03.2001 година над ДООЕЛ "АДЕЛИНА" Ресен, 
ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 5, со дејност производство 
и трговија, жиро сметка 40310-601-92488 при ЗПП Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7028) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 55/01 
од 28.03.2001 година над Приватно претпријатие за 
трговија на големо и мало увоз-извоз "КАРАЈУСКА" 
Битола, ул."ЈНА" бр. 14/11, с.рег. 2811/91 и т.рег. 1- 
3931 со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-57999 
при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7060) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 65/01 
од 29.03.2001 година над "БИТНИК 2" претпријатие 
за производство, услуги и трговија на големо и мало 
професионално оспособени вработени инвалиди увоз-
извоз Битола, ул. "П.П.Његош" бр. 9, со дејност трго-
вија на мало, жиро сметка 40300-603-5220 при ЗПП 
Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7213) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 264/00 
од 29.03.2001 година над Претпријатие за трговија на 
големо и мало "АНА ТРЕЈД" увоз-извоз П.О. Битола, 
ул."Маршал Тито" бр. 134, рег.влошка бр. 1-14331 при 
Основниот суд во Битола, со дејност трговија, жиро 
сметка 40300-601-59241 при ЗПП Битола отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7214) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 1/01 од 12.02.2001 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот "ЕУРО ФАШИОН" 
Христос ДООЕЛ Гевгелија со седиште на бул. "Гевге-
лија" бр. 11 и жиро сметка бр. 41610-601-55438, и иста-
та не се спроведува заради немање имот кој би влегол 
во стечајната маса и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (7075) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 20/00 од 25.01.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТ "БУБА - 1" Гев-
гелија со седиште на ул. "Смилева" бб и жиро сметка 
бр. 41610-601-54960, и истата не се спроведува заради 
немање имот кој би влегол во стечајната маса и вед-
наш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (7076) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 18/00 од 09.01.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "ИНТЕР БЕЈ" 
Гевгелија со седиште на ул. "Владо Картанџиев" бр. 8 
и жиро сметка бр. 41610-601-30304, и истата не се сп-
роведува заради немање имот кој би влегол во стечај-
ната маса и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (7077) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 59/01 
од 27.03.2001 година над ТП "БЕРНА" Ресен, нас. 
"Пролет" бб, со дејност трговија, без жиро сметка от-
вори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7029) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 271/00 
од 23.11.2000 година над Претпријатие на големо и 
мало увоз-извоз "МИСЛА ПРОМ" Битола, ул. "Нико-
ла Тесла" бр. 63, со дејност трговија, жиро сметка 
40300-601-41960 при ЗПП Битола отвори стечајна пос-
тапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7058) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 21/00 од 05.02.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот УП "ГРАДСКА 
КАФАНА" Гевгелија со седиште на ул. "Маршал Ти-
то" бр. 66 и жиро сметка бр. 41610-601-10927, и истата 
не се спроведува заради немање имот кој би влегол во 
стечајната маса и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (7078) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 23/00 од 30.01.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "ПАЛМА ТУ-
РС КОМПАНИ" Гевгелија со седиште на бул. "Гевге-
лија" бр. 66 и жиро сметка бр. 41610-601-53734, и иста-
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та не се спроведува заради немање имот кој би влегол 
во стечајната маса и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (7079) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 24/00 од 30.01.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПВНТГМ "ПАЛ-
МА ТУРС КОМПАНИ" Гевгелија со седиште на бул. 
"Гевгелија" бр. 66 и жиро сметка бр. 41610-601-50870, 
и истата не се спроведува заради немање имот кој би 
влегол во стечајната маса и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (7081) 

МИН КОМ" ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул."Блажо 
Алексов"бр. 1/5, но истата не се спроведува поради не-
мање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7221) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 86/00 од 29.03.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТУП "ИГ-
НИС КОМПАНИ" ЦО експорт-импорт Кавадарци, 
ул."Страшо Пинџур"бб, но истата не се спроведува 
поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7222) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 14/00 од 25.01.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП "КОРАДО 
ЛТД" од Богданци со седиште на ул. "Олга Петруше-
ва" бр. 66 и жиро сметка бр. 41610-601-45405, и истата 
не се спроведува заради немање имот кој би влегол во 
стечајната маса и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (7126) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 20/00 од 15.02.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над должникот Транспортно 
претпријатие за надворешна и внатрешна трговија 
"ПРЕМИЈА ТРАНС" ДОО увоз-извоз од Гостивар, 
но истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Транспортно претпријатие за 
надворешна и внатрешна трговија "ПРЕМИЈА ТРА-
НС" ДОО увоз-извоз од Гостивар, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7210) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 16/00 од 26.03.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над должникот ПТП "БОС-
СЕ" ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот ПТП "БОССЕ" ДОО експорт-импорт од 
Гостивар, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7211) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 10/01 од 20.03.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТД " СТЕЛА-
КС" Родна ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул."Гоце 
Делчев" бр. 69/3/3, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7218) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 94/00 од 20.03.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПШТТ "НИ-
КО ШПЕД" ДОО увоз-извоз Неготино, ул."Вељко 
Влаховиќ"бр. 2, но истата не се спроведува поради не-
мање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7219) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 6/01 од 29.03.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТП Колонијал 
"ИЗГРЕВ" Менча Илија Кузманова од Кавадарци, ул. 
"Црноречка"бр. 10, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7224) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 83/00 од 29.03.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППСТУ "ТО-
ЛПРО" ДОО Кавадарци, ул."Данчо Поп Атана-
сов" бр. 24, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7225) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 81/00 од 29.03.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППТУ "НС 
НАДИН" експорт-импорт ДОО Кавадарци, ул."Црно-
речка"бб, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7226) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 5/01 од 29.03.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТТП "ВЕС-
НА ТРАНСПОРТ" ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. 
"Гоце Делчев"бр. 20, но истата не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7227) 

Со решение на Основниот суд во Охрид Ст.бр. 
17/00 од 28.02.2001 година се отвора стечајна постапка 
над стечајниот должник ДООЕЛ "БОДАСТО КОМЕ-
РЦ" од Охрид и истата согласно член 64 од Законот за 
стечај се заклучува и нема да се спроведе. 

Од Основниот суд во Охрид. (7031) 

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 241/97 
од 11.03.1998 година према стечајниот должник ПП 
"ФЛОРИКА" од с.Пештани отвори стечајна постапка 
истата не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (7064) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 4/01 од 26.03.2001 година се отвора стеча-
јна постапка над стечајниот должник ДПУ "МАРВ-
ЕС" Весна ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул."Ило Ви-
ларов "бр. 2, но истата не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7220) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 77/00 од 20.03.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТП "ЈАС-

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 23/01 
од 21.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговец поединец за прехранбени произ-
води Бубаќески Јован Љупчо Шембрун - Крушево 
Т.П. со седиште на ул. "Нико Доага" бр. 76, запишан 
во регистарска влошка бр. 01010536?-6-01-000 на Ос-
новниот суд во Битола со жиро сметка бр. 4110-601- 
14487 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп 
експозитура Крушево. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (7033) 
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Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 28/01 
од 20.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Претпријатие за производство, услуги и 
трговија "МА- ХА - ДИ" увоз-извоз Прилеп П.О. со 
седиште на ул. "Мариовска" бр. 12, запишан во регис-
тарска влошка бр. 1-17641 на Окружен стопански суд 
во Битола со дејност трговија на мало со разни живот-
ни продукти, алкохолни производи за домашни потре-
би со жиро сметка бр. 41100-601-31712 во Заводот за 
платен промет Филијала Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (7035) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 21/01 
од 20.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Претпријатие за трговија, производство и 
услуги увоз-извоз "РУС - МАК" Прилеп п.о. запишан 
во регистарска влошка бр. 1-14093 на Окружен сто-
пански суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601- 
34100 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (7036) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 33/01 
од 21.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговско друштво за производство, пром-
ет и услуги Влатко Миткоски "ИНТЕРНЕТ КЛУБ" 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, запишан во регистарска 
влошка бр. 01007020?-8-03-000 на Основниот суд во 
Битола со жиро сметка бр. 41100-601-46306 во Заводот 
за платен промет Филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (7037) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 31/01 
од 27.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Друштво за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало "СИМБИ" Ацеска Гордана 
ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, запишан во регистарска 
влошка бр. 1-340501008700?-8-03-000 на Основниот суд 
во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-10308 во 
Заводот за платен промет Филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст, престојна и неизбежна. 

Од Основниот суд во Прилеп. (7212) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 27/01 
од 27.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Производно, услужно и трговско претпри-
јатие експорт-импорт "ПЕТПРОМ" Прилеп со ПО, со 
седиште на ул."Моша Пијаде" бр. 175, запишан во рег-
истарска влошка бр. 1-2869 на Основниот суд во Бито-
ла со жиро сметка бр. 41100-601-27380 во Заводот за 
платен промет Филијала Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (7215) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 30/01 
од 27.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговска, услужна задруга "СТЕФФИЛИ" 
увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Прохор Пчин-
ски" бр. 11, запишан во регистарска влошка бр. 2-672 
на Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 41100- 
601-40916 во Заводот за платен промет Филијала При-
леп со дејност услуги во друмскиот сообраќај. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (7216) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 172/00 од 25.12.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ППСТ "ПАНМАК" Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот, заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (7021) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 222/99 од 19.12.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"МОКРИНО" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300- 
601-63794 што се води при ЗПП Струмица, но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање на им-
от на должникот, заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (7022) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 2/01 од 07.03.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "БА-
ГИ" од с.Куклиш, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (7023) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Ст.бр. 12/00 од 06.03.2001 година над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "ХЕРТИ - А" ДОО 
експорт-импорт с.Чифлик - Тетово, со жиро сметка 
бр. 41500-601-54502 и регистарска влошка бр. 1-66162- 
0-0-0 се отвора стечајна постапка и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ХЕРТИ - А" ДОО експорт-импорт с.Чифлик - Тето-
во, со жиро сметка бр. 41500-601-54502 и регистарска 
влошка бр. 1-66161-0-0-0, се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Тетово. (7071) 

ЛИКВИДАЦИИ I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 30/2001 од 12.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Транспортно, трговско, услужно претпријатие "МУ-
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ИС ТРЕЈД" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Мара 
Междуречка" бр. 47 б, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-306615. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6921) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 1141/99 од 16.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за сметководствени, деловни и менаџмент 
консултантски работи и инженеринг "ИНТЕЛ КБ" 
експорт-импорт Бранко од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 
82/1-26, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-54539. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6922) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 29/2001 од 12.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "БО-
САРО" ДОО од Скопје, ул. "Никола Карев" бр. 72/1, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-379635. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6919) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 33/2001 од 15.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, внатрешна и надворе-
шна трговија на гоелмо и мало "МИАДА КОМЕРЦ" 
ДОО од Скопје, ул. "Васил Ѓорѓов" бр. 20/2-3, Скопје, 
со жиро сметка бр. 40100-601-125530. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6920) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 40/2001 од 21.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, инженеринг, произ-
водство и трговија "ЕУРО ПРОЕКТ 5" експорт-импо-
рт од Гостивар, ул. "Беличица" бр. 50 а, Гостивар, со 
жиро сметка бр. 41510-601-55172. 

За ликвидатор се определува лицето Гзим Фејзи, 
ул."Вич" бр. 24/56 од Гостивар. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6858) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 65/2001 од 15.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало, угости-
телство и производство "ДЕКА КОМ" увоз-извоз ПО 
од Куманово, ул. "Тоде Тумба" бр. 84/10-5, Куманово, 
со жиро сметка бр. 40900-601-46743. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6949) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 833/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "БЕРАТ КОМЕРЦ" ПО увоз-извоз од 
Куманово, ул. "Дојранска" бр. 4, Куманово, со жиро 
сметка бр. 40900-601-28671. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 813/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "АНИКА - С" увоз-извоз ПО од Кума-
ново, ул. "Ѓорче Петров" бр. 2, Куманово, со жиро 
сметка бр. 40900-601-45468. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6944) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 735/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"ЕКА НИКА" увоз-извоз ЦО од Куманово, ул. "Боро 
Прцан" бр. 29 а/11, Куманово, со жиро сметка бр. 
40900-601-6093. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги прииј-
ават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6944) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 843/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, внатрешна и надворе-
шна трговија "ДАНВЕС" ЦО увоз-извоз од Кумано-
во, ул. "Есперанто" бр. 20, Куманово, со жиро сметка 
бр. 40900-601-22267. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6941) 

"МАК ХИТ" Сашо Славковски ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, со жиро сметка 40120-601-287762 отворе-
на при ЗПП Филијала Ѓорче Петров е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (6967) 

Ликвидаторот Хајрадиновиќ Изет од Скопје, запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П.трег. бр. 3079/2000, објавува 
дека Друштво за туристичко посредување, угостител-
ство, трговија и транспорт "КАЈЗЕР ТРЕЈД" Изет 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро сме-
тка 40100-601-55562 отворена при ЗПП Филијала Ско-
пје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (6839) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 795/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, угостителст-
во и услуги "ИТЕКС" ПО увоз-извоз од Куманово, ул. 
"Браќа Филиповиќ" бр. 1, Куманово, со жиро сметка 
бр. 40900-601-39976. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6940) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
П.трег.бр. 3090/00 од 05.03.2001 година ја запиша во 
трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 
020010405?-8-01-000 запишувањето на ликвидација -
бришење на трговско друштво на Трговското друшт-
во за производство и трговија на големо и мало "ОС-
КАР 9" Љубиша ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Благоја Стефковски" бб. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на ДООЕЛ. 

За ликвидатор се запишува Љубиша Крстевски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6979) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
П.трег.бр. 2541/00 од 27.12.2000 година ја запиша во 
трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 
02013087?-8-03-000 запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштво за производство, тр-
говија и услуги "МАК ХИТ" Сашо Славковски 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Анкарска" бр. 23 
лок. 11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6980) 

ЛИКВИДАЦИИ II 
Ликвидаторот Сашо Славковски од с.Волково, за-

пишан во Судскиот регистар при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2541/00, објавува 
дека Друштво за производство, трговија и услуги 

Ликвидаторот Авни Бајрами од Куманово, ул. 
"Октомвриска Револуција" бр. 52/3, тел. 0901/413-464 
и 411- 312, запишан во Судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение II.П.трег. бр. 
2381/2000, објавува дека Друштвото за производство, 
трговија, градежништво и услуги "КРОН" Исни 
ДООЕЛ с.Лопате, Куманово, со број на жиро сметка 
40900-601-45585 отворена при ЗПП Филијала 40900 -
Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 45 дена од последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према Друштвото во ликвидација во рок од 15 де-
на, а најдоцна во рок од 45 дена, од денот на последна-
та објава. 

Од ликвидаторот. (6730) 

Ликвидаторот Авни Бајрами од Куманово, ул. 
"Октомвриска Револуција" бр. 52/3, тел. 0901/413-464 
и 411- 312, запишан во Судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение II.П.трег. бр. 
2382/2000, објавува дека Друштвото за трговија, транс-
порт и туризам "ЈЕХОН" Џеват ДООЕЛ експорт-им-
порт с.Оризаре, Липково, со број на жиро сметка 
40900-601-24006 отворена при ЗПП Филијала 40900 -
Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 45 дена од последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према Друштвото во ликвидација во рок од 15 дена, а 
најдоцна во рок од 45 дена, од денот на последната објава. 

Од ликвидаторот. (6729) 

Ликвидаторот Крстевски Љубиша од Скопје, ул. 
"Ордан Пиперката" бр. 46, тел. 268-731, е запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ско-
пје, со решение П.трег. бр. 3090/2000 од 05.03.2001 го-
дина, објавува дека Трговското друштвото за произво-
дство и трговија на големо и мало "ОСКАР 9" Љуби-
ша ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
"Благоја Стефковски" бб, со жиро сметка 40110-601- 
295675 ЗПП Скопје е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок 30 дена од денот на последната 
објава. 

Од ликвидаторот. (6736) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 

во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата КП бр. 2226 пасиште 8 класа 
во м.в. "Страна" со површина од 3715 м2, КО Чучер, 
дека сопственикот на наведената парцела Михајловска 
Даница, ул."Никола Малешевски" бр. 39, ја продава 
наведената парцела по цена од 30,00 денари за м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

(6498) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата КП бр. 121/1 нива 3 класа во 
м.в. "Сточни гробишта" со површина од 285 м2, КО 
Ржаничино, дека сопственикот на наведената парцела 
Дилберовски Рафаил, с.Ржаничино, ја продава 
наведената парцела по цена од 17.760,00 денари. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

(6911) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата КП бр. 79/14 нива 3 класа во 
м.в. "Куќа" со површина од 388 м2, КО Стајковци, де-
ка сопственикот на наведената парцела Соколовски 
Трајко, Скопје, ул."Филип Филиповиќ" бр. 3, ја про-
дава наведената парцела по цена од 21.000,00 денари. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

(6910) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
КП бр. 255/2, план 005, скица 003, на м.в. "Смолник-
от", класа 1, со површина од 1892 м2, за цена од 
70.000,00 денари заведен во ИЛ бр. 787 за КО Глишиќ, 
сопственост на Ристо Мојсов од Кавадарци, ул. "Бра-
ќа Хаџи Тефови" бр. 52. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(6502) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 1147 на м.в. "Тапанарник", класа 4, со површи-
на од 2910 м2, и нива на КП бр. 1155 на м.в. "Тапанар-
ник", класа 3, со површина од 4254 м2, за цена од 
150.000,00 денари заведен во ИЛ бр. 750 за КО Росо-
ман, сопственост на Станика Младенова од Скопје, ул. 
"Видое Смилевски Бато" бр. 87-3/15. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гр-
аничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. 

(6503) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Долни 
Дисан, КП бр. 2136, во м.в. "Ливадиште", нива со по-
вршина од 630 м2, во КО Долни Дисан и КП бр. 2135, 
во м.в. "Ливадиште", пасиште со површина од 755 м2, 
во КО Долни Дисан, сопственост на Ѓорѓиев Ило од 
Долни Дисан и Ѓорѓиев Трајко од Кавадарци, 
ул. "Народна Младина" бр. 50, по цена од 28.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (6504) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 
КП бр. 144, во м.в. "Брегот", нива со површина од 2101 
м2, во КО Чифилик и КП бр. 145, во м.в. "Брегот", 
шума со површина од 1413 м2, во КО Чифлик, сопстве-
ност на Николов Лазар од Демир Капија, 
ул."Партизанска" бр. 87 А, по цена од 39.665,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (6505) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Криво-
лак, КП бр. 51/3, во м.в. "Манјевац", интензивно лозје 
со површина од 4599 м2, во КО Криволак и КП бр. 
51/4, во м.в. "Манјевац", интензивно лозје со површи-
на од 4040 м2, во КО Криволак, сопственост на Ди-
митриовски Злате од Кавадарци, ул."Доно Попов" бр. 
86, по цена од 128.934,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (6849) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 375/11, план 3, скица 9, на м.в. "Црквиште", ни-
ва 3 класа, со површина од 1000 м2, на КО Волково 
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сопственост на Бошко Радосављевиќ од Скопје, спо-
ред ПЛ бр. 1878, на КО Волково, за цена од 320,00 
денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (6651) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
357, план 3, скица 10, во КО Волково на м.в. "Црк-
виште", нива 3 класа, со површина од 3091 м2, сопст-
веност на Јанковски Миле, според ПЛ бр. 407, на КО 
Волково, за цена од 320,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (6650) 

Се продава земјоделско земјиште - ливада постро-
ена на КП бр. 4723, план 80, скица 1, м.в. "Питарница", 
класа 1, ливада со површина од 406 м2, во КО Гос-
тивар, сопственост на Касами Азис Катип, ул. "18-ти 
Ноември" бр. 98, за цена од 196.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (6506) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 520/1, план 15, скица 9, м.в. "Стенковци", 
класа 6 ливада со површина од 995 м2, во КО Маврово, 
сопственост на Дингоски Душан Спасен и други од 
с.Маврово, за цена од 800.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (6732) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ресава, 
Кавадарци, КП бр. 1726, план 007, скица 021, м.в. "Са-
рајте", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 
1163 м2, во сопственост на Александар Клинчаров од 
Загреб, Р.Хрватска, видно од ИЛ бр. 83, за цена од 
10.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Исто така се продава и КО Ресава, КП бр. 1851, 
план 007, скица 017, м.в. "Котлини", култура - нива, 
класа 5, со површина од 1358 м2, и КО Ресава, КП бр. 
1991, план 008, скица 020, м.в."Чаковец", култура - ни-
ва, класа 5, со површина од 2509 м2, за цена од 
80.000,00 денари, во сопственост на Александар Клин-
чаров, видно од ИЛ бр. 83. (6731) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Сирково, 
Кавадарци, КП бр. 1482, план 54, скица 534, м.в. "Кре-
ол", култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 
3208 м2, во сопственост на Киро Ристов од Скопје, 
видно од ПЛ бр. 529, за цена од 80.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (6847) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, м.в. "Цр-
квиште" на КП бр. 386/3, класа 4 со површина од 2610 
м2, КО Волково, сопственост на Славко Трајковски од 
Скопје, ул. "Самоилова" бр. 156, врз основа на ПЛ бр. 
3081 од 07.11.2000 година, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 
1/3-18. (6652) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 2, на КП бр. 89, во м.в. "Долно Са-
дово", во површина од 9889 м2, заведена во ИЛ бр. 340, 
за КО Беровци, сосопственост на Ѓорѓиоски Борис 
Благоја од Прилеп, 15/49 идеален дел, ул."5-та При-
лепска Бригада" бр. 58, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (6733) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадар-
ци 1 вон, лозје, на КП бр. 3467, план 004, скица 004, во 
м.в. "Вршникот", катастарска класа 3, во површина од 
981 м2, и лозје, на КП бр. 3470, план 004, скица 004, во 
м.в. "Вршникот", катастарска класа 2, во површина од 
3605 м2, заведено во ИЛ бр. 3393, КО Кавадарци 1 вон, 
сопственост на Нанчев Ванчо Трајко од Кавадарци, 
ул. "Партизанска" бр. 33, за вкупна купопродажна 
цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
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во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (6657) 

нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Чедевски Марин, ул. "Гоце Делчев" бр. 84, 
Гостивар. (6932) 

Карабелески Спасе од с.Тополчани, врши продаж-
ба на својот недвижен имот заведен во ИЛ бр. 149, за 
КО Тополчани, КП бр. 1471, дел 1, м.в. "Бавчи", нива 
2 класа, површина 1119 м2, купопродажната цена за 
погоре наведениот недвижен имот изнесува 48.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (6848) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 7/128 идеа-
лен дел од КП бр. 1696-7-13 нива од 4 класа и пасиште 
од 4 класа, на м.в. "Поточани" во површина под нива 
од 3265 м2, и под пасиште од 3000 м2, заведена во ПЛ 
бр. 980 за КО Градец, сопственост на Асани Елмаз 
Али од с.Градец, за купопродажна цена од 155.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (6850) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
486, во м.в. "Калишњак", нива од 5 класа во површина 
од 279 м2, и КП бр. 487, во м.в. "Калишњак" пасиште 
од 4 класа во површина од 314 м2, заведени во ПЛ бр. 1 
за КО Отља, сосопственост од по 1/3 идеален дел на 
Рамадани Амид, Рамадани Сељман и Рамадани Аки од 
с.Отља Куманово. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите - грани-
чари, чие што земјоделско земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат 
правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доств-
ат до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, 
ул. "Ленинова" бб. (6851) 

Се продава 1/10 идеален дел од недвижен имот што 
се води како КП бр. 863-/1-5-4 култура "под објект" 
целата во површина од 83 м2, КП бр. 863-/1-5-4 ку-
лтура "Двор" целата во површина од 500 м2, и КП бр. 
863-/1-5-4 култура "ливада" од 4 класа целата во по-
вршина од 1022м2, сите овие КП на м.в. "Село" по ПЛ 
бр. 9 за КО Балин Дол, сопственост на сосопстве-
никот Петроска Кира од с.Галате, општина Врапчи-
ште, Гостивар, за купопродажна цена од 3200 ДЕМ во 
денарска противвредност или во денарска про-
тиввредност во износ од 99.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите кои граничат со оваа недвижност 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македо-

Се продава земјоделско земјиште нива која лежи 
на КП бр. 1357/6, план 6, скица 5 м.в. "Кочинар", класа 
6, КО Морани, во површина од 1022 м2, и нива која 
лежи на КП бр. 1360/2, план 5, скица 5, на м.в. "Тр-
лиште", класа 5 КО Морани, во површина од 388 м2, а 
во вкупна површина од 1410 м2, сопственост на Тем-
е л о в а Контратенко Благојка ул."Џумајска" бр. 89, 
Скопје, за вкупна цена од 450.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (6983) 

Сопственикот Куртиши Неби, од Скопје, ул. "391" 
бр. 10, својата недвижност нива 4 класа, во м.в. "Ор-
ман", во вкупна површина од 1417 м2, кој лежи на КП 
бр. 1048, КО Студенични, според ПЛ бр. 173, го 
продава за цена во износ од 100,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (6984) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0445796,издаден од УВР - Скопје на име 
Петровски Драган,ул."Струмјани"бр.28,Скопје. (6931) 

Пасош бр.1281932,издаден од ОВР - Дебар на име 
Абази Арбен,Дебар. (6937) 

Пасош бр.1386009 на име Стојовска Андријана, ул. 
"Јадранска" бр.5/3/45,Битола. (6961) 

Пасош бр.1319083 на име Имероски Ашим,Дебар. 
Пасош бр. 505002 на име Станковиќ Бошко, с. Трем-

ник, Неготино. (44038) 
Пасош бр.1089655на име Запров Мишо,ул."Куклиш" 

бр.7,Струмица. (7001) 
Пасош бр.1029768,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Арсовски Антонио,ул." Пандо Кљачев"бр.87,Скопје. 
Пасош бр.823224,издаден од УВР - Тетово на име 

Карапетров Трајче бр. "ЈНА"бр.120,Тетово. (7059) 
Пасош бр. 1022361,издаден од УВР - Тетово на име 

Карапетрова Светлана,ул."ЈНА"бр.120,Тетово. (7062) 
Пасош бр.232261,издаден од ОВР - Гостивар на име 

Рукије Фетаи,с.Добри Дол,Гостивар. (7073) 
Пасош бр.942236,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Елизабета Груевска, ул. "Никола Тесла "бр. 18/1-26, 
Скопје. (7092) 

Пасош бр.1359893/00,издаден од ОВР-Струга на име 
Мемети Ешреф,ул."Петре Рафто"бр.6-А,Струга.7101) 

Пасош бр. 0176738 на име Јашари Бајрам, с. Могор-
че, Дебар. (7106) 

Пасош бр. 1041941/98, издаден од УВР - Тетово на 
име Шефкет Исмани, с. Челопек, Тетово. (6018) 

Пасош бр. 1326870,издаден од УВР - Скопје на име 
Игор Јурукув,ул."103" бр.29,с.Волково,Скопје. (7052) 

Пасош бр. 0469202/94,издаден од УВР - Велес на име 
Александар Хаџи Арсов,ул"О.Шутев"бр.15,Велес.7104 
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Пасош бр.1312052,издаден од УВР-Скопје на име 
Афет Идризи,с.Д.Свилари бб,Скопје. (7105) 

Пасош бр. 645395/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Назим Арифовиќ,с.Баринци,Скопје. (7108) 

Пасош бр. 1002805,издаден од УВР - Скопје на име 
Идризалари Исмаил,ул. "Дижонска"бр.117,Скопје.7112 

Пасош бр.0421579,издаден од УВР- Куманово на име 
Тодоровска Лидија,ул."С. Марковиќ"бр.41,Куманово. 

Пасош бр.1523183/01,издаден од УВР - Скопје на име 
Жељко Шајн,ул."А.Ајштајн"бр.1/2,Скопје. (7122) 

Пасош бр.955751,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Селманов Неџмедин,с. Драчевица,Скопје. (7133) 

Пасош бр.217458/94,издаден од ОВР - Струга на име 
Речи Абил,с. Велешта,Струга. (7149) 

Пасош бр. 1163546/99, издаден од ОВР - Крушево на 
име Бафтироски Исмаил, с. Саждево, Крушево. (7179) 

Пасош бр. 677783, издаден од ОВР - Гостивар на име 
Мемеди Нафије, с.Здуње, Гостивар. (7200) 

Пасош бр. 004006, издаден од ОВР - Гостивар на име 
Бајрами Садри, с.Здуње, Гостивар. (7201) 

Чекови од бр. 183642 до 183648, од тековна сметка 
бр. 12733624,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димовска Виолета,Скопје. (7102) 

Чекови од бр.4496411 до 4496414, од тековна сметка 
бр.104658,издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Јордановска Јелица,Скопје. (7127) 

Чекови од бр.65285 до 65294, од бр.44425 до 44428 и 
броевите 3173837, 3356992, 4505874,1748690, 4850895 и 
4850896, од тековна сметка бр.11228824, издадени од 
Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Арсовски Ве-
личко,Скопје. (7134) 

Работна книшка на име Лазо Петковски,с. Љуботен, 
Скопје. (7107) 

Работна книшка на име Кољка Чкаловска,Скопје. 
Работна книшка на име Блажевска Љубица,Скопје. 
Работна книшка на име Фатуше Алија, с. Студени-

чани,Скопје. (7132) 
Воена книшка,издадена во Скопје на име Мило-

шевски Анѓел,Скопје. (7113) 
Воена книшка,издадена во Скопје на име Трен-

говски Димче,Скопје. (7129) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Ли-

ман Каба"- с.Љуботен-Скопје на име Феџри Мемеди,с. 
Љуботен,Скопје. (7130) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје на име 
Александра Станојковиќ,Скопје. (7100) 

Даночна картичка бр. 4030993242943,издадена од 
Управа за приходи на град Скопје на име ППУ 
"Базис" ДОО,Скопје. (7099) 

Чек бр.5105219, од тековна сметка бр.4780185, изда-
ден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Костенцовска Елица, с.Љубанци,Скопје. (7065) 

Работна книшка на име Рујков Ванчо,с.Миравци, 
Гевгелија. (6989) 

Работна книшка на име Ванчо Стојановски Каме-
ница Македонска. (6990) 

Работна книшка на име Дано Доневски, с.Габревци, 
Радовиш. (6997) 

Работна книшка на име Нешов Ангел,ул. "Лени-
нова"бр.19/12,Велес. (6999) 

Работна книшка на име Гроздановска Ленче, с. 
Стрежево,Битола. (7002) 

Работна книшка на име Нане Тома,Крушево. (7005) 
Работна книшка на име Мерсел Зендели,ул. "Балин-

долска",Гостивар. (7006) 
Работна книшка на име Дошеновиќ Валентина, 

Скопје. (7068) 
Работна книшка на име Цветковска Маја,Скопје. 
Работна книшка на име Бојан Цветановски,Скопје. 
Свидетелство на име Рамадан Етеми,ул. "Трст"бр.33, 

Куманово. (6995) 
Свидетелство за 5 одделение на име Муаремова 

Нерман,ул."Стефан Богоев" бр. 30,Велес. (6998) 
Свидетелство за 4 одделение на име Рафет Гизиќ,с. 

Крушје,Велес. (7000) 
Здравствена книшка на име Димитровски Пеце, 

ул."Питу Гули" бр.19,Битола. (7003) 

Здравствена книшка на име Маркова Надежда, ул. 
"Прилепска"бр.60А 2/53,Битола (7004) 

Здравствена книшка на име Милан Банковиќ, 
Пробиштип. (7007) 

Книшка бр.1290381 на име Јулијана Манасијевиќ, 
ул."11 Ноември" бр.73,Куманово. (6996) 

Чек бр.831501, од тековна сметка бр. 12276-10, изда-
ден од Македонска Банка АД Скопје на име Миле 
Јовановски,Скопје. (6927) 

Работна книшка на име Иван Славков,Скопје. (6933) 
Работна книшка на име Владимир Качаниклиќ, 

Скопје. (6934) 
Работна книшка на име Емилиј аИвковска,ул. "М. О-

ровчанец" бр. 23,Скопје. (6935) 
Работна книшка на име Мирјана Гратчанова Ивков-

ска, ул."М. Оровчанец"бр.23,Скопје. (6936) 
Работна книшка на име Симона Митковска, с. Исти-

бања,Виница. (6942) 
Работна книшка на име Андов Добри, Крива Па-

ланка. (6950) 
Работна книшка на име Садику Мемет,с. Велешта, 

Струга. (6951) 
Работна книшка на име Митев Роберт,Штип. (6952) 
Работна книшка на име Горан Ѓорѓиев, ул. "Н. На-

умовски"бр.1/3,Велес. (6955) 
Работна книшка на име Сваќароска Билјана, кеј "19-

ти Септември"бр.3/27,Прилеп. (6962) 
Работна книшка на име Јованоски Славе, ул. "Осо-

говска"бр. 45,Прилеп. (6963) 
Работна книшка на име Радески Гоце,с.Питарница, 

Гостивар. (6964) 
Работна книшка,издадена од Битола на име Јанкова 

Наташа,Битола. (6966) 
Работна книшка на име ШешоваЗлатица,Скопје.6968 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Борис 

Кидрич",с. Сарај- Скопје на име Џељадин Земири, с. 
Грчец,Скопје. (6929) 

Свидетелство на име Кушкова Марина,ул." Скопски 
пат"бр. 2,Велес. (6939) 

Свидетелство на име Русевски Драган, ул. "Лес-
ковачка" бр. 22 ,Куманово. (6948) 

Свидетелство на име Тодоровски Делчо,Свети Ни-
коле. (6954) 

Свидетелство за 5 одделение,издадено од ПОУ во с. 
Д.Јаболчиште на име Џарије Севдил Латифова,с. Дол-
но Јаболчиште,Велес. (6956) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ПОУ - с. 
Г.Јаболчиште на име Ејвас Аќем Мемедов, с. Д.Јабол-
чиште,Велес. (6957) 

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година,издадени од 
Гимназија"Цветан Димов"-Скопје на име Рафајловски 
Свето,Скопје. (6981) 

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година,издадени од ГУЦ 
"Здравко Цветковски "-Скопје на име Бенедети Кате-
рини,Скопје. (6982) 

Здравствена книшка на име Кирова Викторија,Про-
биштип. (6953) 

Здравствена книшка на име Јошевска Лепа, ул. "В.-
Брклевски"бр.13,Битола. (6959) 

Пасош бр.226071/94,издаден од УВР-Гостивар на име 
Јашари Фети,с. Вруток,Гостивар. (7150) 

Пасош бр.474010,издаден од ОВР - Ресен на име 
Агуш Наџи,ул. "Мите Трајчевскибр.74,Ресен. (7154) 

Пасош бр.186918 на име Лумановски Ведат, ул."А. 
Мустафа"бр.8,Охрид. (7162) 

Пасош бр.1152377/98,издаден од УВР-Куманово на 
име Барије Муслија,с. Слупчане,Куманово. (7164) 

Пасош бр.1147481на име Шалевски Драганчо,ул. "Х. 
Узунов" бр. 3Б,Битола. (7178) 

Пасош бр.1526326/2001,издаден од ОВР - Гостивар 
на име Сани Мифтари,с. Дебреше,Гостивар. (7185) 

Пасош бр.1250010/99 на име Реџије Гафури Халили, 
с. Градец,Гостивар. (7187) 

Пасош бр. 1380584,издаден од УВР - Скопје на име 
Колиќ Фазлија,ул."Хо Ши Мин"бр.272 б,Скопје.(7238) 

Пасош бр.1303188,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Пауновска Бранкица,ул. "Зендел Џемаил"бр.1,Скопје. 
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Пасош бр.0984577,издаден од УВР - Гевгелија на име 
Игор Ристов,с. Ново Конско,Гевгелија. (7246) 

Пасош бр.993098,издаден од УВР-Кочани на име За-
хариева Б.Вера,ул."Скопска"бр.10/2/15,Кочани. (7260) 

Пасош бр.1043009/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Кадри Илијазок,ул."Пелагонија"бр.53,Скопје. (7262) 

Пасош бр.0326490,издаден од УВР-Скопје на име 
МарковГлигорије, ул. "Панче Неделковски" бр. 71/6, 
Скопје. (7265) 

Пасош бр. 956680/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Костадинова Жаклина,ул"Костурска"бр.18/2-16,Скоп-
је. (7266) 

Пасош бр.1105934 на име Спасовски Влатко,ул. "Ј. 
Даскалов"бр.62,Кратово. (7278) 

Пасош бр.1221525 на име Балабанов Златко, 
ул."АСНОМ" бр. 52,Штип. 

Пасош бр.1221524 на име Балабанов Ѓорѓи, 
ул."АСНОМ" бр. 52,Штип. 

Пасош бр.880635, издадена на 16.07.1996 год. од УВР 
Тетово на име Ибраими Сермие, ул. "Илинденска" бр. 
233, Тетово. 

Пасош бр.107439 на име Бришкоска Љубица,ул."Е. 
Кардељ"бр.28/54,Битола. (7292) 

Пасош бр.0292095 на име Тони Петровски, Демир 
Хисар. (7295) 

Пасош бр.1208764/99 на име Магда Бошевска, с. Но-
ваци,Битола. (7315) 

Пасош бр.249581 на име Сефул Адем,ул."Б.Кидрич" 
бр.38,Тетово. (7321) 

Пасош бр.199405/94 на име Азири Нурдиме,Гос-
тивар. (7322) 

Пасош бр.1231710/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Јенуз Салии,с.Арачиново,Скопје. (7338) 

Пасош бр.1122655/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Сеат Салиовски,ул."М. Междуречка"бр.22 б,Скопје. 

Пасош бр.1173310/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Синан Синани,с.Кондово,Скопје. (7350) 

Чекови од бр. 0010005009058 до 0010005009067 на 
име Крчов Страшо,с. Шивец,Кавадарци. (7314) 

Чек бр.5346130,од тековна сметка бр.2030/52,издаден 
од Конерцијална банка АД Скопје на име Снежана 
Митревска,Скопје. (7328) 

Чекови од бр. 57866 до 57870, од тековна сметка бр. 
12788578,из дадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јелка Јовановска Елисковска,Скопје. (7365) 

Работна книшка на име Абдураман Сали,с.Синѓелиќ 
Скопје. (7255) 

Работна книшка на име Тодосиев Ѓорѓи,ул." Дими-
трија Лазаров"бр.26,Кочани. (7261) 

Работна книшка на име Јурхар Дејан,Скопје. (7264) 
Работна книшка на име Нове Петров,с. Јаргулица, 

Радовиш. (7282) 
Работна книшка на име Андрески Зоран,Охрид.7303 
Работна книшка на име Демироски Шабан,Струга. 
Работна книшка на име Османоски Руждије,Струга. 
Работна книшка на име Петров Горанчо, ул."Парти-

занска"бр.9,Радовиш. (7308) 
Работна книшка на име Атанасов Блаже,ул. "Плач-

ковица 1 ^ . 108,Радовиш. (7309) 
Работна книшка на име Михаилов Гоце,Штип. (7311) 
Работна книшка на име Антиќ Катерина,Скопје.7330 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Славков-

ски Бранислав,Скопје. (7263) 
Воена книшка на име Ајцев Костадин,Гевгелија.7304 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Ајредин 

Саитовски, с. Катланово,Скопје. (7346) 
Свидетелство за 7 одделение на име Ристов Љупче, 

с. Облешево,Кочани. (7269) 
Свидетелство на име Агрон Рамадани, ул. "11 Ноем-

ври" бр. 72,Куманово. (7271) 
Свидетелство за 1 година на име Младеновиќ 

Биљана, с. Росоман,Велес. (7284) 
Свидетелство на име Бивтеска Јасмина, ул."Д.Ду-

мески"бр.5,Прилеп. (7316) 
Свидетелство на име Мехмеди Немит,Гостивар.7323 
Индекс на име Горгиев Коста,ул."И.Л.Рибар"бр.110, 

Штип. (7310) 
Диплома на име Маја Богданоска,ул. "М.Пијаде "бр. 

112,Куманово. (7305) 
Здравствена книшка на име Ибраимоски Ибраи-

малија,с.Саждево,Крушево. (7281) 

Легитимација на име Ислилоски Иса,с.Белушино, 
Крушево. (7317) 

Чекови од бр.917484 до 917492 и бр. 905613, од теков-
на сметка бр.80710-10/20,издадена од КЕД Банка на 
име Кузевска Љубица,ул." Партизанска "бр.22/4, Бито-
ла. (7172) 

Чек бр.4168376, од тековна сметка бр.12732513, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсов-
ска Сежана,Скопје. (7175) 

Чекови од бр.30971 до 30975 и од бр. 34527 до 34535, 
од тековна сметка бр.452/52 на име Цветковска Сања, 
ул. "Превалец"бр.10,Битола. (7176) 

Работна книшка на име Халим Себастијан,Скопје. 
Работна книшка на име Марјан Глигоров,Виница. 
Работна книшка на име Фрона Глигорова,Виница. 
Работна книшка на име Мирчовски Атанас,Берово. 
Работна книшка на име Скендер Реџепи,Скопје.7168 
Работна книшка на име Рифатовска Валентина,ул. 

"Козјак" бр.109,Битола. (7173) 
Работна книшка на име Крстевска Анета,с.Суводол, 

Демир Хисар. (7180) 
Работна книшка на име Бешири Бајар,Гостивар.7186 
Работна книшка на име Лули Адеми,Гостивар.(7188) 
Работна книшка на име Саити Фикмет,с.Ѓоновица, 

Гостивар. (7189) 
Работна книшка на име Ала Ришаре,Охрид. (7193) 
Работна книшка на име Бафтијар Аднан,Скопје.7206 
Работна книшка на име Снежана Караџова Хаџи-

костова,Скопје. (7217) 
Свидетелство за завршено средно образование, из-

даден од Гимназија "Цветан Димов" Скопје на име 
Змејковска Светлана,Скопје. (7148) 

Свидетелство на име Рамизе Сали,Куманово. (7158) 
Свидетелство на име Имеала Мемеди,Куманово.7160 
Свидетелство на име Добри Митковски,с. Мала Цр-

цорија,Крива Паланка. (7161) 
Свидетелство на име Узеир Рушид, с.Курфалија, 

Штип. (7163) 
Свидетелство на име Рмин Паша,Штип. (7165) 
Свидетелство за 8 одделение на име Трајче Тулев, с. 

Отовица,Велес. (7167) 
Свидетелство на име Костоски Цвете,с.Битово,Ма-

кедонски Брод. (7183) 
Свидетелство на име Асани Ислам,с.Маврови Анови 

Гостивар. (7190) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јакимовски Јас-

минка, с.Иванковци,Велес. (7191) 
Свидетелство за 8 одделение на име Емине Хани,с. 

Велешта,Струга. (7194) 
Свидетелство за 8 одделение на име Сефедин Љуфи 

с.Велешта,Струга. (7195) 
Свидетелства за 7 и 8 одделение на име Сезаир Хани 

с. Велешта,Струга. (7196) 
Свидетелство на име Гошев Борче,с. Покрајчево, 

Радовиш. (7197) 
Свидетелство на име Калајџиска Елена,ул."М.Апо-

столски"бр.36/12,Штип. (7198) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Доситеј 

Обрадовиќ" -Скопје на име Аети Ирфан,Скопје. 
Свидетелство на име Јорданова Марија од Неготино, 

ул."Димче Мирчев" бр. 46. (5901) 
Здравствена книшка на име Марија Топчиовска,ул. "С. 

Наумов" бр.188А ,Битола. (7174) 
Здравствена книшка на име Несим Ферат,с.Челопек, 

Тетово. (7184) 
Девизна штедна книшка бр.27-36, издадена од Сто-

панска банка а.д. - Скопје на име Велјан Јованов, ул. "29-
ти Ноември" бр.24,Кавадарци. (7192) 

Даночна картичка бр. 5030987104133,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Јовановски Стојан, 
Скопје. (7159) 

Даночна картичка бр. 4030999375449,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Друштво"Војопром" 
ДООЕЛ,Скопје. (7177) 

Даночна картичка бр.4030991132016,издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име "Горење" ДЕООЕЛ, 
Скопје. ( 7239) 

Чекови од бр.01059309 до 01059318 на име Незири 
Агим, ул. "Д.Трајковски" бр. 44/5,Скопје. (7199) 
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J A В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Закон за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за одбрана на Република 
Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-15/115 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Предмет на јавното барање: 
- Набавка на канцелариски потрошен материјал 

наведен во Список бр. 1, 
- Набавка на потрошен материјал за информатич-

ки средства по Список бр. 2. 
Списокот бр. 1 може да се подигне во Министерс-

твото за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, со-
ба 708 секој работен ден во време од 08,00 до 10,00 ча-
сот. 

Понудувачите имаат право да достават понуда за 
еден или повеќе делови од предметот на јавното бара-
ње дадени во Списокот бр. 1. 

2. Во понудата треба да бидат дадени: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена поединечна во денари со пресметан данок на 

додадена вредност, 
- рок и начин на плаќање, 
- рок на испорака. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- висина на цената 45 поени, 
- квалитет 30 поени, 
- начин и услови на плаќање 10 поени, 
- рок на испорака 15 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да 

ја достави следната придружна документации а: 
- документ за бонитет издаден од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на до-
кументот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација издаден од надлежен орган, 
- документ дека не му е изречена мерка на безбед-

ност-забрана за вршење на дејност издадена од надлежен 
орган. 

Бараната документација да се достави во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јавното 
отворање на понудите треба на Комисијата за јавни на-
бавки да и предаде писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и нема да бидат зе-
мени во предвид за разгледување. 

6. Понудувачите своите понуди да ги достават на ли-
це место на денот на јавното отворање на понудите кое 
ќе се одржи во Министерството за одбрана ул. "Орце 
Николов" бб, на ден 24.04.2001 година, со почеток во 
10,00 часот, по пошта или преку архивата на Министерс-
твото за одбрана. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака "не отворај" и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затворе-
ни и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содр-
жи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен плик ја содржи документацијата и носи ознака "до-
кументација" и точната адреса на понудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат 
по истекот на дадениот рок, нема да бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 091/282-289 и 282-291. 

Комисија за ј авни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/117 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 

за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 

набавка на: 
2.1. Риба "Ослиќ", смрзната I-ва класа 20.000 кгр. 
2.2. Риба "Ослиќ",филета смрзната I-ва класа 

13.000 кгр. 
2.3. Пилешко месо, смрзнато (без црн дроб, 

слезина, срце, желудник и врат) припремено 
за скара 50.000 кгр. 

3. Бараните производи во потполност да одговара-
ат по својот квалитет на пропишаните услови од Пра-
вилникот за квалитетот на риба, ракови, школки, пол-
жави и нивни производи и Правилникот за квалитетот 
на производите од месо од перната живина. 

Бараните производи да бидат пакувани во оригинал 
фабричка амбалажа со просечна тежина од 10-15 кгр. 

Испорака на бараните производи е месечна, фран-
ко до сите гарнизони во Р. Македонија по доставена 
диспозиција. 

За бараните производи се бара гаранција на квали-
тетот од најмалку 6 (шест) месеци сметано од денот 
на испораката. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

6. Можност за поделба на набавката по вид на про-
извод. 

II.СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена во денари без царина со пресметан ДДВ. 

ДДВ да е посебно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
-документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на 
надлежен овластен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производ-
ство-испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 

Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98). 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 12,00 часот, 
седумнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавување-
то во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај 
да седумнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викен-
дот или државен празник отворањето на понудите ќе 
биде наредниот работен ден. 



5 април 2001 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 2191 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- цена 40% 
- квалитет 20% 
- начин и услови на плаќање 10% 
- рок на испорака 10% 
- техничко технолошки можности за производство 

и испорака 20% 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/118 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на отворениот повик е Министерс-

твото за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
2.1. Млеко стерилизирано комби-блок 

од 0,250 или 0,5 литри 150.000 литри 
2.2. Масло за јадење рафинирано од сончоглед, 

во ПВЦ амбалажа, пак.1/1лит 120.000 литри. 
2.3. Бараниот производ под реден бр. 2.1. по својот 

квалитет во целост да одговара на условите пропиша-
ни со Правилникот за квалитетот на млекото и произ-
водите од млеко, со млечна масленост од 3,2%, а кисе-
линскиот степен да не биде поголем од 7,5 ОЅН и 5,8% 
суви материи без масти. Производот под реден бр. 2.2. 
да одговара на бараните услови од Правилникот за 
квалитетот на маслата за јадење и маста од растител-
но потекло и на маргаринот, мајонезот и на нив срод-
ни производи. Се бара гаранција на квалитетот на 
производот најмалку 1 година. Испораката на млеко-
то е месечна до сите гарнизони во Р. Македонија, а на 
маслото за јадење е тримесечна франко магацин во 
гарнизон Скопје. 

2.4. Можност за поделба на набавката по вид на 
производ. 

3. Содржина на понудата 
- цена со пресметан ДДВ, ДДВ да е посебно иска-

жан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака, 
- гаранција за квалитет од најмалку 12 месеци. 
4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на 
надлежен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производ-
ство-испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 
- Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 

Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ", 
бр. 26/98). 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 10,00 часот, 
осумнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавување-
то во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај 
да осумнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот 
или државен празник отворањето на понудите ќе биде 
наредниот работен ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- цена 40 % 
- квалитет 20 % 
- начин и услови на плаќање 10 % 
- рок на испорака 10 % 
- техничко технолошки можности за 
производство и испорака 20 % 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/119 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 

за одбрана на ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 

набавка на: 

2.1. Мед цветен од 25 грама во 
фолија со термичко затво-
рање кгр 10.000 

2.2. Мешан мармалад од 30 гра-
ма во Ал-фолија со термич-
ко затворање кгр 10.000 

2.3. Маргарин или путер од 20 
грама кгр 20.000 

3. Бараните производи во потполност да одговара-
ат по својот квалитет на пропишаните услови од Пра-
вилникот за квалитетот на маста и маслото од расти-
телно потекло, маргаринот, мајонезот, шеќерот, и 
другите сахариди, слаткарските производи, медот, ка-
ко производите и производите слични на чоколада и 
Правилникот за квалитетот на производите од овош-
је, зеленчук и печурки и на пектинските препарати. 

Испорака на бараните производи под реден бр. 2.1. 
е тримесечна до сите гарнизони во Р. Македонија, за 
производот под реден бр. 2.2. испораката тримесечна 
до гарнизон Скопје и за производот под реден бр. 2.3. 
е месечна франко до сите гарнизони во Р. Македонија 
по доставена диспозиција. 

За производите се бара гаранција за квалитетот 
спрема видот на производ. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица. 
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5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

6. Можност за поделба на набавката по вид на про-
извод. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена во денари со пресметан ДДВ, ДДВ да е по-

себно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на 
надлежен овластен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производ-
ство-испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од За-

конот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98). 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 09,00 часот, 
осумнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавување-
то во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај 
да осумнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот 
или државен празник отворањето на понудите ќе биде 
наредениот работен ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- цена 50% 
- квалитет 20% 
- начин и услови на плаќање 10% 
- рок на испорака 10% 
- техничко технолошки можности за 
производство и испорака 10% 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/120 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

2.1. Вафли од 100 грама. 
2.2. Ролован вафел од 100 грама. 
2.3. Овошен сок во дои-пак од 2 дл. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 

учество имаат сите правни и физички лица кои ја вр-
шат стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверена копија кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- економско финансиски бонитет, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно 
со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% 
од в купната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за Ограничениот повик да се дос-

тавува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај", како и бројот на Ограничениот 
повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 

2. Јавното отворање на документацијата ќе се извр-
ши во присуство на понудувачите, во просториите на 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 11,00 часот 
единаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Р. Македонија". Во случај да едина-
есеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или држа-
вен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот 
работен ден. 

Понудувачите документацијата да ја достават на ли-
це место на денот на јавното отворање. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавното 
отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното от-
ворање. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во ут-
врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот нема да се разгледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28-23-84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/121 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕ-
ТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

одбрана ул. "Орце Николов" бб Скопје. 
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2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

2.1. Конзервиран зеленчук. 
2.2. Сирење бело кравско во канти од 5-7 кгр. 
2.3. Кашкавал кравски-пита од 5-7 кгр. 
2.4. Сирење топено од 25-33 грама парче. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 

учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверени копии кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- економско финансиски бонитет, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно 
со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% 
од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за Ограничениот повик да се 

доставува во затворен коверт на кој во горниот лев 
агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Огра-
ничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква 
ознака со која би можело да се идентификува понуду-
вачот. 

Јавното отворање на документацијата ќе се извр-
ши во присуство на понудувачите, во просториите на 
Министерството за одбрана на Република Македони-
ја, ул. "Орце Николов" бб Скопје со почеток во 10,00 
часот единаесеттиот ден сметајќи од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во 
случај да единаесеттиот ден се паѓа во деновите за ви-
кендот или државен празник отворањето на понудите 
ќе биде наредниот работен ден. 

Понудувачите документацијата да ја достават на 
лице место на денот на јавното отворање. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28-23-84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/127 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 

за одбрана на ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 
набавка на: 

2.1. Агрокрем табла од 100 гр. кгр 50.000 
2.2. Какао во прав 1/1 кгр 2.500 
2.3. Кафе сурогат 1/1 кгр 1.200 
2.4. Зачин за јадење кгр 8.000 

3. Производот под реден бр. 2.1. и 2.2. во целост да 
одговара по својот квалитет на пропишаните услови 
од Правилникот за квалитетот на какао производите, 
производите слични на чоколада, крем-производите и 
на бонбонските производи. 

Производот под реден бр. 2.3. во целост да одгова-
ра по својот квалитет на пропишаните услови од Пра-
вилникот за квалитетот на кафето и сурогатите од ка-
фе, а за производот под реден бр. 2.4. од Правилникот 
за квалитетот на зачините, екстрактите од зачини и 
смесите од зачини. 

Испорака на производот под реден бр. 2.1. е триме-
сечна до сите гарнизони во Р. Македонија, а на остана-
тите производи по дадена диспозиција во гарнизон 
Скопје. Гаранција на производите се бара од една го-
дина. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

6. Можност за поделба на набавката по вид на про-
извод. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена во денари со пресметан ДДВ, ДДВ да е по-

себно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на 
надлежен овластен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производ-
ство-испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од За-

конот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98). 

Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 09,00 часот, 
петнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да 
петнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот 
или државен празник отворањето на понудите ќе биде 
наредениот работен ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
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Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- цена 50% 
- квалитет 20% 
- начин и услови на плаќање 10% 
- рок на испорака 10% 
- техничко технолошки можности за 
производство и испорака 10% 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Pursuant to article 10 under the Law on Public 
Procurement (Official Gazette of R.M., no. 26/98), the 
Purchasing Commission within the Public enterprise of 
Elektrostopanstvo na Makedonija - Skopje announces the 

BIDDING INQUIRY No. 01-90/ 2001 
Public Competition Inquiry on collection of bids for purchase 

of electricity 

1.General Provisions 
The Buyer of this Bidding Inquiry is JP Elektrostopanstvo na 
Makedonija, hand office at 11 Oktomvri, 9 Skopje. 
1.1 Skope of bidding is collection of bids for electrisity 
purchase in period of delivery from 23 April 2001 to 31 
December 2001. 
1.2 The Bid Inquiry is open and confidential, during the right 
of participation to any local and foreign natural entities. 
1.3 The Bidding procedure shall be implemented by means of 
Call for Bids under the Law on Public Procurement, Official 
Gazette of R. Macedonia no. 25/98. 
1.4 The supplier reserves the right to giver the right for 
participation to several bidders. 
1.5 The bids must be submitted not later then the day and hour 
of public bid's opening. 
1.6 Bids can be mailed, handed over to the Buyer Archive 
Office or to the Commission on site, the day and hour of 
public bid's opening. 
1.7 Bids are submitted in a sealed envelope having the 
indication "Do not open" and "number of the bid" on the top 
left hand side of the envelope. The Buyer's address shall be 
written in the middle of the envelope as follows: 

"JP ELEKTROSTOPANSTVO NA MAKEDONIJA" 
Commission for public procurement, ul. "11 Oktomvri" no.9, 

1000 Skopje 
The envelope must not have any sign identifying the bidder. 
The sealed envelope shall contain other two sealed envelopes 
on which "documentation" shall be written, or the indication 
"bid". 
1.8 Any bidder may take part only with one bid. 
1.9 Any bidder must be submitted to the bidder for 
consideration not latter then the day and hour of public bid's 
opening. 
1.10 Bid's opening shall be conducted at 12 o'clock (noon) on 
April 17, 2001 in the premises 
of the company, ul. "11 Oktomvri" no. 9„ Skopje, in the 
presence of authorized Bidders' 
representatives. 
2. Quantity of electricity 
2.1. The quantity of electricity for the bidding inquiry is the 
following: 
total: 514.400 MWh electricity 
The company may also accept a bid for any other quantity of 
energy in the stated or shorted period. The time schedule for 
the quantities of electricity is given below: 

June 01.-30. 50/25 24.000 6.000 30.000 
July 01.-15. 50/25 12.000 3.000 15.000 

August 01.-31. 120/60 59.520 14.880 74.400 
September 01.-30. 120/60 57.600 14.400 72.000 
October 01.-15. 120/60 28.800 7.2000 36.000 
November 01. -15. 

16.-30. 
50/25 
100/50 

12.000 
24.000 

3.000 
6.000 

15.000 
30.000 

December 01.-31. 200/100 99.200 24.800 124.000 
Total 411.520 102.880 514.400 

3. Terms of delivery 
3.1. The transmitting point is considered the point of 
interconnection line between the Macedonian power system 
and the neighboring system exactly on the point which it 
crosses the Macedonian border. 
3.2 The bids and agreed quantities of electricity are requested 
to be obligatory. 
3.3 The schedule of energy supplies needs to be adjusted with 
the buyer's Dispatching 
Center, based on a weekly time schedule. 
3.4. The buyer has a right to purchase ± 20% of capacity 
indicated in the time schedule. 
4. Scope of bids 
4.1. A bid shall contain: 
• the name, address and the bidder's head office; 
• the unit price per 1 KWh expressed in US$, especially for 
HTh and LTh, for each month separately, as well as the total 
value of amount offered expressed in US$ with all the 
expenses to the transmitting point. 
• Quantity of energy in the period stated; 
• Method, guarantees and conditions of payment; 
• The name of electricity producer offering the sale; 
• The term of validity not shorter then 30.04.2001; 
• Data of the responsible management utility with electricity 
sale. 
5. Documentation 
5.1. Obligatory documentation 
The documentation shall contain: 
• a document proving its financial and economic capability in 
compliance with article 22ofthe Law on public procurements; 
Local bidders shall submit a document proving its financial 
standing issued by the Payment Operation Institution, whereas 
the foreign bidders shall submit, based on article 22, paragraph 
3 under the Law on public procurements, a certificate of 
company's financial and economic standing issued by a 
professional and representative body in industry, trade, craft 
industry, agriculture or professional association in the country 
of its head office i.e. audit report made by a foreign auditing 
institution. 
• A bank guarantee in a amount of 5% of the total bid's value, 
in compliance with article 55 under the Law on public 
procurements. The bank guarantee is payable only in the event 
that the Bidder is invited to enter into a contract after the 
selection made of the most satisfactory bidder and if it refuses 
to sign the contract. 
• The registration of bidder proving the right for operation 
with electricity. 
• An authorization in writing of an individual designated to 
represent the bidder at the opening of bids. 
5.2 Additional documentation 
• A document issued by the utility of the interconnected 
Balkan country which will be the source for the supply of 
electricity and responsible for the settlement rebalances caused 
by operation of the interconnected system. The document shall 
state that this utility is fully aware of the transaction in 
question and it will conduct the management of the system 
throughout the foreseen time period taking it in full account. 
• A letter signed by the Bidder in which it explicitly state that 
the Bidder shall irrevocably undertake all and sole 
responsibility in guaranteeing the energy delivers to the 
transmitting point. 
• A letter signed by the Bidder in which it shall explicitly state 
that that Bidder shall irrevocably undertake all and any 
expenses for the transmission of electricity from its origin up 
to the transmitting point and/or under any circumstances and 
in any case electricity shall be delivered (transmitted) free of 
charge to the transmitting point and the price offered to be 
valid for the energy delivered to the transmitting point. 

Month Period 
from - to 

Capacity 
(MW) 
HT/LT 

Quantity 
(HT (MWh) 

(7-23 h) 

Quantity 
LT (MWh) 

(23-7h) 

Total 
monthly 

quantities 
(MWh) 

April 23.-30. 150/75 19.200 4.800 24.000 
May 01. -15. 

16.-31. 
100/50 

200/100 
24.000 
51.200 

6.000 
12.800 

30.000 
64.000 
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5.3. Bids with the supporting documents shall be submitted in 
Macedonian or English. 
5.4. The entire documentation requested (obligatory and 
additional) should be original or certified copies true as the 
original. 
5.5. Bids which shall not be submitted up to the deadline and 
not complying with the requirements as provided for under the 
Bidding Competition Inquiry, including bids without complete 
documentation required in the Bidding Competition Inquiry, 
will not be considered. 
6. Selection of the most satisfactory Bidder (pursuant to article 
25 under the Law on public procurements) 
• Scores 80 for the price 
• Scores 20 for the methods and conditions of payment. 
The commission reserves the right to choose neither one of the 
bidders in case it is not satisfied with the submitted bids. 

COMMISSION FOR PUBLIC PROCUREMENT 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-77/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01- 

77/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. " 11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за изработка на Главен проект - електроенергетски 
и градежен дел за ТС 400/110 KV, "Скопје 5", а во се 
според изготвените проектни задачи. 

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

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

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА 
2.1. Обемот на набавката е даден во Проектните 

задачи. 
2.2. Комплетната тендер документација - Проек-

тните задачи, заинтересираните понудувачи можат да 
ја подигнат во Ј.П. Електростопанство на Македонија, 
подружница - "Електропренос" Скопје, ул. "11 Ок-
томври" 9 Скопје, кат први, соба 6, од 7,30 до 9,30 ча-
сот секој работен ден. 

2.3. При подигање на Проектните задачи понудува-
чот е должен да достави уплатница во вредност од 
1.500,00 денари, уплатени на жиро сметка: 40100-601- 
5012 со назнака за Отворен повик бр. 01-77/2001; ЕДБ 
4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка -
Скопје. 

2.4. Контакт телефони: за технички дел: 149-165; 
149-192; 119-584, за комерцијален дел: 149-155. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот (изготвувач) и евентуални-
те подизготвувачи. 

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на 
набавката - Проектните задачи. 

3.3. Понудата треба да ги содржи: вкупните вред-
ности за електроенергетскиот и градежниот дел по-
себно, како и севкупната вредност на понудата изразе-
на во ДЕМ и со посебно искажан ДДВ на севкупната 
вредност. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање на работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

4.3.1. референтна листа за досегашни изведени ра-
боти од ваков вид. 

4.3.2. доказ за кадровска опременост за изведување 
на ваков вид работи. 

4.4. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.6. Целокупната документација која се бара треба да 
е оригинална или заверени копии верни на оригиналот. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки) 

5.1. Цена на набавката 40 бода. 
5.2. Квалитет (рефер. листа и кадровска опреме-

ност) 30 бода. 
5.3. Рок за извршување 20 бода. 
5.4. Начин и услови на плаќање 10 бода. 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 

до денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги 

достават на следната адреса " ЈП "Електростопанство 
на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. 
"11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
20.04.2001 во 11 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Јавното претпријатие Елек-
тростопанство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-78/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ВИСОКИ И НИСКИ ЧЕВЛИ СО ЗАШТИТНА КА-
ПНА И ГУМЕН РЕБРАСТ ЃОН, И КОЖНИ ЧИЗМИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик е ЈП "Електрос-

топанство на Македонија" со седиште во Скопје на ул. 
"11 Октомври" бр. 9. 
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1.2. Предмет на набавката се: високи и ниски чевли 
со заштитна кална и гумен ребраст ѓон, кожни чизми 
и тоа: 

1.2.1 ниски чевли 1263 пара, 
1.2.2 високи чевли 4242 пара, 
1.2.3 кожни чизми 111 пара. 
Материјал за изработка-позиција (1.2.2, 1.2.3) го-

ведска кожа према МКС.З.Б1.300; гумен ребраст ѓон 
према МКС Г. Д1.044; капната да е изработена од твр-
да пластика отпорна на удар. 

За заштита на зглобовите на стопалото, чевлите 
да имаат во сарите во пределот на зглобовите вграде-
ни елементи изработени од мек материјал. 

Позиција 1.2.3 - квалитетот на чизмата може да се 
подигне од Служба за заеднички набавки, 9 спрат, со-
ба 8, работен ден од 8-930 часот. Информација на тел. 
02/149-158. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки, односно 
со отворање на понудите во присуство на понудувачите. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на два или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на предметните заштитни сретства. 
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

и вкупната цена за целата набавка (со сите давачки 
согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки -
ако набавката е од странство, на паритет магацин на 
краен корисник - Подружница, со напомена дека опре-
мата треба да се достави до магацините на Подружни-
ците на ЈП "ЕСМ"), изразена во ДЕМ, со посебно ис-
кажан данок на додадена вредност. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
на плаќање и тоа само еден начин на плаќање. 

2.5. Понудувачот мора да даде понуда за најмалку 
50% од обемот и количината на набавката за позиција 
1.2.1 и 1.2.2.; позиција 1.2.3 треба да биде комплетна. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката при што тие треба да се 
во согласност со стандардите на Р. Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-
кедонија (член 19 од Законот за јавни набавки). 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на опремата. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата со придружната документација од 

странските понудувачи треба да биде преведена на ма-
кедонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, кој треба да биде во согласност со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 год.), а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јав-
ни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

- списокот на главните испораки на стоки во пос-
ледните три години и примачите од производителот, 

- сертификат за квалитет од производителот или 
надлежна институција. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Домашните понудувачи мора да достават Ре-
шение за регистрација на ДДВ. 

3.6. Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот не 
постари од 6 месеци. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 50 поени, 
- рок на испорака 30 поени, 
- начин на плаќање 20 поени. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Заедно со понудата треба да се достави по еден 
урнек од понудената опрема. 

5.4. Понудувачот го задржува правото да и покрај 
доставениот сертификат изврши контрола на квали-
тетот на понудениот урнек. 

5.5. Рокот на доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

5.6. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје. 

5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
24.04.2001 година во 11.00 часот во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", административ-
на зграда, ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 

5.8. Понудите кој нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целосната документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки во Јавното претпријатие Елек-
тростопанство на Македонија - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-81/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА РАБОТНИ (ПИЛОТ) ОДЕЛА СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01- 

81/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавка: 
Работни (пилот) одела количина 7786 парчиња. 
Заинтересираните понудувачи, тендер документаци-

јата можат да ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ, ул. 
"11 Октомври" бр. 9, IX спрат, соба 8, од 11-13 часот при 
што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 ден. 
уплатена на жиро сметка 40100-601-5012, во корист на ЈП 
"ЕСМ", ед. дан. број 4030989128346, депонент на Стопан-
ска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-87/2001. 

Информации на тел. 02/149-158. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки, односно 
со отворање на понудите во присуство на понудувачите. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на два или повеќе понудувачи. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот на предметната опрема за заштита при работа. 
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

и вкупната цена за целата набавка (со сите давачки 
согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки -
ако набавката е од странство, на паритет магацин на 
краен корисник - Подружница), со напомена дека оп-
ремата треба да се достави до магацините на Подруж-
ниците на ЈП "ЕСМ", изразена во ДЕМ, со посебно 
искажан данок на додадена вредност. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
на плаќање и тоа само еден начин на плаќање. 

2.5. Понудата не мора да се однесува за целокупни-
от обем на набавката. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Р. Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-
кедонија (член 19 од Законот за јавни набавки). 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на опремата. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата со придружната документација од 

странските понудувачи треба да биде преведена на ма-
кедонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, кој треба да биде во согласност со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 год.), а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јав-
ни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

- список на главните испораки на стоки во послед-
ните три години и примачите, од производителот. 

- сертификат за квалитет од производителот на ос-
новниот материјал или од надлежна институција. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Домашните понудувачи мора да достават Ре-
шение за регистрација на ДДВ. 

3.6. Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот не пос-
тари од 6 месеци. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Цена 50 поени, 
- Рок на испорака 30 поени, 
- Начин на плаќање 20 поени. 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Заедно со понудата треба да се достави по еден 

урнек од понудената опрема. 
5.4. Понудувачот го задржува правото да и покрај 

доставениот сертификат, изврши контрола на квали-
тетот на понудениот урнек. 

5.5. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.6. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје. 

5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
23.04.2001 год., во 11:00 часот во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", Административ-
на зграда, ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 

5.8. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целосната документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното 
претпријатие "Електростопанство на Македонија" -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-83/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
КОЖНИ РАКАВИЦИ-БРАВАРСКИ И ЗАВАРУВАЧКИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик е ЈП "Електрос-

топанство на Македонија" со седиште во Скопје на ул. 
"11 Октомври" бр. 9. 

1.2. Предмет на набавка се: кожни ракавици и тоа: 
1.2.1. браварски ракавици 9268 пара, 
1.2.2. заварувачки ракавици 697 пара. 
Заинтересираните понудувачи, тендерската доку-

ментација може да ја подигнат во Службата за заед-
нички набавки, 9 спрат, соба 8, од 11-13 часот, при што 
треба да приложат уплатница на износ од 500,00 дена-
ри уплатена на жиро сметка 40100-601-5012, во корист 
на ЈП "ЕСМ" единствен даночен број 4030989128346, 
депонент на Стопанска банка, со назнака за Отворен 
повик бр. 01-83/2001. Информации на тел. 02/149-158. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со от-
ворање на понудите во присуство на понудувачите. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на два или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на кожните ракавици. 
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена и 

вкупната цена за целата набавка (со сите давачки сог-
ласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки-ако 
набавката е од странство, на паритет магацин на кра-
ен корисник-Подружница, со напомена дека опремата 
треба да се достави до магацините на Подружниците 
на ЈП "ЕСМ"), изразена во ДЕМ, со посебно искажан 
данок на додадена вредност. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
на плаќање и тоа само еден начин на плаќање. 

2.5. Понудувачот мора да даде понуда за најмалку 
50% од обемот и количината на набавката за позиција 
1.2.1. и 1.2.2. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката при што тие треба да се 
во согласност со стандардите на Р. Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-
кедонија (член 19 од Законот за јавни набавки). 
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2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на опремата. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата со придружната документација од 

странските понудувачи треба да биде преведена на ма-
кедонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност, согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет, кој го издава институцијата за платен 
промет, кој треба да биде во согласност со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи сог-
ласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

- списокот на главните испораки на стоки во пос-
ледните три години и примачите, од производителот, 

- сертификат за квалитет од производителот или 
надлежна институција. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Домашните понудувачи мора да достават Ре-
шение за регистрација на ДДВ. 

3.6. Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот, не 
постари од 6 месеци. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 50 поени, 
- рок на испорака 30 поени, 
- начин на плаќање 20 поени. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Заедно со понудата треба да се достави по еден 
урнек од понудената опрема. 

5.4. Понудувачот го задржува правото да и покрај 
доставениот сертификат изврши контрола на квали-
тетот на понудениот урнек. 

5.5. Рокот на доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

5.6. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје. 

5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши на 24. 
04. 2001 година, во 13,00 часот во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", административ-
на зграда, ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 

5.8. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целосната документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-89/2001 CO ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА 

НАБАВКА НА ХИДРАУЛИЧЕН ТЕЛЕСКОПСКИ 
БАГЕР -ГАСЕНИЧАР, ЧИСТАЧ НА ТРАЧНИ 

ТРАНСПОРТЕРИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-89/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на три хидраулични телескопски багери-
гасеничари, чистачи на трачни транспортери и тоа две 
парчиња за потребите на РЕК "Битола" и едно парче 
за потребите на РЕК "Осломеј". 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

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

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничките карактеристики на хидрауличните 

телескопски багери-гасеничари, чистачи на трачни 
транспортери понудувачите можат да ги подигнат во 
административната зграда на ЈП "Електростопанство 
на Македонија" Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, на 
деветти кат соба бр. 3, тел. 149 126, секој работен ден 
од 08,00 до 09,30 часот и за истата е потребно да се уп-
лати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100- 
601-5012 Ј.П. "Е.С.М." Скопје (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) 
со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот на хидрауличните телес-
копски багери-гасеничари, чистачи на трачни тран-
спортери. 

3.2. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на производителот на хидрауличните те-
лескопски багери-гасеничари, чистачи на трачни 
транспортери. 

3.3. Понудата треба да ги содржи единечната цена, 
како и вкупната цена на целата набавка (со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-
бавки, ако набавката е од странство) на паритет DDP 
магацин на набавувачот (РЕК "Битола" и РЕК "Осло-
меј") изразена во германски марки, со посебно иска-
жан данок на додадена вредност. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и рокот 
на плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

3.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка. 

3.8. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

3.9. Понудата треба да има рок на важност и тоа 
најмалку 45 дена. 

3.10. Понудите и придружната документација од 
странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик и заверени од овластена организаци-
ја во Р. Македонија. 
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4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки. 

- Список на главните испораки на стоки во послед-
ните три години со износите, датумите и примачите. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки. 

4.4. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата, 
согласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Сите документи треба да бидат оригинални 
или заверени копии. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Цена на чинење 30 
5.2. Квалитет 25 
5.3. Рок на испорака 20 
5.4. Рок и начин на плаќање 20 
5.5. Постпродажни услуги и подршка 5 
Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 

на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија" Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
25.04.2001 г. во 11,00 часот, во просториите на Адми-
нистративната зграда на ЈП "Електростопанство на 
Македонија", на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, не се изработени според барањата на от-
ворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација кој се бара во отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисиј а за ј авни набавки 

Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот од-
бор на Тутунски комбинат - А.Д. - Прилеп, на седни-
цата одржана на 29.03.2001 година, по записник број 
36, ја донесе следнава 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ 

ЦЕНИ НА ЦИГАРИТЕ 

I 
Малопродажната цена на цигарите за пакување од 

20 пушачки единици се утврдува како следува: 

Вид на цигара Малопродажна цена/денари 

11. Бренд-бокс 30.00 
12. Бренд 100ѕ 30.00 
13. Бренд Лајт 32.00 
14. Европа-бокс 26.00 
15. Европа, софт 24.00 
16. Рондо-бокс 26.00 
17. Рондо-софт 24.00 
18. Рондо 100ѕ 26.00 
19. Рондо Супер Лајт 28.00 
20. Македонија 25.00 

II 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи гене-

ралниот директор во соработка со управителот на 
ДООЕЛ Цигари и директорот на Комерцијалниот 
сектор. 

III 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

Претседател 
на Управен одбор, 

Диме Момироски, с.р. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Државниот завод за статистика ја 

О Б Ј А В У В А 
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 
2001 ГОДИНА 

Просечно исплатената нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за месец јану-
ари 2001 година изнесува 10.682 денари. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од до-
бивка ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

МАРТ 2001 ГОДИНА 

Движењето на цените на мало во Република Македо-
нија во периодот јануари-март 2001 година во однос на 
просечните цени на мало во 2000 година изнесува 4,0%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
589. Уредба за изменување и дополнување на 

Уредбата за остварување на правото за 
ослободување од плаќање на царина 2131 

590. Одлука за изменување на Одлуката за 
прибирање, користење и управување на 
средствата од Програмата РНАРЕ на Ев-
ропската униј а во Република Македониј а 2137 
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591. Одлука за изменување на Одлуката за 
прибирање, користење и управување на 
средствата од економската помош од 
странство на Република Македонија 2138 

592. Одлука за изменување на Одлуката за ус-
ловите и критериумите за репласирање 
на средствата од Компензациониот фонд 
од странска помош 2138 

593. Одлука за изменување на Одлуката за ус-
ловите за користење на средствата од по-
мошта на Јапонија доделена на Републи-
ка Македонија за поддршка на платниот 
биланс 2138 

594. Одлука за изменување на Одлуката за ус-
ловите за користење на средствата од по-
мошта на Јапонија доделена на Републи-
ка Македонија за поддршка на платниот 
биланс за 1997 година 2138 

595. Одлука за изменување на Одлуката за ус-
ловите за користење на средствата од по-
мошта на Јапонија доделена на Републи-
ка Македонија за поддршка на платниот 
биланс за 1998 година 2138 

596. Одлука за изменување на Одлуката за 
намените, критериумите и условите за 
користење на средствата од помошта од 
Јапонија доделена на Република Маке-
донија за поддршка на платниот биланс 
за 1999 година 2139 

597. Одлука за намените, критериумите и ус-
ловите за користење на средствата од по-
мошта од Јапонија доделена на Републи-
ка Македонија за поддршка на платниот 
биланс за 2001 година 2139 

598. Одлука за дополнување на Одлуката за 
пријавување на ефективни странски пари 
кои можат да се внесуваат или изнесува-
ат од Република Македонија 2141 

599. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-вода за пиење на 
ДОО "БАБА"- Битола, на локалитетот 
во с. Ниже Поле-Битола 2142 

600. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-гранит на "ПЕТ-
РА-ГРАНИТ ", увоз-извоз-ДОО-Прилеп, 
на локалитетот кај с. Подвис-Прилеп 2142 

601. Одлука за давање концесија за вршење на 
детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина-мермер на "ЕУРО МАР-
МО-ГРАНИТИ" увоз-извоз, ДОО- Прилеп, 
на локалитетот "Гладно Поле" - Прилеп 2142 

602. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минерална суровина - туф на АД Рудни-
ци за неметали "СТРМОШ" Пробиштип, 
на локалитетот "Црвена Чукарка" кај с. 
Горни Стубол - Пробиштип 2143 

603. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина минерална вода и 
гас СО2 на Д.Т.У. "ГЕМЕЛЛИ-ЕК-
СПОРТ" ДОО увоз-извоз од Скопје на 
локалитетот во с. Оптичари - Битола 2143 

604. Одлука за давање концесија за вршење на 
детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина мермер на "УНИ-ГРАН-
МЕР", Бранко ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје 
на локалитетот "Рамнобор" Мариово 2144 

605. Одлука за изменување на Одлуката за 
ослободување од плаќање радиодифузна 
такса на корисниците на радио и ТВ при-
емници од подрачје кои немаат квалите-
тен радиотелевизиски сигнал 2144 

606. Одлука за ослободување од плаќање ра-
диодифузна такса на корисници на радио 
и ТВ приемници од подрачја кои немаат 
квалитетен радиотелевизиски сигнал 2144 

607. Одлука за ослободување од плаќање ра-
диодифузна такса на корисници на радио 
и ТВ приемници од подрачја кои немаат 
квалитетен радиотелевизиски сигнал 2144 

608. Решение за именување државен секретар 
во Министерството за култура 2150 

609. Решение за именување директор на 
Агенцијата за иселеништво 2150 

610. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за избор на директор на ЈНУ Инсти-
тут за старословенска култура - Прилеп.. 2150 

611. Решение за именување вршител на дол-
жноста директор на Домот на културата 
"Илинден" - Демир Хисар 2150 

612. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на 
Уметничката галерија - Струмица 2150 

613. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ОМУ 
"Васо Карајанов" - Гевгелија 2150 

614. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа -
Струмица 2151 

615. Правилник за начинот и постапката за 
ослободување од плаќање царина на сто-
ките добиени како странски донации 2151 

616. Правилник за образецот и начинот на из-
давање на легитимацијата на воздухоп-
ловниот инспектор 2151 

617. Правилник за начинот на водење евиден-
ција за самостојните уметници установи-
те од областа на културата, другите 
правни лица и за објектите за културата 
и опремата во државна сопственост 2152 

618. Решение за одбивање на барањето за да-
вање одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност 2158 

619. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 208/2000 од 21 март 
2001 година 2158 

620. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 131/2000 од 21 март 
2001 година 2159 
Исправка на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за осигурување. 2159 
Објава за просечно исплатената нето 
плата по работник во стопанството на 
Република Македонија за месец јануари 
2001 година 2199 
Објава за движењето на цените на мало 
во Република Македонија за месец март 
2001 година 2199 
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