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

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

Петок, 14 септември 2001 
Скопје 

Број 73 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 120 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1344. 
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 4 септември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДО-
МЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ (КОНЦЕСИЈА) 

ЗА 2001 ГОДИНА 
1. Од плаќање на надомест за користење на диве-

чот (концесија) за 2001 година се ослободуваат ловни-
те друштва за следните ловишта: 

а) Ловечкото друштво "Сокол" од Куманово за ко-
ристење на дивечот во ловиштата: 

- Стрима концесијата изнесува 30.400,00 денари 
- Думановце концесијата изнесува 83.600,00 денари 
- Љубодраг концесијата изнесува 76.770,00 денари 
- Слупчане концесијата изнесува 106.160,00 денари 

Вкупно: 296.930,00 денари 

б) Ловечкото друштво "Фазан" од Скопје за ко-
ристење на дивечот во ловиштата: 

- Кључка Река концесијата изнесува 76.000,00 де-
нари 

- Бродец концесијата изнесува 57.000,00 денари 
- Мирковци концесијата изнесува 187.080,00 денари 
- Црешево концесијата изнесува 216.220,00 денари 
- Бунарџик концесијата изнесува 382.170,00 денари 

Вкупно: 918.470,00 денари 

в) Ловечкото друштво "Жеден" од Скопје за ко-
ристење на дивечот во ловиштата: 

- Жеден концесијата изнесува 49.280,00 денари 
- Рамниште концесијата изнесува 154.390,00 денари 
- Кучково концесијата изнесува 109.210,00 денари 

Вкупно: 312.880,00 денари 

2. Вкупната сума за ослободување од концесија за 
2001 година за горенаведените ловишта изнесува 
1.528.280,00 денари. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување. 

Бр. 23-5011/1 
4 септември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Об-
ложување на спортски натпревари", ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. "Јане Сандан-
ски" бр. 82, Т.Ц. Бисер во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка 
бр. 40100-840-033-62207. 

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министер-
ството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-
терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3 алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Секоја промена во врска со приредувањето на 

играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува 
во Министерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата должен е да го извести 
Министерството за финансии и за секоја промена на 
лицата сопственици на акциите односно уделите во ос-
новната главница на друштвото. 

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценца-
та од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приреду-
вање на играта на среќа за која е издадена лиценцата, 
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместо-
кот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 али-
неја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
1345. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-
ќа и за забавните игри ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.08.2001 година, издава 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 

ИГРА НА СРЕЌА - " ОБЛОЖУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ" 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 
игра на среќа - "Обложување на спортски натпрева-
ри" се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други 
Д.О.О. експорт-импорт Скопје, за време од 3 (три) го-
дини. 

Бр. 23-4691/1 
21 август 2001 година 

Скопје 

1346. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

ќа и за забавните игри ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.08.2001 година, издава 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 

ИГРА НА СРЕЌА - " ОБЛОЖУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ" 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 
игра на среќа - "Обложување на спортски натпрева-
ри" се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други 
Д.О.О. експорт-импорт Скопје, за време од 3 (три) го-
дини. 
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2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Об-
ложување на спортски натпревари", ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. "Васил Глави-
нов" бб, (С.К. Интекс) во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка 
бр. 40100-840-033-62207. 

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министер-
ството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-
терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3 алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Секоја промена во врска со приредувањето на 

играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува 
во Министерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата должен е да го извести 
Министерството за финансии и за секоја промена на 
лицата сопственици на акциите односно уделите во ос-
новната главница на друштвото. 

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценца-
та од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приреду-
вање на играта на среќа за која е издадена лиценцата, 
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместо-
кот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 али-
неја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 23-4691/2 Претседател на Владата 
21 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1347. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

ќа и за забавните игри ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.08.2001 година, издава 

Л И Ц Е Н Ц A 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 

ИГРА НА СРЕЌА - " ОБЛОЖУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ" 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 
игра на среќа - "Обложување на спортски натпрева-
ри" се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други 
Д.О.О. експорт-импорт Скопје, за време од 3 (три) го-
дини. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Об-
ложување на спортски натпревари", ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" 
бр. 11, (С.К. Мост) во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка 
бр. 40100-840-033-62207. 

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министер-
ството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-
терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3 алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Секоја промена во врска со приредувањето на 

играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува 
во Министерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата должен е да го извести 
Министерството за финансии и за секоја промена на 
лицата сопственици на акциите односно уделите во ос-
новната главница на друштвото. 

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценца-
та од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приреду-
вање на играта на среќа за која е издадена лиценцата, 
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместо-
кот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 али-
неја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македониј а". 

Бр. 23-4691/3 Претседател на Владата 
21 август 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 
28. 

Врз основа на член 32, став 5 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 88, став 2 од Законот за ра-
ботните односи ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 53/97, 59/97, 21/98, 25/2000, 34/2000, 3/2001 и 
50/2001), Владата на Република Македонија и Сојузот 
на синдикатите на Македонија, на 11.09.2001 година, 
склучија 

ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОП-
ШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИТЕ 
СЛУЖБИ, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМО-
УПРАВА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ 

НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 
Член 1 

Во Општиот колективен договор за јавните служ-
би, јавните претпријатија, државните органи, органите 
на локалната самоуправа и други правни лица кои вр-
шат нестопанска дејност ("Сл. весник на РМ" бр. 
39/94), во член 28, ставот 3, се брише, а ставот 4 стану-
ва став 3. 

Член 2 
Во членот 32, во ставот 2 зборовите: "Републички-

от завод за статистика" се заменуваат со зборовите: 
"Државниот завод за статистика". 

Во ставот 3, зборот "стопанството" се заменува со 
зборот "Републиката". 

Член 3 
Во член 56, во ставот 2 зборовите: "стопанството 

на" се бришат. 
Член 4 

Членот 74 се менува и гласи: 
"Должината на отказниот рок изнесува: 
- до 5 години работен стаж - 1 месец; 
- до 15 години работен стаж - 2 месеци; 
- над 15 години работен стаж - 3 месеци". 
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Член 5 
Во членот 76, ставот 1 се менува и гласи: 
"За време на отказниот рок, работодавецот е дол-

жен да му овозможи на работникот отсуство од рабо-
та 4 часа во текот на работната недела заради барање 
на ново вработување". 

Член 6 
Членот 77 се менува и гласи: 
"Структурата на работниците на кои ќе им преста-

не работниот однос со отказ поради економски, техно-
лошки, структурални или слични промени се утврдува 
врз основа на критериумите утврдени на ниво на рабо-
тодавец, односно со Колективен договор на ниво на 
гранка, доколку работодавецот има потпишано таков 
договор". 

Член 7 
Во членот 79, зборовите: "и други" се бришат. 

Член 8 
Во членот 80 зборовите: "претходните критериу-

ми", се заменуваат со зборот "критериумите". 

Член 9 
Овој колективен договор стапува во сила со денот 

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

Сојуз на синдикатите Влада на Република Македониј а 
на Македонија, Министер, 

Живко "Голевски, с.р. Бедредин Ибраими,с.р. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 892/2001 од 28.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 001542, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Друштвото 
за производство и трговија Димче и други "МЕТАЛ 
КОМ" увоз-извоз Битола ДОО Битола "Населба Кла-
ница" 12/7. 

Зголемување на основната главница на друштвото 
од содружникот Димче Балаловски за износ од 
1.434.500,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
892/2001. (22069) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 887/2001 од 29.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 002415, ја запиша во трговскиот регистар 
намерата за намалување на главница на Трговско 
друштво за угостителство и трговија на големо и мало 
Жан Здравевски "ШАПЕ" увоз-извоз Крушево, ДОО-
ЕЛ Крушево, ул. "Томе Никле" бр. 34. 

Намерување за намалување на основната главница 
за 201.305 денари, поради престанок со работа на еден 
киоск. 

Друштвото е согласно, врз основа на барање на до-
верителите, да им го исплати побарувањето или да им 
даде гаранција. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
887/2001. (22070) 

По извршената проверка со изворниот текст, утврде-
но е дека во текстот на Одлуката за основање на Јавно 
претпријатие "Лисиче" - Велес, објавена во "Службен 
весник на Република Македонија" бр. 66/2001, е направе-
на техничка грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ "ЛИСИЧЕ" - ВЕЛЕС 

Во називот на Одлуката за основање Јавно прет-
пријатие "Лисиче" - Велес, и во член 1 став 1 по збо-
рот "претпријатие" се додаваат зборовите: "за водос-
топанство". 

Во член 1 став 2 и 3, член 2, член 3, член 4, член 5, 
член 7, член 8, член 9 и член 10 во кратенката "ЈП" на 
крајот се додава буквата "В". 

Бр. 23-4371/1 Од Владата 
12 септември 2001 година на Република Македонија 

Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

1. Во судскиот регистар на политичките партии 
под Рег. бр. 108 се запишува политичката партија ДЕ-
МОКРАТСКИ СОЈУЗ НА СРБИТЕ ВО МАКЕДО-
НИЈА, со скратено име "НДП", со седиште во Скопје 
на ул. "Никола Русински" бр. 3А-2/15, која ја застапу-
ва нејзиниот претседател г-дин Боро Ристиќ. 

2. Политичката партија стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 31.07.2001 го-
дина. 

Основен суд Скопје I - Скопје, П. П. бр. 11/2001. 
(21899) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 735/2001 од 11.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 001091, ја запиша во трговскиот регистар 
намеруваното намалување на основната главница на 
Друштвото за транспорт "ЖАС_ОХРИД" ЖАС и др 
ДОО Охрид, ул. "Железничка" 2 - Охрид. 

Запишување на Одлуката за намеруваното намалу-
вање на основната главница на Друштвото за тран-
спорт "ЖАС-ОХРИД" ЖАС и др. ДОО Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
735/2001. (22071) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 888/2001 од 28.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 012955, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Производно, 
трговско и услужно друштво БЕНИ-КОМПАНИ 
увоз-извоз Кичево ДОО Кичево, ул. "Маршал Тито" 
бр. 168. 

Зголемување на основната главница на друштвото 
со 26.000,00 денари од страна на содружникот Арбен 
или 4.269 ЕУР. По зголемувањето основната главница 
на друштвото изнесува 415.000,00 ден. или 6814 ЕУР. 

Уделот на содружникот Арбен е 75%, а на Нурхан и 
Семун 12,5%. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
888/2001. (22072) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 726/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 012928, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на главница на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ЗОРОО увоз-извоз Битола ДО-
ОЕЛ Битола, ул. "Кочо Чолаков" бр. 12. 

Зголемување на основната главница 934.000 или 
30.900,50 ГМ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
726/2001. (22073) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 898/2001 од 29.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 007129, ја запиша во трговскиот регистар 
намерата за намалувањето на основната главница на 
Трговското друштво за градежништво, производство, 
трговија на големо и мало и услуги Томе и Даница 
САНС-РИВАЛ увоз-извоз ДОО Битола, ул. "7-ми Ју-
ли" бр. 15. 

Намера за намалување на основната главница на 
Трговско друштво за градежништво, производство, 
трговија на големо и мало и услуги Томе и Даница 
САНС-РИВАЛ ДОО Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
898/2001. (22074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2256/2001 од 30.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 020011985?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за производство, трговија и 
услуги СИТИ ТРЕЈД Надица и др. ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул."Иво Лола Рибар" бр. 70/5. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
429.500,00 денари или 7.047,00 ЕВРА. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2256/2001. (21903) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението од 
27.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 01012182, 
го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
основачкиот удел на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги печатење и компјутерски 
активности ГТИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп 
ул. "Гоце Делчев" бб. 

Се зголемува основачкиот удел за износ од 87.500 
ДМ, во противвредност од 2.712.500,00 ден. што ги 
вложува содружникот Зоран Дамчески со што сега 
вкупниот износ на основачкиот удел изнесува 93.418 
ДМ, во противвредност од 2.896.580,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола. 
(22075) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 809/2001 од 30.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 009698, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на главница на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија увоз-извоз БЕЛАДОН Јов-
чески Јован ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Марксова" 
бр. 95. 

Друштво за производство, услуги и трговија увоз-из-
воз БЕЛАДОН Јовчески Јован ДООЕЛ Прилеп. Вр-
ши зголемување на основниот удел во износ од 5000 
ДЕМ или 160.000,00 денари обртни средства. Основна-
та главница на Друштвото сега изнесува 15.040 ДЕМ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
809/2001. (22076) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1088/2001 од 09.07.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02037744?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, основач и 
зголемување на основна главница на Друштвото за 
градежништво, производство и промет АТЕРНА На-
дица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Васил Гор-
гов" бр. 26/26. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштвото за 
градежништво, производство и промет АТЕРНА 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул."Васил Ѓоргов" бр. 
26/26. Пристапува основачот Кирил Бадев од Скопје и 
се зголемува основната главница. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1088/2001. (21901) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1477/2000 од 18.05.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025980?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за производство и маркетинг 
Г-М М г-м м ДОО ДООЕЛ Скопје, ул."Даме Груев" 
бр. 28, Скопје. 

Зголемување на основната главница: 97873,00 дем -
3034 100,00. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1477/2001. (21902) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2084/2001 од 22.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006152?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за производство, трговија, ус-
луги и сервис МЕДИТЕХНА Сотир Симиџијоски ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."Иван Аговски" бр. 
8. 

Се запишува зголемување на основната главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2084/2001. (21904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.300/2001 од 31.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр.1-20105-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на 
Приватна здравствена организација - ординација по 
општа медицина МЕДИКА ЦО Скопје, бул."Парти-
зански Одреди" бр. 3-1/4. 

Се врши зголемување на основната главница за из-
нос од 13.148.000,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
300/2001. (21905) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1060/2001 од 30.07.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02003334?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за внатрешна и надворешна 
трговија ЕНЕРГОМАРКЕТ Аце и Благоја ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. ""Црвена скопска општина" 
бр. 4. 
Се врши зголемување на основната главница за износ 
од 57.815.600,00. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1060/2001. (21906) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 388/2000 од 09.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02007294?-4-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намалувањето на основната глав-
ница на трговското друштво Макотекс експорт-им-
порт АД Скопје ул."Македонија" бр. 9-11, Скопје. 
Основната главница се намалува и изнесува 
6.584.404,00 дем или 152.833.629,50 ден. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
388/2001. (21906а) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1300/01 од 29.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02001867?-000-09, го запиша во трговскиот 
регистар прецизирањето на дејност на Приватната 
здравствена организација АЛПИ-ФАРМ Драган ДО-
ОЕЛ ул. "Втора Македонска бригада" бр. 9/2, Скопје. 

Се прецизира дејноста 52.31. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1300/01. (18528) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1134/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02032503?-3-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на структурата на капиталот 
на Друштвото за производство, промет и ветеринарни 
услуги, ветеринарна станица ТЕХНОВЕТ Љупчо и др. 
ДОО Кратово. 

Промена на структурата на капиталот по извршена 
трансформација кај: Друштво за производство, про-
мет и ветеринарни услуги, ветеринарна станица ТЕХ-
НОВЕТ Љупчо и др. ДОО Кратово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1134/2001. (18529) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 322/2000 од 8.11.2000 година, во регистарска 
влошка бр. 6-02001954-000-06, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на Авто такси "НИНО" ТП 
Сашо Јосиф Ничевски, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 10/1, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
322/2000. (18531) 

от регистар основањето на ДОО на Друштвото со ог-
раничена одговорност Злетовотранс увоз-извоз 
ул."Јаким Стојковски" бр. 2, Пробиштип. 

Содружници: Рудници за олово, цинк и преработка 
АД ул."Јаким Стојковски" бр.2, Пробиштип и Горѓи 
Панов ул."Миро Бирата" бр. 8. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 52.11, 52.12, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, превоз на стоки и патници во меѓународен 
патен сообраќај, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, лизинг. 

Настапува во свое име и за своја сметка, одговара 
за целокупниот свој имот. Горѓи Панов управител со 
ограничување во однос на висината на располагањето 
со сметката на друштвото при склучување на комер-
цијални договори со трети лица најмногу во висина од 
50000 дем во однос на склучување на договори со тре-
ти лица при склучување на договори при набавка на 
опрема за потреба на друштвото и неподвижни пред-
мети во износ што не е поголем од 1/5 од основната 
главница. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1212/2000. (19581) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1767/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041077?-3-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на име и проширување на деј-
ност на Друштвото за трговија и услуги АКУС-МЕ-
ДИКУС Д-р Туџарева и Д-р Караџинов ДОО експорт-
импорт Скопје, ул. "Востаничка" бр. 64. 

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друш-
тво за трговија и услуги АКУС-МЕДИКУС ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Востаничка" бр. 64. 

Дејноста во внатрешниот трговски промет се про-
ширува со: 51.46, 51.55. 

Во надворешниот трговски промет со: надворешна 
трговија со медицински помагала. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1767/2001. (18532) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1115/2000 од 10.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008226?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Трговското друш-
тво за вработување на инвалидни лица за производ-
ство и трговија Злетововита ДОО Пробиштип ул. "Ја-
ким Стојковски" бр.2. 

Живко Спировски - управител на друштвото .Глав-
на дејност на друштвото ќе биде: 21.23 - конфекциони-
рање на хартија. 

Останати дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
05.02, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.74, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

Спировски Живко - управител на друштвото со ог-
раничување. Управителот го застапува друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет и ги извршува 
сите акти и дејствија во управувањето на друштвото 
со ограничување. Друштвото во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сиот свој имот. Основачи на друш-
твото - содружници се: Рудници на олово, цинк и пре-
работка "Злетово" а.д. Пробиштип, ул."Јаким Стој-
ковски" бр.2 и Живко Спировски од Пробиштип 
ул."Христијан Тодоровски - Карпош" бр. 15. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1115/2000. (19580) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1212/2000 од 09.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008323?-3-06-000, го запиша во трговски-

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1215/2000 од 09.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008326?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото со ог-
раничена одговорност фабрика за рударска опрема и 
делови ФРОД увоз-извоз ул. "Јаким Стојковски" бр.2, 
Пробиштип. 

Содружници: Рудници за олово, цинк и преработка 
Злетово АД ул."Јаким Стојков" бр.2, Пробиштип и 
Орце Андов ул."11-ти Октомври" бр. 22/15, Пробиш-
тип. 

Дејности: 27.54, 28.11, 28.12, 28.40, 28.52, 28.71, 28.73, 
28.74, 28.75, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, настапување во свое име и за своја сметка, 
одговара со целокупниот свој имот. Орце Андов упра-
вител со ограничување во однос на висината на рас-
полагањето со средствапри на друштвото при склучу-
вање на комерцијални договори со трети лица најмно-
гу во висина од 50000 дем во однос на склучување на 
договори со трети лица при склучување на договори 
при набавка на опрема за потреба на друштвото при 
неподвижни предмети во износ што не е поголем од 
1/3 од основната главница. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1215/2000. (19582) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1218/2000 од 09.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008529?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото со ог-
раничена одговорност трговија, угостителство и пе-
ќуркара ТУП увоз-извоз Пробиштип ул. "Јаким Стој-
ков" бр. 2, Пробиштип. 

Содружници: Рудници за олово, цинк и преработка 
Злетово АД ул."Јаким Стојков" бр.2, Пробиштип и 
Наум Митевски ул. "11-ти Октомври неготинка" бр. 1, 
Пробиштип. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.46, 51.47, 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, 52.42/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.30, 
55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Настапува во свое име и за своја сметка, одговара 
со целокупниот свој имот. Наум Митевски управител 
со ограничување во однос на висината на располага-
њето со средствата на друштвото при склучување на 
комерцијални договори со трети лица најмногу во ви-
сина од 50000 дем во однос на склучување на договори 
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со трети лица при склучување на договори при набав-
ка на опрема за потреба на друштвото и неподвижни 
предмети во износ што не е поголем од 1/5 од основна-
та главница. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1218/2000. (19583) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1217/2000, во регистарската влошка бр. 0308328?-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото со ограничена одговорност 
градежна група ЗИП Пробиштип увоз-извоз Про-
биштип, ул."Јаким Стојков" бр. 2, Пробиштип. 

Содружници: Рудници за олово, цинк и преработка 
"Злетово" Пробиштип АД ул."Јаким Стојков" бр.2, и 
Дане Митровски ул. "Вељко Влаховиќ", 1/8, Пробиш-
тип. 

Дејности: 14.21, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.23, 21.25, 26.25, 26.82, 27.54, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.11, 45.21, 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, 51.13, 51.19, 
51.53, 51.56, 51.57, 51.51, 51.70, 52.12, 52.27, 52.48, 52.50, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 90.00, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Настапува во свое име и за своја сметка, одговара 
за целокупниот свој имот. Дане Митровски управител 
со ограничување во однос на висината на располага-
њето со средствата на друштвото при склучување на 
комерцијални договори со трети лица најмногу во ви-
сина од 50000 дем во однос на склучување на договори 
со трети лица при склучување на договори при набав-
ка на опрема за потреба на друштвото и неподвижни 
предмети во износ што не е поголем од 1/5 од основна-
та главница. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1217/2000. (19584) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 554/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008970?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ПАНТА-2001 увоз-извоз ДОО-
ЕЛ с. Мокриево бр. 33, Ново Село. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 
02.02, 14.21, 15.31, 15.32, 15.51, 15.93, 15.98/2, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 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, 51.53, 51.56, 
51.63, 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, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 
63.11, 63.12, 63.21. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
трговија, производство и услуги ПАНТА-2001 увоз-из-
воз ДООЕЛ с. Мокриево бр. 33, Ново Село настапува 
во свое име и за своја сметка. Лице за застапување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е 
Велков Крсто управител без ограничување. 

Единствен содружник е лицето Велкова Љубица. 
Надворешна трговија со прехранбени стоки, , над-

ворешна трговија со непрехранбени стоки, малограни-
чен промет со соседните земји, посредување, реек-
спорт, застапување и консигнација, меѓународна шпе-
диција. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
554/2001. (19585) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 457/2001 од 16.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008873?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги НИ-ПРОМ В.В. увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Струмица, ул."Моша Пијаде" бр. 17. 

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 
15.31, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.93, 
15.98/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 51.21, 51.22, 51.23, 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, 51.53, 51.56, 51.63, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 65.12/3. Во правниот 
промет со трети лица Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги НИ-ПРОМ В.В. увоз-извоз ДООЕЛ 
Струмица, ул."Моша Пијаде" бр. 17, настапува во свое 
име и за своја сметка. Лице за застапување на друш-
твото во внатрешниот и надворешниот промет е Ви-
танов Ристо управител без ограничување. 

Единствен содружник е лицето Витанов Ристо. 
Надворешна трговија со прехранбени стоки, , над-

ворешна трговија со непрехранбени стоки, малограни-
чен промет со соседните земји, посредување, реек-
спорт, застапување и консигнација, меѓународна шпе-
диција. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
457/2001. (19586) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 551/2001 од 11.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008967?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за тр-
говија, производство и услуги Минка- АД увоз-извоз 
ДОО Струмица, ул."Киро Абрашев" бр. 25. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 18.21, 18.22, 19.20, 19.30, 
20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.11, 25.12, 
25.13, 34.20, 34.30, 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, 
51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 55.12, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.24, 63.30, 65.40, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.83, 
74.84, 80.42, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Бугарија и Грција, ре-
експорт, меѓународна шпедиција, посредување, заста-
пување, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународен транспорт на стоки и патници, коми-
сиони работи од областа на промет на стоки и сообра-
ќај. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
спрема трети лица друштвото одговара со сиот свој 
имот. Управител на друштвото и застапник во внат-
решниот и надворешниот трговски промет е лицето 
Цена Хаџијска од Струмица. 

Содружници се: Драги Василев Бања Лука, Босна 
и Херцеговина, Република Српска и Ацо Василев 
Струмица, Република Македонија. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
551/2001. (19587) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 459/2001 од 22.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008875?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија, транспорт и услуги АЛТЕМА 
ДООЕЛ Тоше Стојановски Кочани, ул. "Илинденска" 
бр. 102, Кочани. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.11/1, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 
01.12/2, 15.52, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98, 50.10, 
01.13/2, 50.30, 50.40, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
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01.22/1, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
15.98/2, 51.41, 51.42, 51.44, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 
50.30/2, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
50.40/2, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44, 52.46, 52.48, 52.50, 
51.42/1, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
51.44/1, 60.24, 55.30/1. Во надворешнотрговскиот про-
мет ќе ги врши дејностите: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, превоз на стоки во меѓународ-
ниот патен сообраќај, услуги што се во врска со меѓу-
народниот сообраќај, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
производство, трговија, транспорт и услуги АЛТЕМА 
ДООЕЛ Тоше Стојановски Кочани, ул. "Илинденска" 
бр. 102, Кочани настапува за свое име и за своја смет-
ка. Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапу-
ва Тоше Стојановски - управител без ограничување. 
Друштвото во надворешниот промет ќе го застапува 
Тоше Стојановски - управител без ограничувања. Во 
правниот промет со трети лица друштвото настапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сите свои средства. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
459/2001. (19588) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 514/2001 од 26.06.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008930?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Мамси-трејд ДООЕЛ 
Кочани, ул."Маршал Тито" бр. 81, Кочани. 

Дејност: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 
01.11/1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
01.12/2, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98, 50.10, 50.30, 
01.13/2, 50.40, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
15.98/2, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
50.30/2, 51.42, 51.44, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 50.40/2, 
50.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 51.42/1, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.44/1, 
55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 55.30/1, 
60.24. Во надворешнотрговскиот промет друштвото 
ќе ги врши следните дејности: Надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓуна-
родниот патен сообраќај, услуги што се во врска со 
меѓународниот сообраќај, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги.Во правниот промет со 
трети лица Друштвото за производство, трговија и ус-
луги Мамси-трејд ДООЕЛ Кочани, ул."Маршал Тито" 
бр. 81, настапува за свое име и своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот трговски промет ќе 
го застапува Слободанка Илиева - управител без огра-
ничувања. Друштвото во надворешнотрговскиот про-
мет ќе го застапува Слободанка Илиева управител без 
ограничувања. Во правниот промет со трети лица 
друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
514/2001. (19589) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 87/2001 од 07.02.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008503?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
превоз, производство, услуги и трговија Митстел ДО-
ОЕЛ увоз-извоз с. Покрајчево, Подареш. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.30, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 36.13, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 20.10/1, 36.14. 

Основач и единствен содружник е Георгиев Мите 
кое лице е и управител и застапник на друштвото со 
неограничени овластувања при застапувањето. Надво-

решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, внатрешна и 
меѓународна шпедиција, вршење на комисиони рабо-
ти, реекспорт, услуги во меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и 
патници. 

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

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
87/2001. (19590) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 516/2001 од 05.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008932?-3-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото ИЦО 2001 за 
транспорт, трговија на големо и мало увоз-извоз, ус-
луги и угостителство ДОО с. Горни Полог - Кочани. 

Основачи: Митев Игнат од с. Горни Полог - Коча-
ни и Иванов Анна Зофиа од Полска. 

Фирма: Друштвото ИЦО 2001 за транспорт, трго-
вија на големо и мало увоз-извоз, услуги и угостител-
ство ДОО. Седиште: с. Горни Плог - Кочани. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 02.01, 02.02, 01.13/1, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.84, 15.85, 15.93, 15.94, 15.96, 
15.98/1, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 52.12, 52.21, 
52.52, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 65.12/3, 71.40, 54.42, 93.01, 93.02, 92.71, 
51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.64, 52.11, 51.66, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги, туристички и 
угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
516/2001. (19591) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 550/2001 од 18.06.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008966?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги увоз-извоз ВИВО-
МАРКЕТ ДООЕЛ Струмица, ул."Булевар Маршал 
Тито" бр. 17. 

Единствен содружник е: Витанов Витан од Стру-
мица. Седиште; ул."Булевар Маршал Тито" бр. 17, 
Струмица. Одговорност: Друштвото одговара со цели-
от свој имот. Управител: Витанов Витан со неограни-
чени овластувања при застапувањето на друштвото во 
надворешниот промет. 

Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 50.10, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет со соседните држави, консигнациони работи, 
реекспорт и посредување, меѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
550/2001. (19592) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 558/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008974?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
550/2001. (19592) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 558/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008974?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги К-Т увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Струмица, ул."Младинска" бр. 100/20. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.62, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98./2, 16.00, 
17.60, 18.10, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.21, 21.25, 24.16, 24.17, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.22, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 
31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 33.20, 33.30, 37.10, 37.20, 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, 50.30/3, 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, 51.51, 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, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.40, 74.70, 74.81, 74.12, 74.14, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05, 92.33, 92.34, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските спре-
ма трети лица одговара со вкупниот свој имот. Осно-
вач, управител и застапник со неограничено овласту-
вање на друштвото е лицето Попов Томе ул."Младин-
ска" бр. 100/20, Струмица. 

Во надворешниот трговски промет друштвото ќе 
ги обавува следниве дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен промет со Буга-
рија и Грција, транспорт на стоки и патници во меѓу-
народен сообраќај, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, посредување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
558/2001. (19593) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 591/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03009007?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕКО-
ГРИН ДООЕЛ с. Турново 152 Општина Босилово. 

Единствен содружник е: Витанов Блаже од с. Тур-
ново 152 Општина Босилово. Управител: Витанов 
Блажо со неограничени овластувања. Седиште: с. 
Турново 152 Општина Босилово. Одговорност: Друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 50.50, 50.10, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со соседните држави, меѓународен тран-
спорт на патници и стоки, консигнациони работи, ме-
ѓународна шпедиција, реекспорт, посредување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
591/2001. (19594) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 586/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03009002?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Поледелство и заш-
тита ДООЕЛ увоз-извоз с. Таринци - Карбинци. 

Основање на друштвото со ограничена одговор-
ност основано од едно лице. Фирма и седиште: Друш-
твото за производство, трговија и услуги Поледел-
ство и заштита ДООЕЛ увоз-извоз с. Таринци - Кар-
бинци. Скратен назив на фирмата: Поледелство и 
заштита ДООЕЛ с. Таринци -Карбинци. 

Содружник: Друштвото за производство, трговија 
и услуги Поледелство ДОО увоз-извоз с. Таринци -
Карбинци, застапувано од управителот Душко Везен-
ков. Вложува: 5300 дем или 164.300,00 денарска про-
тиввредност. Вкупна основна главница 5300 дем или 
164.300,00 денари, не одговара. 

Дејност: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.42, 
15.11, 15.12, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.89, 37.20, 
50.20, 50.30, 51.11, 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, 51.47, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.40, 65.12/3, 70.12, 71.31. Дејност во надвореш-
нотрговскиот промет: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, услуги во меѓународниот тран-
спорт со стоки и патници (меѓународен превоз на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај), други услуги 
што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓуна-
родна шпедиција, складирање лучки и аеродромски 
услуги), посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, малограничен промет со соседните др-
жави. 

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 сиот свој имот. Лице за застапување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Душко Везенков управител со неограничени 
овластувања во застапувањето во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
586/2001. (19595) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 594/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03009010?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство и трговија ПЕЛА Милан ДООЕЛ с. 
Владимирово Берово. Основач: Единствен содружник 
Пеловски Миле од с. Владимирово Берово. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 
15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.83, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.78, 15.89, 15.91, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.40, 20.51, 22.14, 22.31, 22.32, 22.33, 
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, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 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, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување, меѓу-
народен транспорт шпедиција, превоз на патници и 
стока во меѓународниот друмски сообраќај, реек-
спорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Ал-
банија и Југославиј а. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет одговара со целиот свој 
имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот 
и надворешниот промет е Крстовски Новица - управи-
тел на друштвото со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
594/2001. (19596) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 566/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008982?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за 
авио услуги Аеро - АС ДОО увоз-извоз Штип, ул."Бо-
рис Кидриќ" бб/15, Штип. 

Дејности: 01.41, 01.41/3, 02.01, 02.02, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.35, 51.53, 51.54, 51.55, 51.51, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.34, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 
63.23, 63.30, 63.40, 63.21, 71.10, 71.21, 74.20/3, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, извоз и 
увоз на стоки и услуги, извоз и увоз на стоки и услуги 
во малограничниот промет со Грција, Бугарија, Срби-
ја и Албанија, застапување на странски фирми. 

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. Друштвото за авио ус-
луги Аеро - АС ДОО увоз-извоз Штип, ул."Борис 
Кидриќ" бб/15, во внатрешниот промет ќе го застапу-
ва Андреја Рутевски - управител без ограничувања. 
Друштвото во надворешниот промет го застапува Ан-
дреја Рутевски - управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
566/2001. (19597) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 475/2001 од 28.05.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008891?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги БЕЛИЧ - Б.С. увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Босилово бр. 124, Босилово. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.31, 
15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.93, 15.98/2, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
51.21, 51.22, 51.23, 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, 51.53, 51.56, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 55.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 65.12/3. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
трговија, производство и услуги БЕЛИЧ - Б.С. увоз-
извоз ДООЕЛ Босилово бр. 124, Босилово настапува 
во свое име и за своја сметка. Лице за застапување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е 
Беличев Стојчо управител без ограничувања. 

Единствен содружник е лицето Беличев Стојчо. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со соседните земји, реекспорт, 
посредување, реекспорт, застапување и консигнација, 
меѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
475/2001. (19598) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 560/2001 од 03.07.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03008976?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Мартин ДООЕЛ Ори-
зари, ул."Марко Цепенков" бр. 4. 

Основач на друштвото е лицето Бранислав Стоја-
новски од Оризари ул."Марко Цепенков" бр. 4, кој е и 
управител на друштвото. 

Дејноста на друштвото е следната: 15.11, 15.20, 
15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 65.12, 65.12/3, 71.10, 72.10, 
72.20, 72.30,72.60, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи и надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка неограничено. За 
обврските спрема трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот неограничено. Управител на друш-
твото е Бранислав Стојановски со неограничени ов-
ластувања во застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
560/2001. (19599) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште: - к.п. 1931, план 
9, скица 16, во м.в. "Преко Река", нива, класа 3, повр-
шина - 300м2, к.п. 1931, план 9, скица 16, во м.в. "Преко 
Река", ливада, класа 3, површина 182м, к.п. 1932, план 
9, скица 16, во м.в. "Преко Река", шума, класа 1, повр-
шина 263м2 сите заведени во поседовен лист бр. 49 за 
КО Шупли Камен, на име на Ивановски Драган од Ку-
маново, за купопродажна цена од 60 денари по метар 
квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавување на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (21417) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 2088 на место викано "Езеренско" кл. 3 во повр-
шина од 3322 мкв, заведена во поседовен лист бр. 919 
за К.О. Царев Двор, сопственост на продавачот Нико-
ловски Мире Љубин од с. Царев Двор-Ресен, за цена 
од 120.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (21530) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 1453 на место викано "Порој" кл. 4 во површина 
од 2323 мкв, заведена во имотен лист бр. 255 за К.О. 
Златари, сосопственост на продавачите Ристанчевски 
Борис Наум до Австралија 1/12(една идеална дванае-
сетинка), Ристанчевски Борис Горги од Скопје 5/12 
(пет идеални дванаесетинки) и Ристанчевски Нанчо 
Александар од с. Јанковец-Ресен 6/12 (шест идеални 
дванаесетинки), за цена од 150.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (21531) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 9/24 идеа-
лен дел од К.П. 97, план 2, скица 1, викано место "Ли-
вади", култура ливада, класа 4, со површина од 1253м2 
запишано во поседовен лист бр. 115 за К.О. Шишево, 
сопственост на Младеновска Гордана, за цена 
140.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на предимство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански 
одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (21541) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, 
построено на КП бр. 912/12, место викано "Бел Ка-
мен", култура нива, класа 6, со површина 576 м2 сопс-
твеност на Шакир Асима, за цена од 70.000,00 денари. 

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

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

(21544) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Градско, 
сопственост на Тодорова Олга од Градско, заведен во 
имотен лист бр. 817 и тоа: култура нива, втора бони-
тетна класа, површина 1483 м2, КП 825, план 009, ски-
ца 053, викано место "Долни Лаки" и култура нива, 
втора бонитетна класа, површина 2264 м2, на КП 826, 
план 009, скица 053, викано место "Долни Лаки", за 
купопродажна цена од 2000 ДЕМ во денарска против-
вредност. 

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште 
на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се сме-
та дека не се заинтересирани за купување. (21666) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ов. гради-
на, на К.П. 1777/1 на место викано "Брестон" кл. 3 во 
пов. од 11,24 ари, ов.градина, К.П. 1788/2 на м.в. "Брес-
тон" кл. 3 во пов. од 36,52 ари двете во К.О. Евла, П.Л. 
182,3/4 (три идеални четвртини) од ов. градина, К.П. 
1777/2 на м.в. "Брестон" кл. 2 во пов. од 2,72 ари, 3/4 
(три идеални четвртини) од ов. градина, К.П. 1788/1 на 
м.в. "Брестон" во пов. од 51,35 ари; сите во К.О. Евла, 
П.Л. 347 сопственост на продавачот Каратаневски 
Трајанов Кирило од Ресен, за цена од 450.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките 
сопственици и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (21744) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 
511 на м.в. "Леска" нива 4 класа во вкупна површина 
од 2310м2 опишано по ПЛ. бр. 588 на КО Челопек, за 
вкупна купопродажна цена од 170.000,00 денари со-
сопственост на Лутвији Исо, Салахи Ибраим, Салаи 
Аќифе и Синани Бедрије сите од с. Челопек, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чии земјишта се граничат 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 при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (21745) 

Сопственикот Трајков Боне од с. Говрлево, Скоп-
је, својата недвижност - нива 5 класа во површина од 
130 м2 во место викано " Село" на КП 158 КО Говрле-
во според Поседовен лист бр. 63 го продава за 80,00 
денари 1 м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните пар-
цели чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се из-
јаснат на понудата во спротивно 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. (11680) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје, кое лежи 
на КП бр. 1094, план 4, скица 4, место викано "Спас", 
класа 4 (четврта), на КО Д. Соње, во вкупна површи-
на од 4666 (четириилјадишестотинишеесетишест) ,2, 
сосопственост на Ацковски Тодор, ул. "Димитрије Чу-
повски" бр. 78/2, Скопје и Ацковски Богоја, ул. "Ка-
валска" бр. 45, Скопје, за вкупна купопродажна цена 
од 200.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
општина Кисела Вода, Скопје. (21754) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна 
градина на К.П. 434 на место викано "Петринска ре-
ка" кл. 3 во површина од 8681 мкв, заведена во имотен 
лист бр. 209 за К. О. Евла, сопственост на продавачот 
Андоновска Танас Зака (Зорка) с. Царев двор, Ресен, 
за цена од 336.420,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (21818) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 814 на место викано "Кобел" кл. 4 во површина 
од 2943 мкв, заведен во имотен лист бр. 158 за К.О. 
Сопотско, сопственост на продавачот Балаловски 
Панде Живе од с. Сопотско, Ресен, за цена од 
160.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (21819) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Неготино-вон. Парцела бр. 3260 во место ви-
кано "Дубровско" Интензивно лозје со површина од 
2902 м2 во катастарска општина Неготино-вон. 

Сопственост на Здравев Атанас од Неготино, ул. 
"Партизанска" бр. 242. Цена на продажба 82.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
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објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање 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. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (21820) 

Се продава земјоделско земјиште во КО "Маре-
на", КП. бр. 810, дел 1, план 003, скица 005, место ви-
кано "Соколица", култура-нива, класа 3, со вкупна по-
вршина од 1.470м2 и КО "Марена", КП. бр. 812, дел 1, 
план 003, скица 003, викано место "Соколица", култу-
ра-нива, со вкупна површина од 4.660м2; сопственост 
на Љупчо Настов од Кавадарци, евидентирано на имо-
тен лист бр. 1104 издаден од Државен завод за геодет-
ски работи Одделение за премер и катастар Кавадар-
ци, за цена од 250.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (21864) 

M A Л И О Г Л A С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: Централно Основно 
Училиште "Даме Груев" ц. о. Кичево Р. Македонија. 

(22008) 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 244367/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Садики Неваип, с. Н. село 2, Тетово. (21933) 

Пасош бр. 064460/93 издаден од УВР - Тетово на име 
Мехмед Зулвехари, с. Џепчиште, Тетово. (21960) 

Пасош бр. 1063557/97 издаден од УВР-Тетово на име 
Басри Шерифи, с. Г. Палчиште, Тетово. (21966) 

Пасош бр. 1449042/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Бесим Џемаиловски, с. Црн Врв, Скопје. (22012) 

Пасош бр. 0057617 на име Тодоровски Димитар, ул. 
"Леринска" бр. 31-А, Скопје. (22037) 

Пасош бр. 1392263 на име Енес Каришик, н.Г.Ориза-
ри, Велес. (22038) 

Пасош бр. 1619815 на име Зековски Илхам, с.Мелни-
ца, Велес. (22039) 

Пасош бр. 1479961 на име Малинов Бранко, ул. "Ле-
нинова" бр. 12, Кочани. (13444) 

Огласот за пасош бр. 1019486 на име Абдиев Серхан, 
с.Иловица бр. 179, Струмица, објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 71/01 под бр. 21601 се сторнира. 

Пасош бр. 1415842/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Пангов Воислав, ул. "Л.Геров"бр.44/2-14, Скопје.22050 

Пасош бр. 1047527/97 издаден од УВР-Тетово на име 
Фазљии Фадиљ, ул. Бл. 82 ЦБ /31, Тетово. (22051) 

Пасош бр. 1354657 издаден од УВР - Скопје на име 
Цапов Игор, бул. "В.С.Бато" бр. 15/1-7, Скопје.(22057) 

Пасош бр. 683435/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Илиовски Илија, ул. "Џ. Кенеди" бр. 25/1-20, Скопје. 

(22060) 
Пасош бр. 14730331 на име Јонузи Мерита, ул."Или-

нденска" бр. 144, Тетово. (22186) 
Пасош бр. 1115613 на име Абаз Беким, ул."Панче 

Неделковски" бр. 19, Скопје. (22187) 
Пасош бр. 1294580 на име Стевановска Билјана, ул. 

"Љуба Ивановиќ" бр. 4-а, Скопје. (22188) 
Пасош бр. 124365 на име Стевановски Горан, ул. 

"Љуба Ивановиќ" бр. 4-а, Скопје. (22189) 
Пасош бр. 0518219 на име Геровска Весна, с.Теарце, 

Тетово. (22190) 
Пасош бр. 0591198 на име Геровски Петко, с.Теарце, 

Тетово. (22191) 
Пасош бр. 1539269 на име Перовска Кристина, ул. 

"Сава Ковачевиќ" бр. 20, Скопје. (22192) 
Пасош бр. 0717726 на име Спахиќ Славица, ул. "М. 

Горки" бр. 204, Велес. (22194) 

Пасош бр. 0997352 на име Метев Кољо, Богданци, 
Гевгелија. (22211) 

Пасош бр. 0824755 на име Ислами Неџат, ул. "П. Јо-
ваноски" бр. 10, Гостивар. (22220) 

Пасош бр. 1103586 на име Муратоска Дрита, ул. "Б. 
Кидрич" бр. 21, Гостивар. (22221) 

Пасош бр. 1133571 на име Симе Костоски, с.Белови-
ште, Охрид. (22223) 

Пасош бр. 329831/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Драган Коцески, ул. "И.Л. Рибар" бр. 72/42 б, Скопје. 

(22248) 
Пасош бр. 1204643/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Ариф Сенад, ул. "Виетнамска" бр. 99 ,Скопје. (22249) 
Пасош бр. 1119313/98 издаден од УВР - Тетово на 

име Ивица Мартиновски, бул. "Илинденска" бр. 2/19, 
Тетово. (22258) 

Чекови од тековна сметка бр. 116417/94 со бр. 3305 
421, 3305422 и 3305423 издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Аврамовски Сиљан,Скопје.21961 

Чек од тековна сметка бр. 3878376 со бр. 605444 из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име Пан-
чо Јарев, Скопје. (21968) 

Чекови од тековна сметка бр. 11069414 од бр. 
0170000320535 до бр. 0170000320539 издадени од Коме-
рцијална банка АД Скопје на име Антовска Славица, 
Скопје. (22045) 

Чекови од тековна сметка бр. 11641390 од бр. 27574 
65 до 2757468 издадени од Комерцијална банка АД Ск-
опје на име Сашо Трајковски, Скопје. (22000) 

Чек од тековна сметка бр. 2441866 со бр. 0011004664 
593 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Розе Жифковска, Скопје. (22001) 

Чекови од тековна сметка на име Апостолоска Пав-
лина, с.Ростуше, Гостивар. (22026) 

Чекови од тековна сметка бр. 954543 од бр. 5074220 
до 5074231 издадени од Комерцијална банка АД Скоп-
је на име Блажева Викторија, Скопје. (22052) 

Чекови од тековна сметка бр. 11677556 со бр.4766352 
и 4766353 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Лазароски Виктор, Скопје. (22054) 

Чек од тековна сметка бр.12963546 со бр. 0007005107 
087 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Гацевска Драгица, Скопје. (22055) 

Работна книшка на име Китановиќ Игор, Скопје. 
(21924) 

Работна книшка на име Петровска Цана, Скопје. 
(21975) 

Работна книшка на име Војиновиќ Томислав,Скопје. 
(22046) 

Работна книшка на име Михајловски Игор, Кратово. 
(22020) 

Работна книшка на име Мамут Фазлиу, Струга.22022 
Работна книшка на име Сефиданоски Билол, Радо-

виш. (22023) 
Работна книшка на име Димоски Пецо, Прилеп.22029 
Работна книшка на име Мемед Рушитоски, Прилеп. 

(22030) 
Работна книшка на име Младеновска Анита, Скопје. 

(22053) 
Работна книшка на име Серафимовска Сандра, Ско-

пје. (22195) 
Работна книшка на име Мирковиќ Дејан, Скопје. 

(22196) 
Воена книшка на име Мифтар Мифтар, Скопје.21955 
Воена книшка на име Беќиров Сали, Скопје. (21956) 
Воена книшка на име Смоковски Игорче, Скопје. 

(21963) 
Воена книшка на име Попадиќ Звонко, Скопје.21969 
Воена книшка на име Стојановски Перица, Скопје. 

(21971) 
Воена книшка на име Лазаревски Ивица, Скопје. 

(22004) 
Воена книшка на име Даскалов Маријан, Скопје. 

(22006) 
Воена книшка на име Нове Јандријески, Скопје.22040 
Воена книшка на име Путевски Перица,Скопје.22041 
Воена книшка на име Јашар Насер, Скопје. (22042) 
Воена книшка на име Михајловски Киро, Скопје. 

(22043) 
Воена книшка на име Дано Ташкоски, Скопје. 22044 
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Воена книшка на име Лазаров Ѓорѓе, Велес. (22016) 
Воена книшка на име Гоко Димовски, Куманово. 

(22018) 
Воена книшка на име Бобан Киприуновски, Кумано-

во. (22019) 
Воена книшка на име Симоновски Јованче, Кратово. 

(22021) 
Воена книшка на име Цебов Ристе, Велес. (22036) 
Воена книшка на име Наумовски Горан, Скопје. 

(22048) 
Воена книшка на име Коста Јордановски, Скопје. 

(22056) 
Воена книшка на име Богески Стеван, Скопје. 22059 
Воена книшка на име Себајдин Ајризов, Скопје. 

(22153) 
Свидетелства за завршено средно образование изда-

дени од УСО "Коце Металец" Скопје на име Фазлиев 
Исни, с. Љуботен, Скопје. (21947) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Мар-
ко Цепенков" с. Зелениково-Скопје на име Куртанов-
иќ Мерсат, Скопје. (21953) 

Свидетелство на име Бранислав Трајковски, Св.Ни-
коле. (22025) 

Свидетелство за 8 одделение на име Мулзиме Сулеј-
мани, Тетово. (22031) 

Свидетелство на име Абди Бесмир, с.Г.Седларце, 
Тетово. (22032) 

Свидетелство за 7 одделение на име Абди Бесмир 
с.Г.Седларце, Тетово. (22034) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Драга 
Стојановска" ПЕ Црни Врв - Скопје на име Исмет Зе-
нделовски, Скопје. (22150) 

Индекс издаден од Економски Факултет - Скопје на 
име Панделески Дејан, Охрид. (22009) 

Диплома на име Гоце Филипов, Кочани. (22017) 
Здравствена книшка на име Османов Елмас, Св. Ни-

коле. (22024) 
Здравствена книшка на име Ајдарпашиќ Селман, 

с.Црквино, Велес. (22027) 

О Г Л А С 
ЗА НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИЦА 

Врз основа на член 204 од Законот за трговски 
друштва и Одлуката на содружниците на Трговското 
друштво "Санс Ривал" ДОО Битола од 10.07.2001 годи-
на, се намерува да се намали основната главница на Тр-
говското друштво за градежништво, производство, тр-
говија на големо и мало и услуги Томе и Даница "Санс 
Ривал" увоз-извоз ДОО Битола, ул. "7-ми Јули" бр. 15 
која изнесува 46.000 германски марки, односно 23.000 
Евра се намалува во висина на законскиот минимум од 
5.000 германски марки или 2.500 Евра заради вложени-
от предмет како основен влог - градежна машина која е 
целосно оштетена и треба да се расходува. 

Со овој оглас се известуваат доверителите дека 
друштвото е согласно да им ги исплати побарувањата 
или да им даде гаранција. 

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" не биде 
поднесено побарување, се смета дека доверителите се 
согласни со намеруваното намалување на основната 
главница. 

Од Основниот суд Битола во Битола Трег. 
898/2001. (22013) 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал ДОО 
"ИЗВОР" с. Извор, Другово 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со оп-
штествен капитал, на седницата одржана на 3.09.2001 

година, донесе Одлука за трансформација на претпри-
ј а т и е т о ^ согласност со Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се за-
познаат преку непосреден увид, во деловните просто-
рии на ДОО "ИЗВОР" с. Извор, Другово секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/321 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
I. За набавка на медицинска опрема за потребите 

на воените амбуланти и тоа: 
1. Стоматолошки унит апарат со студио -3 парчи-

ња. 
2. Бројач на корпускуларни крвни елементи -5 пар-

чиња. 
3. Стерилизатор електричен голем (вн. 670х620х400) 

-5 парчиња. 
4. Гермицидна лампа (УВ стерилизација) -12 пар-

чиња. 
5. Печатач тип Епсон LQ 300 -5 парчиња. 
Набавката е деллива. 
II. Список на техничките карактеристики на опре-

мата за набавка може да се добие во Министерството 
за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 
часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари со монтирање и обука на меди-

цинскиот персонал и сервис за наведените средства во 
списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 

3. Проспект со технички карактеристики на произ-
водителот на македонски јазик. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Потекло на понудените средства. 
7. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжи-

телно да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 26/98); 

- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 
од Законот за јавни набавки; 

- извод од регистрација на дејноста усогласен со 
Законот за трговски друштва; 

- изјава дека понудувачот не е во стечај, издадена 
од надлежен судски орган; 

- уверение дека не му е изречена мерка за безбед-
ност - забрана на вршење на дејност. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за 
јавни набавки: 

- цена 30%, 
- квалитет 50%, 
- начин на плаќање 10% и 
- рок на испорака 10%. 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Понудите што не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 



14 септември 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. 73 - Стр. 4495 

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање. 

Понудата да се достави на адреса: "Министерство 
за одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Ни-
колов" бб Скопје, по пошта или лично да се донесе во 
просториите на Министерството за одбрана, на денот 
на јавното отворање, кое ќе се изврши на 5.10.2001 го-
дина во 12 часот. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои 
ознака "не отворај" и број на ова барање. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
"документација" и точната адреса на понудувачот. 

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 
пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 25 83. 

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. 16-14-369 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност 
-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство 
-испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана ул. 
"Орце Николов" бб - Скопје најдоцна до 1.10.2001 го-
дина или со предавање на Комисијата за набавки на 
лице место, на денот на јавното отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
3.10.2001 година со почеток во 12,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија, ул. "Орце Николов" бб. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ДОБАВУВАЧ: 

- квалитет на производот и техничко-технолошки 
можности за производство и испорака 50%, 

- цена 40%, 
- начин и услови на плаќање 5%, 
- рок на испорака 5%. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

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. Месни конзерви од 150 грама по Прилог бр. 1. 
3. Бараните производи треба во целост да ги ис-

полнуваат условите предвидени во Правилникот за 
квалитетот на производите од месо и техничко техно-
лошките услови за производство на бараните произво-
ди (Прилог бр. 1). 

Прилогот бр. 1 со потребните количини и технич-
ко технолошките услови за производство на бараните 
производи, може да се види и добие во Министерство-
то за одбрана ул. "Орце Николов" бб Скопје, соба 710, 
во работен ден во времето од 10,00-13,00 часот. 

Испораката на производите е до гарнизон Скопје. 
Гаранција на производите се бара од најмалку 3 (три) 
години. 

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, 

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 Управата за цивилна воздушна 
пловидба, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 21/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУ-
ТЕРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УПРАВАТА 

ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Управа за цивилна воздушна пло-

видба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје. 
1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 

документација за претходно утврдување на подобност 
(претквалификација), на понудувачите како можни 
носители на набавка, испорака и монтажа на: 

- Хардвер; 
- Системски софтвери и лиценци; 
- Апликативни софтвери и 
- Литература. 
1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 

на секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за производство 
и/или промет (на големо и мало) на информатичка оп-
рема. 

1.4. Отворањето на пријавите ќе се изврши без 
присуство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Управата за цивилна воздушна пловидба има 

потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (претквалификација), преку документаци-
ја врз основа на која ќе се оцени способноста на пону-
дувачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе 
се побара понуда за извршување на набавката: набав-
ка, испорака и монтажа на информатичка опрема од 
реномиран производител (brand name). 

2.3. Понудата е делива по ставки, дефинирани со 
утврдената спецификација на бараната опрема. 
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2.4. По извршената евалуација, Управата за цивил-
на воздушна пловидба го задржува правото за измена 
на количината на специфицираната опрема. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно член 35 од Законот за 
јавни набавки за: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет: 
- Расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- Менаџерска способност; 
- Искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од За-

водот за платен промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на 
РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Пра-
вилникот за содржината на документот за бонитет -
"Сл. весник на РМ" бр. 55/98). 

Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице треба да биде доставен согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација - извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај (потврда од надлежен Основен суд). 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд - оддел за прекршоци). 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста 
(влошка 3 од изводот и истовремено дејноста за про-
изводство и/или промет на големо и мало на информа-
циона опрема да биде заокружена). 

3.6. Список на главни испораки на информатичка 
опрема во последните три (3) години со количините на 
испорачаната опрема и примачите. 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нив-
ната стручност за конфигурирање, инсталација, мон-
тажа и одржување на понудената опрема (дипломи, 
сертификати и сл.). 

3.8. Доказ (сертификат или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната 
понудена опрема е во согласност со стандардите на 
Република Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Република Македонија. 

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот за оп-
ремата која ја нуди и заверен судски превод на маке-
донски јазик од истото. 

Целокупната потребна документација наведена во 
точката 3 треба да биде доставена на македонски јазик. 

Сите барани документи наведени во точката 3 тре-
ба да бидат доставени во оригинален примерок или 
како копија заверена од нотар. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Заради итност на набавката на потребната оп-
рема, рокот за доставување на документацијата изне-
сува 10 дена од денот на објавувањето на огласот за 
ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Управата за цивилна воз-
душна пловидба по истекот на крајниот рок и кои не-
ма да бидат изработени според барањата на овој по-
вик, како и оние кои ќе бидат несоодветно комплети-
рани нема да бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да носи ознака "не отворај" како и бројот на 
овој ограничен повик. 

Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со 
кои би можеле да се идентификуваат понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, мо-
жат да се достават преку пошта на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 1, Скопје или да се предадат во архивата на 
Управата за цивилна воздушна пловидба (најдоцна до 
14 часот секој работен ден). 

4.5. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

4.6. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат со одговорното лице Душко 
Попчевалиев, тел. 092/114-046 и 111-154. 

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. 01-142/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЈАЖИЊА ЗА БАГЕР ЕЅ 10/70 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. 1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-142/2001 

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 јажиња за багер ЕЅ 10/70 за потреби-
те на РЕК Битола во се според тендер документација. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ИЗВЕДБАТА И 
ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-
ментацијата. 

2.2. Понудувачот мора да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 

2.3. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП 
Електростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" 
бр. 9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при 
што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 
МКД, уплатени на жиро сметка 40100-601-5012, корис-
ник Ј.П.ЕСМ - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска 
банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-142/2001. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на јажињата, (ако има повеќе производите-
ли да се наведе за секоја позиција кој е производител). 

3.3. Понудувачот треба да ја пополни во целост та-
белата која се доставува како тендер документација 
со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена 
на целокупниот обем на понудената набавка на пари-
тет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени 
во УСД, со посебно искажан ДДВ. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање-само еден начин недвосмислено дефиниран. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. 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). 

3.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

3.9. Понудите од странските понудувачи ( документа-
ција која се бара и комерцијалната понуда освен технич-
ката) треба да бидат преведени на македонски јазик. 

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 од Централен регистар, кој треба да 
биде во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32 од 10.07.1998 година), а странските понудувачи сог-
ласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 
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4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. цена 50 поени, 
5.2. начин на плаќање 30 поени, 
5.3. рок на испорака 20 поени. 
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. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
28.09.2001 година во 11 часот, во просториите на 
ЈП "Електростопанство на Македонија", ул."11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. 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 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Советот на општина Миравци, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ 
ПОНУДИ БР. 02/01 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Општина Миравци. 
1.2. Предмет на набавката: Изведба на работи за 

реализација на дел од Главен проект за регионален 
систем за водоснабдување на населените места во оп-
штина Миравци. 

1.3. Комплетната содржина на понудата е дефини-
рана во тендерската документација. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- рок на извршување на работите; 
- цена; 
- начин на плаќање; 
- гаранција за квалитет и стандард. 
1.5. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на огласот. 
1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подиг-

не секој работен ден во просториите на набавувачот 
секој работен ден од 07 до 15 часот. 

2.2. За тендерската документација се плаќа надо-
месток од 2.000 денари на жиро с-ка 41610-652-495, ДБ 
4006997108283, Депонент на Стопанска банка Гевгелија. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот; 
3.2. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана за вршење на дејност издадена 
од судот; 

3.3. Горенаведените документи да бидат доставени 
во оригинал, а доколку се фотокопија да бидат завере-
ни од нотар.; 

3.4. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
4.2. Понудата и другата документација се испраќа 

во затворен коверт согласно Законот за јавни набав-
ки. 

4.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

4.4. Понудите можат да се достават преку пошта 
или во архивата на општина Миравци. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да се достават во утврдениот 

рок и кои нема да се изработени согласно отворениот 
повик за понуди нема да се разгледуваат. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 034 229 023. 

Комисиј а за ј авни 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 ОУ"Димо Хаџи Димов" - Скоп-
је, објавува 

Б A Р A Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/2001 

1. Набавувач: ОУ"Димо Хаџи Димов" - Скопје. 
2. Предмет на набавката е организирање исхрана 

за учениците за учебната 2001/2002 година. 
а) како храна ќе се користат пекарски производи 

(бели печива) во количина што ќе се утврдува месеч-
но спрема барањата на учениците, 

б) јогурт, 
в) топол оброк и доручек. 
3. Понудата треба да содржи: 
- Назив на понудувачот, 
- Поединечна цена искажана во денари со данок на 

промет, 
- Начин и услови на плаќање, 
- Рокови на испорака. 
4. Документите во согласност со член 43 од Зако-

нот за јавни набавки (извод од регистрацијата, доку-
мент за бонитет од Заводот за платен промет, ориги-
нал или заверена копија и писмена изјава на понудува-
чот дека не е под стечај потпишана од одговорно ли-
це). 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- Цена, квалитет, начинот на плаќање и рокот на 

испорака. 
6. Рок и начин на доставување на понудите: 
- Рок на доставување на понудите е 8 дена од денот 

на објавувањето, 
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци 

или ја немаат бараната документација и не се навреме 
доставени, нема да бидат разгледувани. 

- Понудите и другата документација да се достават 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 

- Понудите да се достават на адреса: ОУ "Димо Ха-
џи Димов" - ул."Ангел Динев" бб, Скопје. 

- Отворањето на понудите ќе се врши без прису-
ство на понудувачите. 

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 ОУ"Димо Хаџи Димов" - Скоп-
је, објавува 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 2/2001 

1. Основното училиште "Димо Хаџи Димов" -
Скопје, располага со деловен простор во површина од 
300 м2 чиста површина. 

Истиот училиштето го издава под наем, а висината 
на наемнината е во согласност со критериумите на 
Министерството за образование (почетна цена е 3 
дем/м2). 



Стр. 4498 - Бр. 73 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 14 септември 2001 

2. Понудата треба да содржи: 
- Назив на понудувачот, 
- Понудена месечна закупнина по м2, 
- Начин и услови на плаќање, 
- Рок на плаќање. 
3. Документите во согласност со член 43 од Законот 

за јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за 
бонитет од Заводот за платен промет, оригинал или за-
верена копија и писмена изјава на понудувачот дека не е 
под стечај потпишана од одговорно лице). 

4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- Понудената закупнина по м2, 
- Услови на плаќање, 

- Тековно одржување на деловниот простор и дру-
ги погодности за работењето на училиштето. 

5. Рок и начин на доставување на понудите: 
- Рок на доставување на понудите е 8 дена од денот 

на објавувањето, 
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци 

или ја немаат бараната документација и не се навреме 
доставени, нема да бидат разгледувани. 

- Понудите и другата документација да се достават 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 

- Понудите да се достават на адреса: ОУ "Димо Ха-
џи Димов" - ул."Ангел Динев" бб, Скопје. 

Комисија за јавни набавки 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

ГИ НУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТРЕТИОТ ПАЗАР НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА 

Р.бр. Акционерско друштво Место 
Вредност на 
друштвото 

(ДЕМ) 

Капитал за 
продажба 

(ДЕМ) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Максима 
лен 

дисконт 

1 Слобода Охрид 4.764.414 2.549.655 53,51% 50,00% 
2 Џумајлија Св. Николе 2.661.804 661.804 24,86% 50,00% 
3 М З Т Опрема Скопје 16.082.636 9.778.636 60,80% 50,00% 
4 Југотутун Штип 1 .970.396 615.908 31,26% 50,00% 
5 Југотутун - Победа Пехчево 547.387 217.200 39,68% 50,00% 
6 БИМ Св. Николе 2.031.084 474.715 23,37% 70,00% 
7 Огражден Берово 3.294.959 2.094.748 63,57% 70,00% 
8 З С Илинден Скопје 900.000 193.870 21,54% 80,00% 
9 Рудкоп Кавадарци 2.300.000 1.493.954 64,95% 80,00% 
10 Живинарска фарма Белимбегово Скопје 9.005.158 3.133.600 34,80% 90,00% 

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување. 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација има склучено договори за брокерско-посреднички 

раб оти со сите брокерско-посреднички друштва кои се овласт ени учесници на Македонската берза. 
Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса: 
http ://www.mpa.org.mk 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), 
Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА МЕСЕЦ АВГУС Т 2001 ГОДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените 

на производителите на индустриски производи во ав-
густ 2001 година во однос на јули 2001 година е 0,005. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на август е 0,000. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во август 2001 
година во однос на август 2000 година изнесува 0,016. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на август 2001 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 2000 година е 0,053. 

Директор, 
Благица Новковска, с.р. 
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