
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. 

Вторник, 24 јули 2001 
Скопје 

Врој 56 Год. LVII 

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

1090. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 35 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит. 
до 18,162 
до 21,524 
до 21,286 

ден/лит. 
до 21,194 
до 20,353 

ден/лит. 
до 17,994 

до 11,294 ден/кг. 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 53,50 
до 57,50 
до 54,00 

ден/лит. 
до 42,50 
до 41,50 

ден/лит. 
до 28,00 

до 12,226 ден/кг. 

а) Моторни бензини 
МБ - 86 
МБ - 98 

БМБ - 95 

Дизел гориво Д-1 
Д - 2 

ден/лит. 
до 24,396 
до 24,396 
до 21,692 

ден/лит. 
до 12,121 
до 12,121 

в) Масло за горење 
екстра лесно (Ел) 

ден/лит. 
до 3,136 

г) Масло за горење (мазут) до 0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

ден/лит. а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

до 2,00 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за оддел-
ни нафтени деривати, така што највисоките малопро-
дажни цени да изнесуваат и тоа: 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р 

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", 
"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на 
потточката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 

г) Масло за горење (мазут) до 0,25 ден/кг. 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши упла-
та во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
25.07.2001 година. 

Бр. 23-4505/1 
24 јули 2001 година 

Скопје 

1091. _ 
Врз основа на член 14, став 3 (Б) и (Ц) од Времена-

та спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Ре-
публика Македонија и Европските заедници ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 39/2001), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.07.2001 година, донесе 

O Д Л У К A 
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО 
ОД ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува увозот во Република 

Македонија на земјоделски стоки со потекло од Ев-
ропската заедница наведени во Прилог 1 и Прилог 2. 

Прилозите 1 и 2 се составен дел на оваа одлука. 
Член 2 

За стоките наведени во Прилогот 1 во рамките на 
квотите утврдени во него не се плаќа царина. 

За стоките над утврдените квоти од Прилогот 1 
при увозот се плаќа 90% од основната царинска стап-
ка. 

Член 3 
За стоките наведени во Прилогот 2, во рамките на 

кво тите, се плаќа 90% од основната царинска стапка. 
Член 4 

Количествата на стоките во рамките на пооделни 
квоти од Прилогот 1 и Прилогот 2 ги распределува 
Министерството за економија врз основа принципот 
на користење: "Прв дојден, прв услужен" (First come, 
first served). 
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Принципот од став 1 на овој член увозниците во 
текот на денот можат да го користат со право на доби-
вање најмногу до 20% од утврдените квоти на одделни 
стоки во прилозите 1 и 2. 

Доколку вкупната количина на стока на основа на 
поднесените барања во текот на еден работен ден е 
поголема од количината на утврдената или неискорис-
тената царинска квота на барателите кои истовреме-
но поднеле барање им се распределува сразмерен дел 
на бараните количини. 

Член 5 
За спроведување на одредбите од член 4 на оваа од-

лука Министерството за економија ќе донесе упатство. 
Член 6 

Барање за доделување на одредени количества на 
стоки во смисла на член 4 од оваа одлука, може да 
поднесе правно лице со седиште во Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Подносител). 

Барањето се поднесува во Министерството за еко-
номија. 

Барањето од став 2 на овој член треба да ги содр-
жи следните податоци: 

- име на фирмата, матичен број и комплетна адре-
са на подносителот; 

- тарифна ознака на секоја стока (десет бројки); 
- наименување на стоката од номенклатура на ца-

ринската тарифа; 

- количина на стоката за која се поднесува барање-
то искажана во единица мерка наведена во Прилог 1 и 
Прилог 2; 

- ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен кон-
тролник кај царинската испостава и фактура за стока-
та што се увезува. 

За доделување на одредена количина на стока во 
рамките на поединечна квота, Министерството за еко-
номија на подносителот му издава решение. 

Член 7 
Министерството за економија ја следи реализаци-

јата на увозот на стоките согласно со донесените ре-
шенија од член 6 на оваа одлука. 

Член 8 
Увозникот што користи повластен царински трет-

ман од Прилогот 1 и Прилогот 2 при увозот на стока 
покрај бараните документи мора да поднесе и доказ за 
потеклото на стоката кој го издава земјата извозник 
од Европската заедница. 

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

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

Бр. 23-3934/1 Претседател на Владата 
3 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1092. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 јули 
2001 година, донесе 

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

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ "АЦО ШОПОВ" -
НАС. РАДИШАНИ - ЧАИР 

1. Виолета Наумовска се разрешува од должноста 
член на Училишниот одбор на ОУ "Ацо Шопов" - нас. 
Радишани - Чаир. 

2. За член на Училишниот одбор на ОУ "Ацо Шо-
пов" - нас. Радишани - Чаир се именува Вида Крстев-
ска, професор во ДСУ "Арсени Јовков" - Скопје. 

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

Бр. 17-56/7 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1093. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ "МАЛЕШЕВО" 
-БЕРОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детско одморалиште "Малешево" - Бе-
рово се именуваат: 

- Душко Аврамовски, соработник во Сектор во 
Агенцијата на Република Македонија за приватизаци-
ја 

- Вангел Вакански, дипл. инж. технолог, вработен 
во "Брик" - Берово 

- Димитар Двојаковски, дипл. град. инж., вработен 
во ППС "Плутон" - Берово 

- Диспина Марковска, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Бр. 17-4091/2 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1094. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -
ДЕТСКА ГРАДИНКА " 23 АВГУСТ" - БЕРОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "23 Август" - Берово 
се именуваат: 

- Бранко Каширски, дипл. правник - вработен во 
Министерството за труд и социјална политика - ПЕ -
Берово 

- Диспина Марковска, пратеник во Собранието на 
Република Македонија 

- Љупчо Нешовски, професор во ДСУ "Ацо Рус-
ковски" - Берово 

- Лидија Пачемска, дипл. педагог - вработена во 
ОУ "Дедо Иљо Малешевски" - Берово. 

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

Бр. 17-4092/2 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1095. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "7 СЕПТЕМВРИ" 
-ПЕХЧЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "7 Септември" - Пех-
чево се именуваат: 

- Трајче Апостоловски, професор 
- Јован Кацарски, директор на АД "Напредок" -

Пехчево 
- Зоран Златковски, приватен стопанственик 
- Јован Станоевски, директор на "Здравствен дом" 

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

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

Бр. 17-4272/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1096. 
Врз основа на член 96 став 4, a во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
- МАРА" - БИТОЛА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Естреја Овадија - Ма-
ра" - Битола се именуваат: 

- Ружа Коњановска 
- Александар Мишевски 
- Гоце Николовски 
- Николче Стојановски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4273/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1097. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "7 СЕПТЕМВРИ" 
- МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "7 Септември" - Маке-
донски Брод се именуваат: 

- Мице Здравковски 
- Стојан Петрески 
- Андреј Ристески 
- Ванко Стојкоски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4274/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1098. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "КАЛИНКА" 
- ВАЛАНДОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Калинка" - Валандово 
се именуваат: 

- Владимир Василев 
- Зоран Пушевски 
- Љубен Стојановски 
- Мира Стојчева. 

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

Бр. 17-4275/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1099. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
- ВИНИЦА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Гоце Делчев" - Вини-
ца се именуваат: 

- Игор Алексов, дипл. економист 
- Здравка Ристова - Ѓорѓиевска, дипл. економист 
- Дичо Ристов, сообраќаен инж. 
- Павле Стојанов, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4276/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1100. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" 
- ГЕВГЕЛИЈА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Детска Радост" - Гев-
гелија се именуваат: 

- Софија Атанасова, виш социјален работник 
- Мери Самарџиева, дипл. проф. по филозофија 
- Евгенија Франгова, дипл. професор по педагогија 
- Васко Шутаров, директор на "Пионерскиот дом" 

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

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

Бр. 17-4277/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1101. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -
ДЕТСКА ГРАДИНКА "КОСТА ПОП РИСТОВ -

ДЕЛЧЕВ" - БОГДАНЦИ 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка "Коста Поп Ристов -
Делчев" - Богданци се именуваат: 
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- Ристо Киров, маш. техничар 
- Ленче Попова, медиц. лаборант 
- Милица Чакалова, проф. по одд. настава 
- Петар Шимов, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4278/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1102. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -
ДЕТСКА ГРАДИНКА "ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ" -

ДЕЛЧЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Весели Цветови" -
Делчево се именуваат: 

- Драгица Алексовска, фармацевтски техничар 
- Митко Димитровски 
- Јован Здравковски, геодетски инж. 
- Сузана Петровска, социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4279/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1103. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "БАМБИ" - МАКЕДОНСКА 
КАМЕНИЦА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Бамби" - Македонска 
Каменица се именуваат: 

- Јоцо Димитровски 
- Миле Ѓорѓиевски 
- Тоде Маринковски 
- Здравко Мирчев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4280/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1104. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "2 СЕПТЕМВРИ" - ДЕМИР 
ХИСАР 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "2 Септември" - Демир 
Хисар се именуваат: 

- Нада Василевска, дипл. професор 
- Елизабета Коруновска, одд. наставник 
- Биљана Мицковска, виш медицински техничар 
- Дејана Наловска, дипл. сообраќаен инжинер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4281/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1105. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "РАДА ПОЦЕВА" 
-КАВАДАРЦИ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Рада Поцева" - Кава-
дарци се именуваат: 

- Орце Ангеловски, доктор на медицина, специја-
лист по патологија на работа во Медицинскиот центар 
во Кавадарци 

- Босилка Галева, дипл. правник 
- Верка Димкова, дипл. професор по македонски 

јазик 
- Ленче Ристова, професор во ЗШУЦ - "Ѓорче 

Петров" - Кавадарци. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4282/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1106. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ПАВЛИНА ВЕЉАНОВА" -
КОЧАНИ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Павлина Вељанова" -
Кочани се именуваат: 

- Зоран Андонов 
- Радица Давидовска 
- Станчо Сапунџиски 
- Магдалена Тодосиева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4283/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1107. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ЦАРКА АНДРЕЕВСКА" -
КРАТОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Царка Андреевска" -
Кратово се именуваат: 

- Васе Ампов, раководител на Одделението за оп-
шти и заеднички работи - Кратово 

- Делчо Ангеловски, дипл. електро инжинер 
- Благоротка Георгиевска, геодетски техничар 
- Петре Коцевски, дипл. маш. инж. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4284/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1108. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -
ДЕТСКА ГРАДИНКА "ИВО РИБАР - ЛОЛА" -

КРИВА ПАЛАНКА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Иво Рибар - Лола" -
Крива Паланка се именуваат: 

- Јасмина Ангеловска 
- Јасмина Блажевска 
- Соња Ташевска 
- Лиле Тодоровска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4285/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1109. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА " ГОНЧА ТУФА" 
- КРУШЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Гонча Туфа" - Круше-
во се именуваат: 

- Лидија Марковска, доктор на медицина, директор 
на Здравствениот дом Крушево 

- Ванчу Наумоски, доктор на медицина 

- Селман Синановски, дипл. технолог, вработен во 
Министерството за труд и социјална политика - ПЕ -
Крушево 

- Верица Стојчевска, текстилен техничар. 

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

Бр. 17-4286/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1110. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "АНГЕЛ ШАЈЧЕ" 
- КУМАНОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Ангел Шајче" - Кума-
ново се именуваат: 

- Шенџане Деари, професор во Гимназијата "Гоце 
Делчев" - Куманово 

- Томислав Спасовски, в.д. директор на Народниот 
театар - Куманово 

- Момчило Сотировски, в.д. директор на ОМУ 
"Панче Пешев" - Куманово 

- Зелие Шабани, воспитувач. 

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

Бр. 17-4287/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1111. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ФЕМО КУЛАКОВ" 
- НЕГОТИНО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Фемо Кулаков" - Не-
готино се именуваат: 

- Ѓорѓи Ѓорчев, економист 
- Мики Мирчев, доктор на медицина 
- Љупчо Соколов, доктор на стоматологија 
- Илија Ставров, наставник. 

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

Бр. 17-4288/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1112. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "НАША ИДНИНА" 
-ПРИЛЕП 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Наша Иднина" - При-
леп се именуваат: 

- Пеце Везироски, дипл. правник 
- Рубин Крстески, студент на Економски факултет 
- Гоце Мавчев, дипл. електро инж. 
- Кире Филипоски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4289/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1113. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
- ПРОБИШТИП 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Гоце Делчев" - Про-
биштип се именуваат: 

- Билјана Адрманова, професор 
- Војче Донев, економист 
- Митко Маџов, дипл. економист 
- Гроздан Петров, економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4290/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1114. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "АЦО КАРАМАНОВ" 
- РАДОВИШ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Ацо Караманов" - Ра-
довиш се именуваат: 

- Лимонка Донева 
- Татјана Иванова 
- Влатко Гаврилов, дипл. електро инжинер 
- Виолета Ристова, доктор на медицина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4291/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1115. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -
ДЕТСКА ГРАДИНКА "РАХИЛКА ГОНЕВА" -

СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Рахилка Гонева" -
Свети Николе се именуваат: 

- Рахела Ѓорѓиева, дипл. соц. работник 
- Билјана Јордановска, апсолвент на Педагошкиот 

факултет 
- Мите Митев, професор во ДСУ "Кочо Рацин" -

Св. Николе 
- Благој Панев, доктор на медицина - Здравствен 

дом во Свети Николе. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4292/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1116. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" -
СТРУМИЦА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Детска Радост" -
Струмица се именуваат: 

- Никола Василев, дипл. правник 
- Снежана Јанева, директор на Гимназијата "Јане 

Сандански" - Струмица 
- Ванчо Ристов, вработен во Културен дом Стру-

мица 
- Валентина Петрова, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4293/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1117. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ДИМЧЕ МИРЧЕВ" 
- ВЕЛЕС 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Димче Мирчев" - Ве-
лес се именуваат: 

- Костадин Бабунски 
- Аница Делиманчева, наставник 
- Сашко Самарџиев 
- Петре Ќурчиев, економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4294/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1118. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ВЕРА ЦИРИВИРИ 
- ТРЕНА" - ШТИП 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Вера Циривири - Тре-
на" - Штип се именуваат: 

- Блажо Богословски, професор по педагогија 
- Весна Ристова 
- Димитарче Максимов 
- Димитар Пераклиев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4295/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1119. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА " АСТИБО" - ШТИП 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Астибо" - Штип се 
именуваат: 

- Славе Георгиев, дипл. етнолог 
- Весна Митева, дипл. професор по социологија 
- Ленка Стојановска, дипл. инж. архитект 
- Пепи Поп Томов, дипл. електро инж. 

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

Бр. 17-4296/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1120. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -
ДЕТСКА ГРАДИНКА "ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ" -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Весели Цветови" -
Скопје се именуваат: 

- Славе Анастасовски 
- Фјодор Доброхотов, дипл. инж. по дрвна индус-

трија, генерален директор на "Треска" - Скопје 
- Саво Ивановски 
- Драган Милошевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4297/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1121. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ПРОЛЕТ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Пролет" - Скопје се 
именуваат: 

- Розета Арсова, вработена во ЈП - МРТВ - Скопје 
- Зоран Ивановски 
- Мирко Мирковски 
- Ирена Мишева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4298/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1122. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" -
СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Детска радост" -
Скопје се именуваат: 
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- Живко Зафировски 
- Евантија Стојановска, дипл. економист 
- Јагода Поповска, професор по француски јазик 
- Љупчо Цветков, проф. по физичка култура. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4299/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1123. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "КОЧО РАЦИН" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Кочо Рацин" - Скопје 
се именуваат: 

- Александар Маниќ, дипл. правник 
- Анита Јованова, дипл. град. инж. 
- Чедо Панов, професор по физичка култура 
- Лила Ушковска, дипл. инж. архитект. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4300/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1124. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "13 НОЕМВРИ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "13 Ноември" - Скопје 
се именуваат: 

- Милка Арсова, дипл. технолог 
- Мирјана Болиновска, дипл. економист 
- Васил Ивановски, проф. по физичка култура 
- Наташа Марковска, професор по македонски ја-

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

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

Бр. 17-4301/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1125. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "8 МАРТ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "8 Март" - Скопје се 
именуваат: 

- Богољуб Анѓелковски, маш. инж. 
- Марјан Василевски 
- м-р Раде Велиновски 
- Панче Кржаловски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4302/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1126. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "РАСПЕАНА МЛАДОСТ" -
СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Распеана младост" -
Скопје се именуваат: 

- Нове Ангеловски 
- Игор Лазаревски 
- Елена Мирковска 
- Влатко Танушевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4303/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1127. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -
ДЕТСКА ГРАДИНКА "СРНИЧКА" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Срничка" - Скопје се 
именуваат: 

- Гордана Иванова, доктор на медицина 
- м-р Донка Нешова 
- Зорица Талеска, дипл. економист 
- Благородна Чочкова, проф. по руски јазик. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4304/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1128. 
Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 

став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јули 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -

ДЕТСКА ГРАДИНКА "БУБА МАРА" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка "Буба Мара" - Скопје 
се именуваат: 

- Ленка Лесковска, дипл. економист 
- Илчо Спасовски 
- Лора Стојковска, професор по одбрана 
- Љупчо Целески, професор по одбрана. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4305/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1129. 
Врз основа на член 11 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИТЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ТИЕ ПРЕСМЕТКИ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

Член 1 
Работодавците од член 3 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (во натамошниот 
текст: Закон), износот на месечната нето плата за ме-
сец јули 2001 година и натаму го утврдуваат на начин 
пропишан со овој правилник и податоците ги искажу-
ваат на образецот МП1-Пресметка на средства за ис-
плата на плати за месец 2001 година, кој е даден 
во прилог на овој правилник и е негов составен дел. 

Работодавците Образецот МП1 го составуваат врз 
основа на податоците од пресметките за исплата на 
нето плати за месец јуни 2001 година, односно декем-
ври 2000 година и наредните месеци од 2001 година 
согласно колективен договор и Законот и врз основа 
на податоците кои ги утврдуваат на денот на составу-
вање на пресметката и тоа: 

1. Под реден број 1 се внесува податокот за право-
то на нето плата по работник за претходниот месец, 
односно месец декември 2000 година искажано на ре-
ден бр. 8 од Образецот МП кој е составен дел на Пра-
вилникот за начинот на утврдување на износот на 
средствата за исплата на плати, составување на прес-
метките и доставување на тие пресметки до Заводот 
за платен промет ("Сл. весник на РМ" бр. 1/95, 1/96, 
36/97 и 67/97). 

2. Под реден број 2 се внесува зголемувањето на 
нето платата за месецот за кој се врши исплатата со 
објавената стапка на пораст на трошоците на живот. 
Овој реден бр. го пополнуваат само работодавците од 
член 3 став 1 од Законот. 

3. Под реден број 4 се внесува податокот за просеч-
ниот број на работници за месецот за кој се врши ис-
платата на плата и надоместоците на плата, а кој се 
утврдува така што бројот на остварените часови на 
работа и часовите за кои работниците примаат надо-
местоци на плата од средствата на работодавецот се 
подели со можниот број на часови за работа за месе-
цот за кој се врши исплата на плата. 

4. Под реден број 6 се внесува податокот за објаве-
ната просечна месечна нето плата по работник на ни-
во на одделот за месецот. 

5. Износот на реден број 7 се утврдува така што 
објавениот податок на ниво на оддел искажан на ре-
ден број 6 се помножи со просечниот број на работни-
ци за месецот искажан на реден број 4. 

6. Под реден број 8 се внесува износот на начин ут-
врден во колона 2 од овој образец, при што работодав-
ците кои вршат исплата на плата во два или повеќе де-
ла, на овој реден број се внесува податокот за кумула-
тивната исплата на плата за месецот. 

7. Под реден број 9 се внесува износот на делот на 
нето плата што се исплатува со поднесената пресметка 
(износот на кој гласи налогот за исплата на нето плата 
кој се доставува до носителот на платен промет). 

8. Другите редни броеви се пополнуваат на начин 
утврден во колона 2 од овој образец. 

Член 2 
Работодавците го составуваат образецот и врз ос-

нова на утврденото право вршат исплата на плата пре-
ку носителот на платен промет. Пополнетиот образец 
се доставува до Министерството за финансии-Управа 
за јавни приходи во два примероци на денот на испла-
та на платата. 

Податоците за износите во образецот од став 1 на 
овој член се искажуваат во денари, а податоците за 
просечниот број на работници со две децимали. 

Член 3 
Неисплатените плати за месец јуни 2001 година и 

пред тоа, работодавецот ги искажува на Образец МП-
Пресметка на средства за исплата на плати за месец 

утврден во Правилникот за начинот на утврду-
вање на износот на средствата за исплата на плати, 
составување на пресметките и доставување на тие 
пресметки до Заводот за платен промет ("Сл. весник 
на РМ" бр. 1/95, 1/96, 36/97 и 67/97). 

Член 4 
Со влегување во сила на овој правилник престану-

ва да важи Правилникот за начинот на утврдување на 
износот на средствата за исплата на плати, составува-
ње на пресметките и доставување на тие пресметки до 
Заводот за платен промет ("Сл. весник на РМ" бр. 
1/95, 1/96, 36/97 и 67/97). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македониј а". 

Бр. 08-3089/1 Министер 
19 јули 2001 година за труд и социјална политика, 

Скопје Бедредин Ибраими, с.р. 
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1130. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополну-
вање на Деталниот урбанистички план за урбанистич-
ките единици 6, 8 и 10 (населба Тафталиџе) - Скопје, 
донесена од Советот на Општината Карпош на 26 де-
кември 1997 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Марија Китева од Скопје, со Решение 
У.бр. 96/2001 од 6 јуни 2001 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на Одлуката означена во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за согласноста на оспорената одлука со 
одредбите на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се дополнува Деталниот урбанистички план на 
просторот за дел од МЗ "Нерези", со определување на 
границите и урбаните содржини на тој простор. 

Исто така, Судот утврди дека постапката за донесу-
вање на оспорената одлука била спроведена од страна 
на органите на Град Скопје, така што, Советот на Град 
Скопје на седницата одржана на 10 април 1996 година 
го усвоил Нацртот на одлуката за изменување и допол-
нување на Деталниот урбанистички план, а потоа, по 
истиот организирал и спровел јавна анкета и ги презел 
сите други активности, а целокупната документација ја 
доставил до Општината Карпош за донесување на Од-
луката. За одбележување е дека сите други елементи во 
постапката на донесување на оспорената одлука (јавна 
анкета, извештаи, стручна расправа, согласности и 
слично) се преземени и спроведени во согласност со За-
конот и не се истакнати приговори од таква природа. 

Советот на Општината Карпош на 26 декември 1997 го-
дина го разгледал Предлогот на одлуката и ја донел ос-
порената одлука, која е објавена во "Службен гласник 
на Град Скопје" бр. 10/98. 

5. Според член 17 став 1 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 4/96, 8/96, 28/97 и 18/99), урба-
нистичкиот план се изработува како нацрт и предлог 
на план. По нацртот на деталниот урбанистички план, 
согласно став 3 од овој член, се спроведува јавна анке-
та, која според став 4 од овој член на Законот, ја орга-
низира општината. 

Согласно член 22 став 4 од Законот, Градот Скопје 
донесува генерален урбанистички план на град Скоп-
је, а според став 5 од овој член на Законот, општината 
од подрачјето на Град Скопје донесува детален урба-
нистички план и урбанистичка документација за насе-
лено место за подрачјето на општината. 

Според член 56 став 1 од Законот, урбанистичките 
планови за кои постапката за нивното донесување е 
започната пред влегување во сила на овој закон, ќе 
продолжи според одредбите на овој закон, а според 
став 2 на овој член од Законот, деталните урбанистич-
ки планови чија постапка за донесување е започната 
од Градот Скопје ќе се донесат од општината од под-
рачјето на Градот Скопје за чие подрачје се однесува 
планот. 

Тргнувајќи од содржината на наведените законски 
одредби, а имајќи го предвид фактот дека Нацртот на 
одлуката како прва фаза во постапката за донесува-
њето на планот е усвоен по влегување во сила на За-
конот (влегол во сила на 2 февруари 1996 година) од 
страна на Советот на Град Скопје, а не Советот на 
Општината Карпош, што значи неможност да се при-
фати преодниот режим за донесување на деталните 
урбанистички планови уредени со член 56 од Законот. 
Имено, надлежен орган за започнување на постапката 
за донесување на детален урбанистички план (усвоју-
вање на нацрт на план, односно нацрт на одлука за из-
менување и дополнување на тој план) по влегување во 
сила на Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање, во конкретниот случај е Советот на Општината 
Карпош, а не Советот на Град Скопје. Со оглед на тоа 
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што нацртот на оспорената одлука е донесен од ненад-
лежен орган, Судот оцени дека оспорената одлука не 
е во согласност со напред наведените одредби од За-
конот за просторно и урбанистичко планирање. 

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

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

У.бр. 96/2001 Претседател 
11 јули 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВА-

РУВАЊЕ ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ 
ПОМАГАЛА 

Во Правилникот за индикациите за остварување 
право на ортопедски и други помагала објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 111/2000 година, во Спи-
сокот на ортопедски и други помагала, кој е составен 
дел на овој правилник се врши следната исправка: 

Во точката 168 - постојан катетар, наместо "40%" 
треба да стои зборот "не", а зборовите: "освен за де-
ца" се бришат, односно точката 168 треба да гласи: 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е заведен 

спор за сопственост по тужба на тужителот Драган 
Ристески од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 24 про-
тив тужените Павле Јовановски и Бранко Србиновски 
кои се со непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените Павле Јованоски и Бран-
ко Србиноски во рок од 20 дена по објавувањето на 
огласот да се јават во судот или со писмен поднесок да 
го известат судот за своето живеалиште и адреса зош-
то во спротивно судот по предметниот спор ќе им пос-
тави привремен застапник од редот на адвокатите. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18358) 

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

постапка по тужба на тужителот Емро Џезми од с. Ла-
кавица, против тужениот Мамер Хамиди од с. Чајла-
не-Сарај, Скопје, за неосновано збогатување, вред-
ност 47.250,00 денари. 

Бидејќи тужениот Мамер Хамиди е со непозната 
адреса, за привремен застапник му е поставен Игор 
Бурески, адвокат од Гостивар, кој ќе го застапува ту-
жениот се додека тој не се појави пред суд или не пос-
тави свој полномошник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 44/2001. 
(18361) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово по тужба на ДОО 

Електрометал Тетово против тужениот Серафимов-
ски Стојанчо од Тетово, ул. "29 Ноември" бр. 101, а 
сега со непозната адреса во СРЈ се води постапка за 
наплата на долг. 

Бидејќи адресата на тужениот не е позната се по-
викува истиот да се јави во судот, да достави адреса 
или да огласи полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно по протекот на 30 дена судот преку 
ЦСР Тетово ќе му постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 315/2001. 
(18258) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
СТРАНСКИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 
управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на РМ "бр. 
52/91), член 20 и 49 од Законот за организација и рабо-
та на органите на државната управа ("Службен 
весник на РМ" бр. 58/00) и член 5 од Уредбата за 
поблиските услови за отворање и работа на 
претставништва на странски лица во Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 25/95), 
постапувајќи по барањето на основачот "ALLIED 
DOMECQ AGENCIES" d.o.o., Љубљана, Словенија, 
Министерството за економија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се запишува во Регистарот на претставништва 

на странски лица во Република Македонија под рег. 
бр. 1257, број на регистарска влошка 3-0182/СЛТ отво-
рање на претставништвото на странското лице "ALLI-
ED DOMECQ AGENCIES" d.o.o., од Љубљана, Словени-
ј а . 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- под назив: "ALLIED DOMECQ AGENCIES", Прет-

ставништво Скопје, Р. Македонија. 
- со седиште во Скопје, ул. "Градиште" бр. 14, Ка-

пан Ан. 
2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот, вршење на претходни и 

подготвителни дејствија за склучување на договори за 
извоз на стоки и услуги од Р.Македонија, за увоз со кој 
се унапредува и развива производството и деловно 
техничка соработка. 

3) Раководител на претставништвото е Henry John 
Carew. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во Регистарот на претставништвата на странски лица 
во Република Македонија, кој се води во Министерст-
вото за економија под рег.бр. 1257 и рег. влошка 3-
0182/СЛТ. 

3. Решението за запишување на претставништвото 
во Регистарот ќе се објави во "Службен весник на 
РМ" на сметка на странското лице. (18398) 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА 
СТРАНСКИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 

управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на РМ"бр. 52/91) 
и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отвора-
ње и работа на претставништва на странски лица во 
Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
25/95), постапувајќи по барањето на Меѓународната 
комерцијална банка на Кина ЦО, ЛТД, Тајпеи, Тајван, 
Република Кина, Министерството за економија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се брише од Регистарот на претставништва на ст-

рански лица во Република Македонија претставниш-
твото на странското лице Меѓународна комерцијална 
банка на Кина ЦО, ЛТД, Тајпеи, Тајван, Република 
Кина, претставништво Скопје, со седиште на ул. "Сал-
вадоре Аљенде" бр. 73. 

Претставништвото престанува со работа на 26 
јуни 2001 година. (18833) 

168 Постојан член Избран 3 3 3 3 Не катетар 27 лекар 3 3 3 3 Не 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 470/2001 од 06.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012902, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија на мало во про-
давници, претежно со храна, пијалоци и тутун Божи-
новски Зоре "БОЗО" увоз-извоз с. Единаковци Демир 
Хисар - ДООЕЛ, село Единаковци Демир Хисар. 

Основач: Божиновски Зоре с. Единаковци Демир 
Хисар. 

Седиште во с. Единаковци Демир Хисар. 
Дејности: 52.21, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 

52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 
55.30, 60.22, 60.24, 50.50, 01.41, 01.41/3, 51.53, 02.02, 
93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, малограничен промет, продажба на 
странски стоки од консигнациони складови и меѓуна-
родна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 
Управител на друштвото Зоре Божиновски. Основна 
главница на друштвото изнесува 160.000 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
470/2001. (13431) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 523/2001 од 11.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012955, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Производно, трговско и ус-
лужно друштво БЕНИ-КОМПАНИ увоз-извоз Киче-
во ДОО Кичево, ул. "Маршал Тито" бр. 168. 

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.54/2, 17.72, 
17.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, посредување и застапување 
во прометот со стоки и патници, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странска роба. 

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

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

Управител: Селимоски Арбен од Кичево, ул. 
"Маршал Тито" бр. 168, со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
523/2001. (13433) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 363/2001 од 9.03.2001 г., го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало "БУЧИН 
КОМЕРЦ" Павлоски Злате, увоз-извоз ДООЕЛ с. Бу-
чин - Крушево. 

Основач на друштвото е Павлоски Злате. 
Основниот влог е во предмети според извештај од 

овластен проценител. 
Дејности што ќе ги извршува друштвото: 01.11/1, 

01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.23, 
01.24, 01.25, 15.32, 15.52, 15.81, 15.91, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 50.30, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
забавни игри, билијард, флипери и сл. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги извршува следните дејности: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
агенциски услуги во областа на транспортот, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги. 

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

За управител на Друштвото се поставува лицето 
Павлоски Злате од с. Бучин - Крушево. 

Истото лице се овластува да го застапува друштво-
то во надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
363/2001. (13432) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 362/2001 од 09.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012794, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за производство, ус-
лути, транспорт и трговија "СЛОВИНК-2001" увоз-из-
воз, Прилеп - ДОО ул. "Борка Лопач" бр. 31, Прилеп. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.82/1, 15.82, 
15.82/2, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 26.30, 
26.40, 26.51, 26.52, 28.73, 28.74, 28.75, 45.41, 45.45, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта за странски стоки, реекспорт, малограничен 
промет. 

Кире Најдоски - управител на друштвото со неог-
раничени одговорности во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
362/2001. (13435) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 512/2001 од 9.04.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 01012944-6-09, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ТП во Трговец-поединец за ус-
луги Николче Петар Мијаков БАСТИОН ТП Битола, 
нас. Карпош бр. 5-2/16, Битола. 
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Дејности: 92.33 - панаѓурски активности на забав-
ните паркови, 92.34 - други забавни активности, 93.04 -
третман за подобрување на психофизичката состојба, 
93.05 - други услужни активности неспомнати на друго 
место. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за пре-
земените обврските одговара со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Николче Мијаков од Битола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

512/2001. (13436) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 459/2001 од 27.03.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012891, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на дооел на Друштвото за производство, 
трговија и услуги САШО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-
извоз Битола, ул. "Отешево" бр. 3, Битола. 

Основач: Гошев Сашо од Битола. 
Основачки влог 5.300 дем или 164.300 денари, во 

предмети, по извештај на овластен проценител. 
Дејности: 50.20, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 71.33, 72.60, 74.12, 
74.14, 74.83, 74.84, 80.42, 92.71, 92.72, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет, 
реекспорт, комисиона продажба на стоки, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странски сто-
ки. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Сашо Гошев - управител со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
459/2001. (13438) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 534/2001 од 12.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012966, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
проектирање, инжинеринг, надзор, трговија и услуги 
"СИЛ-ИНЖИНЕРИНГ" Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. 
"Партизанска" бр. 21. 

Основач: Илоска Светлана од Охрид. 
Управител: Илоска Светлана од Охрид, со неогра-

ничени овластувања. 
Одговорност: полна одговорност со целиот имот. 
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 

20.10/1, 20.30, 26.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
26.66, 26.70, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.62, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 
51.34, 51.39, 51.41, 51.44, 51.53, 51.54, 51.62, 51.64, 
52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 70.11, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
534/2001. (13439) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 525/2001 од 10.04.2001 г., на регистарска 
влошка бр. 012957, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за угостителство, производство, трговија, 
превоз и услуги РУРА-ПЕНТЕ увоз-извоз ДОО Бито-
ла, ул. "Даме Груев" бр. 156. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.20, 
15.31, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 
15.95, 15.98, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.24, 20.10/1, 
20.30, 20.10/2, 20.40, 22.14, 22.15, 22.24, 22.22, 22.23, 
22.25, 25.13, 22.31, 22.32, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.21, 27.22, 27.51, 27.53, 
28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 29.56, 36.11, 36.14, 36.40, 36.63, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 
51.17, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 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, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.3, 71.10, 
71.32, 71.33, 72.30, 72.40, 72, 74.83, 74.84, 92.33, 93.02, от-
куп на шумски плодови, лековити билки, ситна и круп-
на стока, сточарски и земјоделски производи, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со Грција, Албанија и СР Југославија, зас-
тапување на странски фирми, посредништво, вршење 
на комисиони работи, реекспорт, изведување на инста-
латерски работи во странство, изведување на градеж-
ни работи во странство, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
туристичко посредништво во странство. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со кој 
располага - полни одговорности. 

Башлаковски Сашо - управител без ограничување 
во рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог во износ од 9.000 дем, во кој двата 
содружници учествуваат со еднаков удел од по 4.500 
дем, според приложен извештај од овластен судски 
проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
525/2001. (13440) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 506/2001 од 3.04.2001 г., на регистарска влош-
ка бр. 012938, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштвото за производство и трговија Ва-
силиос Михос и др. ПЛАНЕТ-МИХОС увоз-извоз Би-
тола ДОО ул. "Прилепска" бр. 90-а. 

Фирма: Друштво за производство и трговија Васи-
лиос Михос и др. ПЛАНЕТ-МИХОС увоз-извоз Бито-
ла ДОО. 

Седиште: во Битола на ул. "Прилепска" бр. 90-а. 
Содружници: Василиос Михос од Копану-Иматиас 

Р. Грција, Маринос Михос од Копану-Иматиас, Р. Гр-
ција и Ваилики Миху од Науса-Иматиа, Р.Грција. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 50.10, 
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50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.30/4, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 70.11, 70.12, 70.20, 70.34, 74.82, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки, изведување на инвестициони рабо-
ти на странско лице во Р.М., угостителски и туристич-
ки услуги, малограничен промет, реекспорт. 

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 целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Константиа Сепка 
од Скидра-Иматиа, Р. Грција, управител со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
506/2001. (13441) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 504/2001 од 16.05.2001 во регистарска 
влошка бр. 010693, ја запиша во трговскиот регистар 
намерата за намалување на Друштвото за трговија и 
услуги ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЕКТИРА-
ЊЕ - ЗУП ДОО Битола, Булевар "1-ви мај" - Битола 
бб. 

Запишување на намерата за намалување на основ-
ната главница со одлука од 26.03.2001 година, на 
Друштвото за трговија и услуги ЗАВОД ЗА УРБА-
НИЗАМ И ПРОЕКТИРАЊЕ-ЗУП ДОО Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
504/2001. (13861) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1990/2001 од 13.07.2001 во регистарска 
влошка бр. 02008716?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за производство и промет УНИ-КОМПА-
НИ Зоран и Јелица експорт-импорт ДОО, ул. "15 
Корпус" бб, Скопје. 

Се врши зголемување на основната главница на 
Друштвото во износ од 2.283.200 дем или во против-
вредност од 70.779.200,00 денари. 

Во Друштвото пристапуваат Ивица Анастасов и 
Кристијан Анастасов и се преостанува дел од влог од 
постојните на содружниците кои што пристапуваат. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1990/2001. (19095) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1997/2001 од 19.07.2001 во регистарска 
влошка бр. 02035722?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирмата, пристапувањето 
на содружникот и зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство, трговија и услуги 
СОМА 2000 увоз-извоз ДОО Скопје, бул. "Јане Сан-
дански" бр. 15/1-15. 

Бр. 56 - Стр. 3745 

Промена на фирма на: Друштво за производство, 
трговија и услуги СОМА 2000 увоз-извоз Софија ДО-
ОЕЛ Скопје, бул. 'Јане Сандански" бр. 15/1-15. 

Пристапува содружникот: Марко Милошевиќ од 
Приштина СР Југославија на ден 12.01.2001. 

Зголемена основна главница од: 173.400,00 денари, 
2.700,00 ЕУР. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1997/2001. (19096) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1585/2001 од 18.07.2001 во регистарска 
влошка бр. 02001821-000-01, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на содружникот и зголемувањето 
на главницата на Друштвото за услуги и трговија 
СЕТЛЕР-КД Соња и други ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 42/4. 

Пристапува содружникот: АРЧВЕЈ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЛИМИТИД од Англија на ден 01.06.2001 год. 

Истапува содружникот: Здравко Делидинков од 
Скопје на ден 01.06.2001 год. 

Зголемена главница од: 749.300,00 денари или 
12.400 ЕУР. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1585/2001. (19097) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 257/2001 од 16.07.2001 во регистарска влошка 
бр. 1-69943-0-0-0, го запиша во судскиот регистар зго-
лемувањето на основачкиот капитал на Штедилница-
та МОЖНОСТИ ДОО Скопје, бул. "Јане Сандански" 
бр. 111. 

Основачкиот капитал се зголемува и изнесува 
130.990.452,00 ден. или 4.208.086,00 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
257/2001. (19098) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Се врши измена во решението Зг. бр. 23/2000 од 
18.08.2000 година во кое во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под 
Рег. бр. 25/2001 е запишано Здружението на граѓани ИН-
ТЕР-ЕТНИК ПРОГРАММЕ од Гостивар, со седиште на 
ул. "Панче Попоски" бр. 21 во Гостивар, се брише лице-
то за застапување на здружението Илза Адеми од Гости-
вар. Во другиот дел решението останува неизменето. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг.бр. 23/2000. 
(18225) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 
14/2001 од 09.07.2001 година во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани го запиша Здружението Екоа-
социјација АГРИКОЛА од Гевгелија. 

Име на субјектот: Екоасоцијација АГРИКОЛА од 
Гевгелија. Седиште на субјектот: ул. "Митко Зафи-
ров" бр. 30, Гевгелија. 

Цели и задачи на субјектот: утврдување на квалитетот 
на почвата во РМ; утврдување на квалитетот на водите на 
РМ; утврдување на квалитетот на воздухот на РМ; утврду-
вање на квалитетот на готов агрохемиски производ произ-
веден во РМ; утврдување на квалитетот на амбалажа; ут-
врдување на степен на радиоактивност на почва, вода, воз-
дух и готов агрохемиски производ и др. 

Лице овластено за застапување: Илија Темелков, 
ул. "Митко Зафиров" бр. 30, Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг.бр. 14/2001. 
(18227) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 37 за 2001 година се врши упис на из-
мена во однос на лицето овластено за застапување и 
претставување на здружението на граѓани со име Ор-
ганизација на припадниците на исламската вероиспо-
вест ЏЕМАТСКИ ОДБОР-Прилеп, регистрирано со 
решение Рег. Згф. бр. 121/1999 од 10.09.1999 година на 
Основниот суд во Прилеп, така што наместо досега 
овластеното лице за застапување и претставување Џе-
ват Дервишовски, се запишува лицето Сабид Абдура-
маноски од Прилеп-претседател на здружението. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 37/2001. 
(18371) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Охрид под Рег.Згф.бр. 
17/2001 од 12.07.2001 година се запишува здружението 
на граѓани под име: Културно уметничко друштво ВЕ-
ЗИЛКА с. Лескоец. 

Здружението на граѓани има за цел: да ја негува на-
родната песна и игра, да ја остварува и реализира кул-
турно-уметничката дејност во с. Лескоец, Охрид и по-
широко и сестрано да ги развива културно-уметнички-
от и забавниот живот. Во соработка со другите здруже-
нија, организации и органи да го унапредува културно-
уметничкиот и општествениот развиток на земјата. 

Седиштето на здружението е во с. Лескоец, Охрид 
каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Тренески Славе од с. Лескоец, Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф.бр. 17/2001. 
(18372) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
I.Рег.Зг. бр. 63/2001 од 13.07.2001 година, во региста-

рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружение за екологија и спорт 
ЗЕЛЕНИЛО-ЛИРИЈА со седиште во Скопје, ул. "Цве-
тан Димов" бр. 96 во просториите на МЗ Лирија. 

Цели и задачи на здружението се: преземање разно-
видни активности во задоволување на еколошки, спорт-
ски, културни и други цели во областа на екологијата, 
спортот, културата и други активности, следење на сос-
тојбата во наведените области, развој на хуманитарнос-
та на истите и развивање на свеста на еколошката, 
спортската и културната дејност во Р. Македонија и 
унапредување на истите; одржување врски со соодветни 
асоцијации во земјата и странство и заштита на лични-
те и заедничките интереси на своите членови; давање 
морална и материјална поддршка на институциите, 
друштвата и поединците, ангажирани во проекти кои се 
во непосредна или посредна врска со основните интере-
сирања на членките на асоцијацијата и самата асоција-
ција; организира и покренува еколошки, спортски и 
културни акции на територијата на Р. Македонија. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружение за екологи-
ја и спорт ЗЕЛЕНИЛО-ЛИРИЈА се стекнува со свој-
ство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 
63/2001. (18359) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Прилеп под реден бр. 39 за 
2001 година се врши упис на основање на здруженија 
на граѓани со име Бодибилдинг и фитнес клуб ПИТ-
БУЛ од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на клубот се: поттик-
нување, омасовување, развој и унапредување на боди-
билдингот и фитнесот, на територијата на општина 
Прилеп, создавање на услови за нивно успешно репре-
зентирање, учество на бодибилдинг и фитнес мани-
фестации, одржување и користење на објектите, каде 
се одвива дејноста, унапредување на здравствената 
заштита на членовите, учество и организација на др-
жавни и меѓународни натпревари од официјален и 
пријателски карактер, соработка со сите бодибилдинг 
и фитнес клубови во РМ и др. 

Седиштето на клубот е во Прилеп, ул. "Наум Нау-
моски Борче" бр. 1/20. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
клубот е Никола Ѓорѓиески-претседател на клубот. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 39/2001. 
(18378) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Прилеп под реден бр. 38 за 
2001 година се врши упис на основање на здруженија 
на граѓани со име Здружение за човекови права и пре-
венција од малолетничка деликвенција и стопански 
криминал од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се: 
поттикнување на развојот на свеста кај населението 
за превенција од малолетничката деликвенција и сто-
пански криминал, стручно оспособување на кадарот, 
примена на професионалната етика, организирање на 
пре давања, курсеви и други облици на јавно истапува-
ње , се грижи за остварување на човековите права, из-
готвува и издава информативни материјали и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. 
"Александар Спиркоски Џемо" бр. 23. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Зоран Јованоски-претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 38/2001. 
(18379) 

C T Е Ч A J Н И П О C T A П K И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I СТ. бр. 245/2001 од 26.06.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ПХ - М" експорт 
импорт ПО - Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" 
бр. 1/7-5 и ж-сметка 40100-601-356429, и истата не се 
спроведува, па 

отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ПХ-М" експорт-
импорт - Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1/7-5 и ж-сметка 
40100-601-356429, се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18120) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I СТ. бр. 92/98 од 13.07.2001 година, над сте-
чајниот должник Друштво со ограничена одговорност 
"МЕТАЛПРОМЕТ" - Скопје, експорт-импорт со се-
диште на бул. "Србија" бб и ж-сметка 40100-601- 
366474, се заклучува. 

Извод од решението да се објави во "Службен вес-
ник на РМ" и на огласната табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18119) 
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Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 93/2001 
од 29.06.2001 година, отвори стечајна постапка над 
Претпријатие за производство, услуги и трговија Кет-
промет п.о. експорт-импорт - Струмица со ж.с-ка 
41300-601-1705 што се води кај Заводот за платен про-
мет Струмица и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18220) 

пријавата мора да се означи предметот на кој постои 
разлачно право, начинот и основата на засновање на 
правото како и обезбеденото побарување. Доверите-
лот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти 
да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на 
пријавата одговара за штетата која поради тоа би мо-
жела да настане. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
за 26.09.2001 година во 12,00 часот во соба бр. 45-III 
спрат на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18356) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 91/2001 
од 29.06.2001 година, отвори стечајна постапка над 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "Елас-А" п.о. - Струмица со седиште на ул. "Ел-
ка Јанкова" бр. 1А/9 и со ж.с-ка 41300-601-54747 што 
се води кај ЗПП Струмица и истата не се спроведува. 

Отворена стечајна постапка над должникот се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18222) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 144/01 
од 3.7.2001 над ПП "Шишка" од Битола со дејност ус-
луги и жиро сметка 40300-601-78095 при ЗПП-Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18230) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 153/01 
од 6.7.2001 над ПП "Твинго" - Битола со дејност тран-
спорт и жиро сметка 40300-601-36334 при ЗПП-Бито-
ла, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18231) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 43/2001 од 6.07.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП так-
сист "Фљутра" од с. Горна Бањица-Гостиварско, но 
истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (18234) 

Основниот суд во Велес, со решение СТ. бр. 7/01 
од 29.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, трговија и услу-
ги "Универзал-Промет" извоз-увоз Ване ДООЕЛ, со 
седиште на ул. "Јаворски пат" бб, Велес и жиро смет-
ка при ЗПП филијала Велес, бр. 41600-601-4751 и бр. 
на регистарска влошка бр. 020282017-8-01-000 и истата 
не се спроведува па, отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот во Велес. (18357) 

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 
20/2001 од 06.07.2001 година, е отворена стечајна пос-
тапка на должникот Трговец поединец со угостител-
ски објекти за исхрана и услуги "ДЕТЕЛИНА" ТП од 
Охрид, ул. "Сирма Војвода" бр. 72, со број на регис-
тарска влошка 01001847-6-09-000 од 28.08.1998 година 
и Трег.бр. 932/98 при Основен суд во Битола но истата 
се заклучува и нема да се спроведе. 

Од Основниот суд во Охрид. (18363) 

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 
19/2001 од 06.07.2001 година, е отворена стечајна пос-
тапка на должникот Трговец поединец "Дебрца" од 
Охрид, ул. "1-ви Мај" бр. 33, запишан во регистарот на 
Основниот суд во Битола под Трег. бр. 19/2000 од 
18.01.2000 година, но истата се заклучува и нема да се 
спроведе. 

Од Основниот суд во Охрид. (18364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I Ст.бр. 215/2001 од 11.07.2001 година, над 
должникот Претпријатие за промет и услуги "АЛМА-
КО ВИНО" ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиш-
те на ул. "VIII Ударна бригада" бр. 20-а, и ж-сметка 
40100-601-324804. 

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

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

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

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар), во рок од 15 дена да ги пријаву-
ваат своите побарувања кај стечајниот управник. Во 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 155/01 
од 12.07.2001 над ДООЕЛ "Несигурниот" со седиште 
во Битола на ул. 'Јорго Костовски" 56, со дејност про-
изводство и жиро сметка 40300-601-54427 при ЗПП-
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18365) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 158/01 
од 10.07.2001 година, над ПП "ЈОВ-АЛ" Битола, ул. 
"Новосадска" бр. 8, дејност трговија со ж-ска 40300- 
601-36558 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечај -
на постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18366) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 160/01 
од 13.07.2001 година, над ТП "МАРИЈА" Битола, ул. 



Стр. 3748 - Бр. 56 

"Ордан Николов" бр. 66, дејност трговија со ж-ска 
40300-601-100036 при ЗПП - филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18367) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 91/01 
од 13.07.2001 над ПЗО "Виталис" од Битола, ул. "Бо-
рислав Радосавлевиќ Гоце" бр. 8, со дејност услужна и 
жиро сметка 40300-601-4148 при ЗПП-Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18368) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 162/01 
од 13.07.2001 над ПП "Тројца Браќа" од с. Ивањенци, 
со дејност угостителство и жиро сметка 40300-601- 
6755 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18369) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 
161/2001 од 12.07.2001 над ДООЕЛ "НИГЕЛ" Битола, 
ул. "Васко Карангелевски" бр. I/1-1 од Битола, со деј-
ност трговија и жиро сметка 40300-601-36612 при 
ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спрове-
де и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18370) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 156/01 
од 10.07.2001 година, над ТП "ЦВЕТ" - Битола, ул. 
"Булевар 1-ви Мај" бр. 217, со дејност трговија и ж-
ска 40300-601-90686 при ЗПП - филијала Битола, отво-
ри стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18374) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 120/01 
од 10.07.2001 година, над ЗПУЗ "ДИОПТЕР" Битола, 
ул. "Маршал Тито" бр. 107, со дејност услужна и ж-ска 
40300-601-86356 при ЗПП - филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18375) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 159/01 
од 10.07.2001 година, над ПП "ЃОРГЕЛ" Битола, ул. 
"В. Карангелевски, Ремо" 6-3/45, со дејност трговија и 
ж-ска 40300-601-73543, при ЗПП - филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола. (18376) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
82/2001 од 10.07.2001 година отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за транспорт и шпедиција, 
превоз, трговија на големо и мало увоз-извоз "Тран-
шпед-А4" ДООЕЛ-Прилеп со седиште на кеј "19-ти 
Септември" 1в запишан во регистарска влошка 
01011853?-8-06-000 на Основен суд Битола со предмет 
на работење превоз на стоки во друмскиот сообраќај 
со жиро сметка 41100-601-50956 во ЗПП-Филијала 
Прилеп. 

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

Стечајната постапка кај должникот се отвора по-
ради престој на неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (18377) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст.бр. 264/01 од 18.07.2001 годи-
на, над должникот Друштво за трговија и услуги 
"САН ТРЕЈД САШО" ДООЕЛ експорт-импорт Ско-
пје, со седиште на бул."Партизански одреди" бр. 37 
ТЦ Буњаковец локал 25, и жиро сметка 40100-601- 
390683, па истата не се спроведува и се заклучува от-
ворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија и услуги "САН ТРЕЈД САШО" ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18630) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 228/01 од 10.07.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Такси "САШО" 
Сашко Никола Гогов ТП Скопје, ул. "Гемиџиска" бр. 
28-А, со жиро сметка 40110-601-403168 и број на регис-
тарска влошка 1-68328-0-0-0 и истата не се спроведува, 
односно отворената стечајна постапка, се заклучува. 

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

По заклучување на постапката за сите побарувања 
одговара лицето Сашко Гогов од Скопје, ул. "Гемиџи-
ска" бр. 28-А, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (18626) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 44/01 од 20.06.2001 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ТПГМ 
"САНИ" ЦО експорт-импорт Кавадарци, ул."Блажо 
Алексов" бр. 38, но истата не се спроведува поради не-
мање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (18540) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 36/01 од 13.07.2001 година е отворена 
стечајната постапка над стечајниот должник Трговија 
на мало со производи од месо ТП "ШАР" Ристо Алек-
сандар Еленов од Кавадарци, ул."ЈНА" бр. 37, но иста-
та не се спроведува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (18541) 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст.бр. 
47/01 од 13.07.2001 година отвори стечајна постапка 
над ТП ГАРФИЛД" Станко Тома Игњатов парфиме-
рија, ул. "Илинденска" бр. 115-1/3, Кавадарци, и со ре-
шение Ст.бр. 84/00 од 26.04.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над ППТУ "ВЕРМАК" ДОО Кава-
дарци, ул."Македонија " бб, но истите не се спроведу-
ваат поради немање имот на истите. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (18542) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 27/01 од 29.06.2001 година отворена е сте-
чајна постапка над Претпријатието за производство, 
услуги и трговија "МОМЕ КОМЕРЦ" ДОО експорт-
импорт Куманово, ул. "Франц Розман" бр. 76, со жиро 
сметка 40900-601-36243 при ЗПП филијала Куманово 
и број на регистарска влошка 1-53768-0-0-0 и С.рег.бр. 
1193/94 од 05.10.1994 година на поранешниот Окружен 
стопански суд Скопје. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над должникот Претпријатие за производство на 
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услуги и трговија "МОМЕ КОМЕРЦ" ДОО Куманов, 
ул. "Франц Розман" бр. 76 со жиро сметка бр. 40900- 
601-36243 при ЗПП Филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (18627) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 28/01 од 29.06.2001 година е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за надворешен 
промет на големо и мало, производство и угостителст-
во "ЗАГОР" ДОО Куманово, ул."Косовски Бригади" 
бр. 14, со истото решение е заклучена стечајната пос-
тапка над должникот Претпријатие за надворешен и 
внатрешен промет на големо и мало, производство и 
угостителство "ЗАГОР" ДОО Куманово, ул."Косов-
ски Бригади" бр. 14. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (18628) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 31/01 од 16.07.2001 година е отворена сте-
чајна постапка над Друштво за компјутерски инжене-
ринг, услуги и трговија "ЕНТЕР Драган, Ивица и Вик-
тор" ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул."Коста 
Абрашевиќ" бр. 3 и жиро сметка 40900-601-57728 при 
ЗПП Филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над должникот Друштво за компјутерски инжене-
ринг, услуги и трговија "ЕНТЕР Драган, Ивица и Вик-
тор" ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул."Коста 
Абрашевиќ" бр. 3 и жиро сметка 40900-601-57728 при 
ЗПП Филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (18629) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 97/01 од 13.07.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"КОСМОС - КОМПАНИ" експорт-импорт ДОО Ст-
румица, со жиро сметка бр. 41300-601-49947 што се во-
ди при ЗПП филијала Струмица, но поради немање 
имот на истиот е одлучено отворената стечајна пос-
тапка да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој до Апелациониот суд 
во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото 
во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие се брише од регистарот на претпријати-ј а . 

Од Основниот суд во Струмица. (18544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр. 143/01 од 02.07.2001 годи-
на се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над дол-
жникот Претпријатие за промет на големо и мало 
"ЛИПС" ДОО Скопје, ул."Битпазарска" бр. 75 и жиро 
сметка бр. 40100-601-146763. 

За стечаен судија се определува судијата Дејан 
Костовски судија на овој суд. 

Се закажува рочиште за изјаснување по предлогот 
за отворање на стечајната постапка на 19.09.2001 годи-
на во 12.30 часот во соба бр. 45 - III спрат на овој суд. 

За привремен стечаен управник се определува Си-
мон Михајлоски ТП "БИРО АТА" Скопје, ул. "Бели-
шка" бр. 18. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштити и одржува имотот на должникот, да про-
должи со водењето на претпријатието на должникот 
се до донесување на одлука за отворање на стечајна 
постапка и да испита дали од имотот од должникот 
можат да се намират трошоците во постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави во "Службен весник на 
РМ" и на огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19023) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр. 139/01 од 20.07.2001 годи-
на се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над дол-
жникот Патничка агенција "АТЛАС АМБАСАДОР" 
ДОО Скопје, ДТЦ Мавровка локал 17 и жиро сметка 
бр. 40100-601-103043. 

За привремен стечаен управник се определува Зо-
ран Илиќ, ул."Кеј 13 Ноември" бр. 14/28, Скопје. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски 
судија на овој суд. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка над должник-
от на 19.09.2001 година во 12.00 часот соба бр. 45 -
ИИИ спрат на овој суд. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштити и одржува имотот на должникот, да про-
должи со водењето на претпријатието на должникот 
се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна 
постапка, да испита дали од имотот на должникот мо-
же да се намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави во "Службен весник на 
РМ" и на огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19024) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 154/01 
о 19.07.2001 година, над ДООЕЛ " АЛЕКСАНДРИЈА" 
ул. "Драгорска" бр. 80, со дејност угостителство, со 
жиро сметка 40300-601-91732 при ЗПП - филијала Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19002) 
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Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 4/01 од 10.07.2001 година е отворена стечај-
на постапка над должникот З З "МОША ПИЈАДЕ" с. 
Горни Полог, со жиро сметка бр. 40400-601-885 при 
ЗПП Филијала Кочани со даночен број 4013991104100. 

За стечаен судија е одреден Стефанов Васил од 
Основниот суд во Кочани. 

За стечен управник е одреден Козовски Љупчо 
дипл.инж. од Кочани, ул."Раде Кончар" бб, тел. бр. 
361-781, моб. 070-213-232. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги намират без одлгање, на стечајниот управ-
ник ( за стечајниот должник). 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. Во 
пријавата да се означи предметот на кој постои разла-
чно право, начинот и основата на засновање на право-
то како и обезеденото побарување. 

Се закажува рочиште на собир на доверителите 
(испитно рочиште) за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања за 03.09.2001 година, во 10 
часот и рочиште на Собранието на доверителите на 
кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, 
доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на 
постапката (извештајно рочиште) за 13.09.2001 година 
во 10 часот во судница брЛ во овој суд. 

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 
10.07.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (18805) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 99/01 од 16.07.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Ѓеорѓе Илија Ташуров ТП с.Дабиља, Стру-
мица, со жиро сметка бр. 41300-601-69923 што се води 
при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведе, туку да се заклучи поради немање на 
имот на должникот. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој до Апелациониот суд 
во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото 
во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие се брише од регистарот на претпријати-ј а . 

Од Основниот суд во Струмица. (18804) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 98/01 од 19.07.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Вера Томе Ѓеорѓиева ТП Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-61967 што се води при ЗПП фи-
лијала Струмица, но поради немање на имот на долж-
никот е одлучено да отворената стечајна постапка над 
истиот се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој до Апелациониот суд 
во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото 
во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие се брише од регистарот на претпријати-ј а . 

Од Основниот суд во Струмица. (18806) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 53/01 од 06.07.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУУ 
"ГРАНТС МАРИЈА И ЈАНИ" ДОО Струмица, со жи-
ро сметка бр. 41300-601-62462 што се води при ЗПП 
филијала Струмица, но е одлучено истата да не се сп-
роведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој до Апелациониот суд 
во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото 
во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие се брише од регистарот на претпријати-ј а . 

Од Основниот суд во Струмица. (18807) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 82/01 од 12.07.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"СОЊА" дооел Струмица, со жиро сметка бр. 41300- 
601-59509 што се води при ЗПП филијала Струмица, 
но поради немање имот на истиот е одлучено да отво-
рената стечајна постапка се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој до Апелациониот суд 
во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото 
во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие се брише од регистарот на претпријати-ј а . 

Од Основниот суд во Струмица. (18808) 

Со решение Ст.бр. 7/01 од 06.07.2001 година е отво-
рена стечајна постапка над Претпријатие за трговија 
увоз-извоз "ПОЛИ" п.о. Штип, но истата не се сп-
роведува поради тоа што имотот на должникот што 
влегува во стечајната маса не е доволен за намирува-
ње на трошоците во постапката. 

Стечајната постапка над Претпријатие за трговија 
увоз-извоз "ПОЛИ" п.о. Штип, се запира. 

По правосилноста на решението Претпријатие за 
трговија увоз-извоз "ПОЛИ" п.о. Штип, се брише. 

Ова решение да се објави во "Службен весник на 
РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (19001) 

Л И K B И Д A Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 250/2001 од 11.07.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Акционерско друштво за трговија на големо В АР ДАР-
КА увоз-извоз ЦО Скопје, бул. "Свети Климент Ох-
ридски" бр. 23, со жиро сметка 40100-601-16343. 

За ликвидатор се определува лицето Пеливанов 
Страхил, ул. "Железничка" бр. 45. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17942) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III.бр. 577/2000 од 24.05.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
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Станбена задруга "НОВА ГРАДБА" ЦО Куманово, 
ул."11 Октомври" бр. 72, со жиро сметка бр. 40900- 
601-17494. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасе-
вски, ул. "Живко Чало" бр. 92 од Куманово, тел. 0901- 
29-535. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17397) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III.бр. 781/2000 од 24.05.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало "ДАНИ ПР-
ОМ С" ДОО увоз-извоз Куманово, ул."Никшичка" 
бр. 22, со жиро сметка бр. 40900-601-23105. 

За ликвидатор се определува лицето Драган 
Тасевски, ул. "Живко Чало" бр. 92 од Куманово, тел. 
0909-29-535. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17398) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 214/2001 од 01.06.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ПРОФАРМАКА" ЦО Скопје, ул."Женевска" бр. 13, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-89909. 

За ликвидатор се определува лицето Костоски Сл-
авко, ул."Женевска" бр. 13 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17662) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 154/2001 од 13.04.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија на големо и мало и услу-
ги "МЕВА КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул."Теодосиј Синаитски" бр. 11 а, Скопје, со жиро 
сметка бр. 40120-601-71575. 

За ликвидатор се определува лицето Сидовска 
Благица, ул."Бриселска" бр. 14 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17589) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л.бр. 1023/99, донесено од овој суд на 
21.03.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-

пријатие за трговија и услуги "ЕВРОМАК - КОМЕ-
РЦ" експорт-импорт Скопје, ул."Џон Кенеди" бр. 
26/5-1, и жиро сметка 40100-601-93693 и истото се бри-
ше од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17333) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л.бр. 31/97, донесено од овој суд на 
16.04.1997 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "МИПЕ-
КС" експорт-импорт ДОО Скопје, ул."Наум Наумов-
ски" бр. 76, и жиро сметка 40120-601-97811. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17780) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л.бр. 828/1999 од 24.06.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за компјутерски инженеринг, сервис и одржува-
ње СТИЛОН ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Блажо Ор-
ландиќ" бр. 8, со жиро сметка 40100-601-404368. 

За ликвидатор се определува лицето Душко То-
девски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I Л.бр. 419/2000 донесено од овој суд на 
18.06.2001 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за трговија, посредување и услуги ФОРТИО-
РИ ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "Илинденска" 
бр. 131, со жиро сметка 41500-601-60907 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18383) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 238/01 од 29.06.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско претпријатие на големо и мало 
извоз-увоз шпедиција и услуги "БУНДА И 
СИНОВИ" ц.о. Скопје, бул."Кочо Рацин" бр. 28/39, од 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-430358. 

За ликвидатор се определува лицето Љупчо 
Бундалески од Скопје, бул."Кочо Рацин" бр. 28/39. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18643) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 194/01 од 18.05.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги 
"ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КЛУБ" ДОО увоз-извоз 
Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 96/3-2, од Скопје, со 
жиро сметка бр. 40100-601-223215. 
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За ликвидатор се определува лицето Јован Илиев 
од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 96/3-2. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18632) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд III.бр. 59/01 од 05.07.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Градежно занаетчиска задруга "СТАН СТАНДАРД" 
ЦО Скопје, ул. "Босна и Херцеговина" бб, од Скопје, 
со жиро сметка бр. 40100-601-364688. 

За ликвидатор се определува лицето Стратиев 
Јонче од Скопје, ул."Никола Вапцаров" бр. 9. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18829) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд III.бр. 887/00 од 02.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"ЕВРОТЕКСИ" ДОО Куманово, ул. "ЈНА" бб, од 
Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-46444. 

За ликвидатор се определува лицето Трпевски 
Драги од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1 а, тел. 
177-801. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према прептријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18830) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 122/01 од 23.03.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "БАДРА" експорт-импорт ДОО Скопје, 
ул. "Загребска" бр. 45, од Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-299375. 

За ликвидатор се определува лицето Трпевски 
Драги од Скопје, ул."Христо Чернопеев" бр. 1 а. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18831) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 772/00 од 22.06.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за проектирање, угостителство, 
трговија на големо и мало увоз-извоз "ДАО" ДОО 
Скопје, бул."ЈНА" бр. 54/3-9, од Скопје, со жиро 
сметка бр. 40100-601-88644. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18832) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 641/00 од 18.04.2001 година 
е завршена ликвидацијата над Претпријатие за 
трговија на големо и мало и производство 
"ТЕЛЕКОМ" ЦО Скопје, ул."Даме Груев" бр. 5 блок 
3 и жиро сметка бр. 40100-601-27403, отворена со 
решение на овој суд од 19.10.2000 година и се брише од 
регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19025) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 236/2001 од 29.06.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија и производство на мало 
и големо ПЉИСИ ЦО увоз-извоз с. Милетино, Тето-
во, со жиро сметка 41500-601-40979. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски 
од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18384) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 101/2000 
од 02.10.2000 година, отвори ликвидациона постапка 
над Трговското друштво увоз-извоз СТАЗА ПАРК 
ДООЕЛ Св. Николе, ул. "Сутјеска" бр. 13 и истата по-
ради немање на имот е заклучена. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18385) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 201/2000 
од 21.03.2001 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието за внатрешен и надворешен про-
мет на стоки и услуги МИА ПО експорт-импорт од 
Штип и истото поради немање на имот е заклучено. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18386) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 15/1998 
од 13.09.2000 година, отвори ликвидациона постапка 
над Општински СИЗ за патишта во Струмица, на бул. 
"Маршал Тито" бр. 18, Струмица и истата ја заклучи. 

Имотот, побарувањата, опремата и обврските да и 
припаднат на општината во Струмица согласно Зако-
нот за јавни патишта ("Сл. весник на РМ" бр. 26/96). 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18387) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 59/2000 
од 18.08.2000 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за угостителство и трговија ЦИЛЕ-
КОМЕРЦ Иван ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип, ул. 
"Јаким Спиров" бр. 43 во Пробиштип и истите поради 
немање на имот се заклучени. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (18388) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 91/2000 
од 05.07.2000 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на големо и мало ТА-СИ од Пробиштип, ул. 
"Илинденска" бр. 53 во Пробиштип и истата поради 
немање на имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (18389) 

На содружникот Ристов Георги од Босилово бб му 
припаѓа дел од имотот на друштвото во износ од 
26.820 дем или во денарска противвредност од 
844.830,00 денари што се состои од деловен простор на 
КП. бр. 4196 мв "Село" под објект во вкупна површи-
на од 253 м2 КО Босилово и двор на КП. бр. 4196 мв 
"Село" во вкупна површина од 262 м2 КО Босилово. 

На содружникот Ангелов Живко од Босилово бб 
му припаѓа дел од имотот на друштвото во износ од 
50.660 дем или во денарска противвредност од 
1.595.790,00 денари што се состои од деловен простор 
на КП. бр. 4196 мв "Село" под објект во вкупна повр-
шина од 253 м2 КО Босилово и двор на КП. бр. 4196 мв 
"Село" во вкупна површина од 262 м2 КО Босилово. 

На содружникот Ѓорѓиев Горге од Босилово бб му 
припаѓа дел од имотот на Друштвото во износ од 8.940 
дем или во денарска противвредност од 281.610,00 де-
нари што се состои од деловен простор на КП. бр. 
4196 мв "Село" под објект во вкупна површина од 253 
м2 КО Босилово и двор на КП. бр. 4196 мв "Село" во 
вкупна површина од 262 м2 КО Босилово. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (18250) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 92/2001 од 02.07.2001 година, е отворена ликвида-
циона постапка на Претпријатие во приватна сопстве-
ност за угостителство, промет на големо и мало, увоз-
извоз ДАНИ ПО Берово, но поради немање на мате-
ријални средства постапката се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (18246) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 85/2001 од 13.07.2001 година, отвори ликвидацио-
на постапка над Претпријатие за производство, про-
мет и услуги БИЛАНС увоз-извоз ПО Штип и истата 
поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (18247) 

Основниот суд во Штип, објавува дека решението 
Л.бр. 16/2001 од 26.02.2001 година, се надополнува така 
што: Во изреката после ст. 1 да стои: 

Се врши распределба на имотот на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство и услуги ТРОЈКА 
ДОО увоз-извоз с. Босилово во вкупна вредност од 
2.722.230,00 денари, а тој износ се состои од деловен прос-
тор на КП. бр. 4196 мв "Село" под објект од вкупна повр-
шина од 253 м2 КО Босилово и двор на КП. бр. 4196 во 
мв "Село" во вкупна површина од 262 м2 КО Босилово. 

Делбата се врши според односот на номиналните 
износи на удели, а помеѓу содружниците: 

Основниот суд во Штип, објавува дека решението 
Л.бр. 26/2001 од 26.02.2001 година, се надополнува така 
што: Во изреката после ст. 1 да стои: 

Се врши распределба на имотот на Трговското 
друштво за производство, угостителство и услуги ВИ-
ТИМ Вида и Ефтим ДОО увоз-извоз Струмица во 
вкупна вредност од 1.971.270,00 денари, а кој се состои 
од деловен простор во површина од 59,08 м2 кој се нао-
ѓа во Струмица, на бул. "Маршал Тито" бр. 6 на КП. 
бр. 1666 во КО на град Струмица. 

Делбата се врши според односот на номиналните 
износи во уделите, а помеѓу содружниците: 

На содружникот Вида Маринова од Струмица и 
припадна дел од имотот на друштвото во вредност од 
985.635,00 денари што се состои од деловен простор во 
површина од 29,54 м2 што се наоѓа на КП. бр. 1666 на 
бул. "Маршал Тито" бр. 6 КО на Струмица. 

На содружникот Ефтим Пушкаров од Струмица да 
му припадне дел од имотот на друштвото во вредност 
од 985.635,00 денари што се состои од деловен простор 
во површина од 29,54 м2 што се наоѓа на КП. бр. 1666 
на бул. "Маршал Тито" бр. 6 КО на Струмица. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (18257) 

Л И К В И Д А Ц И И II 

Ликвидаторот Поп-Иванова Даница од Скопје, ул. 
"Павле Илиќ" бр. 4/16 запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 1974/2001 објавува дека Друштвото за трго-
вија, услуги и откуп НАНЕ КОМЕРЦ Кемал ДООЕЛ 
Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-135890 отво-
рена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (17938) 

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

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

Од ликвидаторот. (18123) 

Ликвидаторот Раффаеле Ерби од Скопје, ул. "Три-
фун Пановски" бр. 4/3-7, запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.трег. бр. 1712/2000, објавува дека Друштво за произ-
водство, трговија и услуги "ВАДАКА ПУМПИ" Раф-
фаеле увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со број на жиро 
сметка 40120-601-305569 отворена при ЗПП Филијала 
Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (17473) 

Ликвидаторот Петар Ќурчиев од Скопје, ул." Кочо 
Рацин" бр. 76-а/5-25, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр-
ег. бр. 1594/2001 од 19.06.2001 година, објавува дека 
Друштво за информациски инженеринг, компјутерска 
обука, софтвер и хардвер "ЕКЦ - ЕДУКАЦИОНЕН 
КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР" Љубиша, Љубомир и 
Петар ДОО увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 
40100-603-20759 отворена при ЗПП Филијала Скопје е 
во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (17405) 

Ликвидаторот Попјордановски Љупчо од Скопје, 
ул. "Франклин Рузвелт" бр. 4/30, запишан во Судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П.трег. бр. 1228/2001, од 29.05.2001 година, обја-
вува дека Друштво за производство, трговија и услуги 
"ИЛКА" Кристина ДООЕЛ Скопје, ул."Варшавска" 
бр. 1, со број на жиро сметка 40120-601-319615 отворе-
на при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (17651) 

24 јули 2001 

Ликвидаторот Михајловска Рајна од Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 118/2 стан 3, е запишан во Суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.трег. бр. 3114/2000, објавува дека Друш-
тво за трговија и услуги "ТИМ" Јелисавета ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Мирче Моцан" 
бр. 30, со број на жиро сметка 40100-849-539 кај ЗПП 
Филијала Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (17595) 

Ликвидаторот Сотираки Хаџи-Лега од Скопје, ул. 
"Народен Фронт" бр. 11/30 запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 954/2001 од 23.04.2001 година објавува дека 
Друштвото за трговија и услуги ЈАСАГИ Сашо ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Салвадор Аљенде" бр. 
43, со број на жиро сметка 40100-601-375246 отворена 
при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (18352) 

Ликвидаторот Деневски Јовица од Куманово, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.Трег. бр. 763/2001 објавува дека Друштвото 
за трговија и транспорт АВРО-ТРАНС Јовица ДООЕЛ 
Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-39591 отворе-
на при ЗПП Филијала-Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 30 дена последната објава. 

Од ликвидаторот. (18353) 

Ликвидаторот Селими Насер од Куманово запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.Трег. бр. 234/2001 објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги БЛЕ-
РИМ Насер ДООЕЛ Куманово, со број на жиро сметка 
40900-601-31796 отворена при ЗПП Филијала-Куманово 
е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (18354) 

Ликвидаторот Сузана Вељановски од Скопје запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.Трег. бр. 818/2001 објавува дека Друштвото 
за трговија и контрола ИНКОКОМ Сузана ДООЕЛ увоз-
извоз, со број на жиро сметка 40100-601-166962 отворена 
при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 5 дена по објавување-
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то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 10 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (18373) 

Ликвидаторот Зоран Глоговач од Скопје, ул. 
"Сречко Пужалка" бр. 39, запишан во Судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.трег. бр. 1855/2001, објавува дека Друштво за тр-
говија и спортски услуги "ЕВРОГОЛ" Зоран ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40110-603- 
29210 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот 
со пријава во два примероци со докази, а најдоцна од 
последната објава. 

Од ликвидаторот. (18633) 

Ликвидаторот Мара Маркова од Валандово, 
ул. "Страшо Пинџур" бр. 13, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
решение П.трег. бр. 1543/2001 од 01.06.2001 година, об-
јавува дека Друштво за производство, трговија и 
услуги "ЛАГУНА - 2" Гуна ДООЕЛ увоз-извоз 
Валандово, со број на жиро сметка 41301-601-54801 от-
ворена при ЗПП Филијала Струмица е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (18634) 

Ликвидаторот Глигур Симоски дип.ек. од Тетово, 
ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.трег. бр. 1165/2001, и влошка бр. 
02025079?-8-01-000 од 24.04.2001 година, објавува дека 
Друштво за трговија на големо и мало, производство 
и услуги "ФАЗА ПРОМЕТ" Зоран ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово, ГТЦ-1/40, со број на жиро сметка 
41500-601-80924 отворена при ЗПП Тетово е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (19092) 

Ликвидаторот Глигур Симоски дип.ек. од Тетово, 
ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан 
во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.трег. бр. 1610/2001 од 12.06.2001 
година, и влошка бр. 02021422?-8-03-000 објавува дека 
Друштво за производство, трговија и услуги "ЈЕЛА -
ЈЕЛА" експорт-импорт Весна ДООЕЛ Тетово, 
ул."Христо Антевски" бр. 16, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (19093) 

Н О T А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна 
градина на К.П. 3406 на место викано "Ајдар Баир" 
кл. 4 во површина од 823 мкв, заведена во поседовен 
лист бр. 4676 за К.О. Ресен, сопственост на продава-
чот Проевски Анастас Горче од Ресен, за цена од 
54.500,00 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. (17490) 

Се продава земјоделско земјиште: КО "Кавадар-
ци" 1 (вон), КП бр. 6395, план 012, скица 012, викано 
место "Самарот", кат. култура 14100, класа 4, со вкуп-
на површина од 4196 м2, КП бр. 6605, план 013, скица 
013, викано место "Ушите", кат. култура 14100, класа 
5, со вкупна површина од 2189 м2, КП бр. 6831, дел 2, 
план 013, скица 013, викано место "Гавалинци", кат. 
култура 14100, класа 4, со вкупна површина од 4153 
м2, сопственост на Гуров Васил од Кавадарци, со стан 
на ул. "К. Спанџов" бр. 87, видно од имотен лист бр. 
782 издаден од Државен завод за геодетски работи Од-
деление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
30,00 за еден м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (17507) 

Се продава земјоделско земјиште: нива, к.п. 1544, 
во м.в. "Поток", во површина од 571 м2 и нива, к.п. 
842, во м.в. "В. водици", во површина од 471м2 заведе-
ни во Поседовен лист бр. 673 за Ко Орашац, сопстве-
ност на Велика Стојмановска, за купопродажна цена 
од 1 ДМ (германска марка) за 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. (17687) 

Се продава недвижен имот во вкупна површина од 
6481 м2, кој се наоѓа во Катастарска општина "Визбе-
гово" и тоа: 

КП бр. 336/3 место викано "Јурија" нива класа 5, 
во површина од 1880 м2, 

КП бр. 340/1, место викано "Орманче" нива, класа 
5 во површина од 3826 м2 и 

КП бр. 340/2, место викано "Орманче" нива класа 
5 во површина од 775 м2, заведен во поседовен лист бр. 
265, во сопственост на Јанкуловска Стојанка од Скоп-
је, за цена од 150,00 денари по м2. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на Огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но го губат правото на првенствено купување. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави 
до нотарот Нове Костовски, Скопје. (17484) 

Се продава земјоделско земјиште: нива, к.п. 3383, 
план 11, скица 23, во м.в. "Шамак", класа 4, во повр-
шина од 1903 м2 заведена во Поседовен лист бр. 223 за 
КО Студена Бара, сопственост по идеална една поло-
вина на Илиевски Милан и законски наследници на 
Илиевски Раде (и тоа Илиевски Милан, с. Инџиково, 
ул. 6, бр. 13, Скопје, Илиевска Ѓурѓа н. Гоце Делчев, 
Скопје, Илиевски Санде од с. Јурумлери, Скопје, 
Илиевски Стојанче од н. Гоце Делчев, Скопје сите 
како законски наследници на пок. Илиевски Раде, 
бивш од с. Вице, Куманово), за вкупна купопродажна 
цена од 20.000 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 
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. (17407) 

Се продава недвижен имот - нива, 4-та класа, со 
вкупна површина од 832 м2, што се наоѓа на КП 1898, 
план 5, скица 10, м.в. "Латкоец", КО Горно Соње, со-
сопственост на Тасевски Борче и Гацова Бранкица од 
Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во Нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарев -
ска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок. 23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (17335) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 398, пл. 010, ск. 046, на в.м. "Лагот", класа 5 со 
површина од 9158 м2 за 90.000,00 денари заведена на 
имотен лист бр. 362 за КО Паликура сопственост на 
Трајче Александров од Росоман, ул. "Љубомир Алек-
сиќ" - 3. 

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

(17906) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО "Шивец", 
КП.бр. 196, план 004, скица 004, место викано "Лаки-
те", култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 
3.200м2; и КО "Шивец", КП.бр. 196, план 004, скица 
004 викано место "Лаките", култура-песочиште, со 
вкупна површина од 2.433м2; сосопственост на Кузма-
новски Александар и Огњановска Стојанка по 1/2 иде-
ален дел од Скопје, евидентирано на имотен лист бр. 
13 издаден од Државен завод за геодетски работи Од-
деление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
800,00 ДЕМ за еден декар. 

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. (17907) 

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во 
Општина Чаир, го известува Идриз Неази Али со стан 
на ул. "Славеј Планина" бр. 169 како сосопственик на 
1/3 идеален дел на недвижниот имот на парцелата КП 
бр. 1576 КО Г. и Д. Оризари под објект 44 м.кв. и двор-
но место 228 м.кв. дека сопственикот Мамут Фазли со 
стан на ул. "Нов живот" бр. 13 ги продава своите 2/3 
идеален дел од наведениот имот го продава за цена од 
24.500 германски марки. 

Доколку Идриз Али има намера да го купи понуде-
ниот имот потребно е во рок од 45 дена од објавување 
на овој оглас, да ја депонира купопродажната цена во 
нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја про-
даде на друг купувач. (17893) 

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во 
Општина Чаир, ги известува сопствениците и сосопс-
твениците на граничните парцели со парцелата КП 
бр. 5928 нива четврта класа во место викано "Јуриј а" 
со површина од вкупно 2360 м.кв. КО Кучевиште дека 
сопственикот на наведената парцела Стефанова Сла-
вица со стан во с. Кучевиште Скопје ги продава свои-
те 19/60 идеален дел од наведената парцела по цена од 
850 ден. по еден м.кв. Доколку наведените лица сакаат 
да го користат предимственото право за купување 
предвидено во Законот за земјоделско земјиште, пот-
ребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, 
да ја депонираат купопродажната цена во нотарски 
депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на 
друг купувач. (17745) 

Се продава земјоделско земјиште - на КП 3647, 
план 009, скица 009 во МВ "Танко Патче", кат.култу-
ра 11000 класа 3, во површина од 1798 м2, КП 3648, 
план 009, скица 009 во МВ "Танко Патче", кат. култу-
ра 17000 класа 2 во површина од 380м2 и на КП 3649, 
план 009, скица 009 во МВ "Танко Патче", кат, култу-
ра 14100 класа 2, во површина од 864 м2 или вкупна 
површина од 3042 м2, заведено во Имотен лист бр. 
2831 КО Кавадарци 1 вон сопственост на Печков 
Живков Ќимо од Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 60 
за купопродажна цена од 120.000,00 денари (стодваесе-
тилј адиденари). 

Се повикуваат, заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
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во "Службен весник на Република Македонија" пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (17936) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 274 дел на место викано "Метовски Ан" кл.7 во 
површина од 817 мкв, заведен во поседовен лист бр. 16 
за К.О. Стење, сопственост на продавачот Стојанов-
ска Ефтим Николина од Тетово, за цена од 35.000,00 
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. (18237) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост 5/6 
на Стојаноски Милан од Прилеп ул. "Крали Марко" 
бр. 6 и 16 сопственост на Богоевска Лилјана од Велес 
ул. "М. Богоевски" 39 заведено во поседовен лист бр. 
14 за катастарска општина Заполжани, број на парце-
ла 645 дел 2 место викано "Висој" нива класа 3 повр-
шина 2802 метри квадратни, а цената за 1 метар квад-
ратен изнесува 20,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавување на огласот во "Службен весник на Р. 
Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" 
бр. 8, Прилеп. (18239) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Пресилска Левка заведено во имотен лист број 33159 
за катастарска општина Прилеп број на парцела 3177 
дел 3 место викано "Кр. река" нива класа 1 површина 
3960 метри квадратни, а цената за 1 метар квадратен 
изнесува 30,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавување на огласот во "Службен весник на Р. 
Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејког" 
бр. 8, Прилеп. (18240) 

Се продава земјоделско земјиште: 8/120 идеален 
дел од КО "Ваташа", КП.бр. 2806, план 011, скица 036, 
место викано "Катуниште", катастарска култура-шу-
ми, класа 4, со вкупна површина од 3.772м2; сопстве-
ност на Панчо Митков од Кавадарци со стан на ул. 
"Солунска Глава", бр. 10 видно од Имотниот лист бр. 
2228, издадени од Државен завод за геодетски работи 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена 
од 300,00 денари, за еден м2. 

Бр. 56 - Стр. 3757 

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. (18243) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште на сите субјекти со право на првенствено купу-
вање, сопственикот на 3/9 (три деветини) идеален дел, 
Кадриевски Идриз, им нуди на продажба од својот дел, 
два пати по 18/216 (243м2 за цена од по 77.760,00 ден); 
32/216 (431м2 за цена од 137.920,00 ден.); 38/216 (512м2 
за цена од 163.840,00 ден.); 17/216 (229м2 за цена од 
73.280,00 ден.); 14/216 (189м2 за цена од 60.480,00 ден.); 
19/216 (256м2 за цена од 81.920,00 ден.) идеални делови 
од нива 5 класа, м.в. "Под Јаз", од вкупно 8737 м2, ус-
троена на КП 850, план 4, скица 12, запишана во ПЛ 17 
за КО Батинци под следните услови: рокот за плаќа-
ње е веднаш на денот на заверката на договорот кај 
нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и тро-
шоците за преносот на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 
форма да се достават до нотарот Верица Симоновска 
Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 
30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа по-
нуда. (18360) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна 
градина на К.П. 1028 на место викано "Браненица" 
кл.2 во површина од 1170 мкв и овошна градина на 
К.П.1033 на место викано "Браненица" кл.2 со повр-
шина од 1098 мкв и двете заведени во имотен лист бр. 
589 за К.О. Сопотско, сосопственост на продавачите 
Балаловска Славе Зора, Балаловска Вангел Тодорка 
и Оровчанец Сотир Јасмина на по 1/6 една идеална 
шестина сите од Скопје, за цена од 30.000,00 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. (18362) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 14/48 идеа-
лен дел од к.п. бр. 32/1-8 нива од 5 класа на м.в. 
"ГЛАДНИЦИ" во површина од 5150 м2 заведена во 
П.Л. бр. 935 за К.О. Врапчиште, сопственост на Сејди-
ни Узеир Мемедин и Сејдини Узеир Нади од с. Врап-
чиште за купопродажна цена од 320.000,00 (тристоти-
ни дваесет илјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-
конот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во Службен весник на РМ, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротив-
но го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј 
"Братство" бр. 5-А. (18380) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на 
КП.3860/6, план 28, скица 77, МВ "Дубрава", класа 5 
со површина од 2322 м2 во КО Богданци, сопственост 
на Поп Гонов Ристо од Богданци за вкупна цена од 
1.000 ДЕМ во денарска противвредност. 

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

(18381) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 
1138, план 4, скица 17, МВ "Ада", класа 3 со површина 
од 1423 м2 во КО Мрзенци, сопственост на Делев Јо-
ван од Гевгелија за цена од 30.000,00 денари. 

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

(18382) 

Сопственикот Теновиќ Владо, од с.Радишани, Ско-
пје, својата недвижност нива 3 класа, во површина од 
1420 м2, во м.в. "Бара", на КП бр. 5625, КО Кучевиш-
те, според ПЛ бр. 627, го продава за 150,00 денари за 
, 
м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (18826) 

Сопственикот Кочков Стојан, од Скопје, ул."Пав-
ле Илиќ" бр. 6/1-8, 3/17 од својата недвижност нива 5 
класа, во површина од 6916 м2, во м.в. "Јурија", на КП 
бр. 427, КО Визбегово, според ПЛ бр. 182, го продава 
за 150,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (18827) 

Сопственикот Бериша Џемшит, од Скопје, ул. 
"Места" бр. 15, својата недвижност нива 5 класа, во 
површина од 3073 м2, во м.в. "Јурија", на КП бр. 345, 
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КО Визбегово, заведено во ПЛ бр. 300, го продава за 
130,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (18828) 

Се продаваат 6/46 од земјоделско земјиште катас-
тарска култура нива, класа 4, на КП бр. 2737, во м.в. 
"Душница", во вкупна површина од 7655 м2, заведено 
во ПЛ бр. 975, за КО Ореовец, сопственост на Чкат-
роски Даме Наум од Прилеп, ул."Мара Јосифоска" бр. 
14, за цена од 7.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (18573) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
193/1, план 5, скица 22, во м.в. "Железен Мост", класа 
4, со површина од 3290 м2, во КО Габрово, сопствено-
ст на Попов Јован од Скопје, за цена од 263.200,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 
6, Гевгелија. (18579) 

Се продава идеален дел од 1/9 од земјоделско земј-
иште на КП бр. 787/1, план 5, скица 16, на м.в. "Уши", 
кое земјиште претставува лозје од 5 класа со вкупна 
површина од 5339 м2, евидентирано во ПЛ бр. 159 за 
КО Волково како сосопственост на продавачот Нада 
Божиноска од Скопје, ул."Ѓ.Ѓазепов" бр. 16, за вкупна 
продажна цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Ѓорче Петров" бр. 22, 
Скопје. (18407) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 93/3, м.в."Сточни Гробишта", 
култура нива, класа 3, со површина од 950 м2, 

КП бр. 94/1, м.в."Сточни Гробишта", култура нива, 
класа 3, со површина од 2130 м2, КП бр. 94/2, м.в. 
"Сточни Гробишта", двор, со површина од 500 м2, КП 
бр. 94/2, м.в."Сточни Гробишта", култура овошна гра-
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дина, класа 3, со површина од 1458 м2, КП бр. 108/2, 
м.в. "Сточни Гробишта", култура нива, класа 4, со по-
вршина од 12388 м2, и КП бр. 114, м.в." Сточни Гроби-
шта", култура нива, класа 3, со површина од 9610 м2, 
сите за КО Ржаничино, сопственост на Лалиќ Марија 
за цена од 320,00 денари за 1м2. 

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

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

(18406) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа реален дел 
од 800 м2, од КП бр. 8036/2 на м.в. "Клуково", нива 4 
класа, во вкупна површина од 4783 м2, опишано по ПЛ 
бр. 6148 на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена 
од 190.000,00 денари, сосопственост на Мустафи 
Џавит Фекрет и Мустафи Џавит Имер двајцата од Те-
тово, ул. "Ван. Вардарска" бр. 10. 

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

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

(18802) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 25/47, м.в. "Црвеника", класа 3 и 4 со повр-
шина од 1505 м2, во КО Бањица, сопственост на Хусе-
ини Рашит Суат од с.Долна Бањица, Гостивар, за цена 
од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (18803) 

Се продава идеален дел од семејна станбена зграда 
4/72 во Скопје, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 66, Скопје, 
КО Центар, КП бр. 2446, зг.1, вл. 1, кат пр, стан 1 на-
мена на зграда 00513 со вкупна површина од 28 м2, 
како и соодветен дел од изградено градежно земјиште 
врз кое постои зграда со вкупна површина од 63 м2, 
запишано во ИЛ бр. 2137, издаден од ДЗГР одделение 
за премер и катастар Скопје, сосопственост на Рама-
дан Камбери од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 11/1-32, 
за цена од 262.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сосопственици на нед-
вижноста со земјиштето што се продава во рок од 45 
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дена од денот на објавувањето на понудата, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, и го поло-
жат износот кај понудувачот, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Љубица Моловска, ул."Франклин Рузвелт" 
бр. 44-а, општина Центар, Скопје. (18630) 

M А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 0599048 на име Марјан Јовановски, ул. 
"Вардарска" бр. 2, Прилеп. (18667) 

Пасош бр. 535793/94 на име Мојсовска Мирјана, бул. 
"Кочо Рацин " бр. 32- 1/15 , Скопје . (18809) 

Пасош бр. 895592 на име Зиков Мите, ул." Сава Ко-
вачевиќ" бр. 47-5/10, Скопје. (18810) 

Пасош брр. 014255578 на име Киров Панче, ул."Пар-
тизански Одреди" бр. 19, Гевгелија. (18811) 

Пасош бр. 265562 на име Копевски Благе, ул. "К.Ј. 
Питу" бр. 30, Куманово. (18812) 

Пасош бр. 634617 на име Стојановиќ Бора, ул. "И. Л. 
Рибар" бр. 64, Куманово. (18813) 

Пасош бр. 6345335 на име Стојановиќ Невенка, ул. 
"И.Л.Рибар" бр. 64, Куманово. (18814) 

Пасош бр. 1031271 на име Тилиќ Даниела, ул. "Вос-
таничка" бр. 53, Скопје. (18815) 

Пасош бр. 97718 на име Расс Елизабета, ул. "Копер-
никова" бр. 28, Скопје. (18816) 

Пасош бр. 15796 на име Гешева Тодорка, ул."Ј.Јоси-
фовски" бр. 58, Гевгелија. (18961) 

Пасош бр. 0348823 на име Костов Јован, с.Богороди-
ца, Гевгелија. (18962) 

Пасош бр. 0714551 на име Папучиев Тоше, с.Богоро-
дица, Гевгелија. (18963) 

Пасош бр. 0810024 на име Костова Захарија, с.Бого-
родица, Гевгелиј а. (18964) 

Пасош бр. 1298035 на име Папучиева Ленче, с. Бого-
родица, Гевгелиј а. (18965) 

Пасош бр. 0953119 на име Јулија Амповска, ул."Мар-
шал Тито" бр. 33/5, Гевгелија. (18966) 

Пасош бр. 1471990 на име Карапанџов Митко, ул. 
"Илинденска" бр. 10, Неготино. (18967) 

Пасош бр. 0497229 на име Мурџева Ружица, с.Негор-
ци, Гевгелија. (18972) 

Пасош бр. 220885 на име Мехмеди Илмије, с.Радож-
да, Струга. (18977) 

Пасош бр. 1185657 на име Сулејмани Миневер, с.Ра-
долишта, Струга. (18978) 

Пасош бр. 1161866 на име Груева Светлана, ул."Или-
нденска" бр. 33, Кавадарци. (18983) 

Пасош бр. 1145330 на име Попова Жаклина, ул. "12 
Другари" бр. 32, Гевгелија. (18990) 

Пасош бр. 0969013 на име Темкова Петранка, ул. 
"Горе Брушански" бр. 68, Кавадарци. (18991) 

Пасош бр. 0916532 на име Снежана Кендроска, ул. 
"Игман" бр. 27, Кавадарци. (18992) 

Пасош бр. 1541547 на име Елизабета Колева, ул. 
"Ило Костов" бр. 33, Кавадарци. (18993) 

Пасош бр. 1404188 на име Василка Атанасова, ул. 
"Страшо Пинџур" бр. 2, Кавадарци. (18994) 

Пасош бр. 1213862 на име Гелова Лоска, ул." Солун-
ска Глава" бр. 15, Кавадарци. (18995) 

Пасош бр. 1507130 на име Петрова Елизабета, ул. 
"Страшо Пинџур" бр. 162, Кавадарци. (18996) 

Пасош бр. 0946262 на име Гурева Славица, ул. "12 
Другари" бр. 32, Кавадарци. (18997) 
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Пасош бр. 1320844 на име Тасев Горан, ул. "Вељко 
Влаховиќ" бр. 2/2-5, Кавадарци. (18998) 

Пасош бр. 332427 на име Тотова Македонка, ул. "29 
Ноември" бр. 16, Кавадарци. (18999) 

Пасош бр. 1346154 на име Тотова Силвана, ул. "29 
Ноември" бр. 16, Кавадарци. (19000) 

Пасош бр. 0936446 на име Сулејмани Хисније, ул. 
"Петар Филиповски-Гарката" бр. 2-1/16, Скопје. 19003 

Пасош бр. 679309 на име Сејфовски Ирфан, ул."Беаз 
Куле" бр. 21 А, Скопје. (19004) 

Пасош бр. 790434 на име Радевски Сашко, с.Глуво, 
Скопје. (19005) 

Пасош бр. 0654716 на име Миткова Шеќеринка, ул. 
"Народен Фронт" бр. 3, Велес. (19006) 

Пасош бр. 820746 на име Несим Бедрије, ул. "Јуриј 
Розентал" бр. 24, Скопје. (19007) 

Пасош бр. 1069966 на име Мифтари Феми, ул. "Кри-
мска" бр. 74 А, Скопје. (19008) 

Пасош бр. 1206345 на име Алитовски Асрит, ул."Ри-
фат Бурчевиќ" бр. 87 б, Скопје. (19009) 

Пасош бр. 793254 на име Дерњани Минуре, ул."Сев-
астополска" бр. 46, Скопје. (19010) 

Пасош бр. 1171751 на име Шабанов Орхан, ул."Карл 
Хрон" бр. 35-2/14, Скопје. (19011) 

Пасош бр. 59076 на име Беџети Џемал, ул. "Младен 
Симоноски" бр. 1, Гостивар. (17616) 

Пасош бр. 1056306 на име Митевски Оливер, 
ул."Васил Доганџиски" бб, Штип. (17607) 

Чекови од бр. 5713875 до 571333879 и од 5964798 до 
5964802 од тековна сметка бр. 09502586 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановски 
Бранко, Скопје. (18817) 

Чекови од бр. 001112010 до 0012034 од тековна смет-
ка бр. 1556049 издадени од Македонска банка АД Ско-
пје на име Дашиќ Лазар, Скопје. (18818) 

Чекови бр. 31699065, 4650936, 3052144 и од 4380243 
до 43802447 од тековна сметка бр. 12039816 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Масин 
Зорка, Скопје. (18819) 

Чекови од бр. 3404981 до 3404989 од тековна сметка 
бр. 47892/77 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Марко Кажиќ, Скопје. (18820) 

Чекови на име Јосифовска Мирјана, Битола. (18985) 
Чекови бр. 24710084 и 24710085 од тековна сметка 

бр. 37376-79 издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Јордан Цицонков, Скопје. (19012) 

Чекови бр. 5004853 и 3924627 од тековна сметка бр. 
13888690 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Стефановска Ружа, Скопје. (19013) 

Чекови од бр. 655017 до 02387518 од тековна сметка 
бр. 02387518 издадени од Комерцијална банка на име 
Петрушевски Живко, Скопје. (19014) 

Работна книшка на име Рогужаров Леонид, Велес. 
Работна книшка на име Спасовски Дејан, Куманово. 
Работна книшка на име Кочески Зоран, Струга.18974 
Работна книшка на име Сулејманоски Азир, Струга. 
Работна книшка на име Коцев Димитар, Штип.18979 
Работна книшка на име Абдулаи Емир, Гостивар. 
Работна книшка на име Симонов Орце, Скопје. 
Работна книшка на име Велковски Зоран, Скопје. 
Работна книшка на име Гочевска Светлана, Скопје. 
Воена книшка на име Ќамуран Шакиров, Велес. 
Воена книшка на име Љупчо Цуциќ, Скопје. (18821) 
Воена книшка на име Слаѓан Стојановски, Кумано-

во. (18973) 
Воена книшка на име Зуберов Насер, Кавадарци. 
Воена книшка на име Димитриевски Аце, Скопје. 
Воена книшка на име Себастијан Ариф, Скопје. 
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Воена книшка на име Адамчески Мирко, Скопје. 
Воена книшка на име Велковски Зоран, Скопје. 
Воена книшка на име Сашко Ѓорѓиевски, Скопје. 
Свидетелство на име Рабаџиски Новко, с.Владими-

рово, Пехчево. (18655) 
Свидетелство на име Стојановска Билјана, Пехчево. 
Свидетелство на име Вазенковски Драги, Пехчево. 
Свидетелства од 5 до 8 одделение на име Усеини Буј-

ар, Струга. (18659) 
Свидетелство за 8 одделение на име Младен Злата-

нов, Штип. (18660) 
Свидетелство на име Садиковски Екрем Аднан, Ве-

лес. (18664) 
Свидетелства од 5 до 7 одделение на име Куртова 

Ајфер, Демир Капија. (18665) 
Свидетелство на име Петровски Александар, Прил-

еп. (18666) 
Свидетелство на име Дервиши Абдулќерим, Тетово. 
Свидетелство на име Ваљтон Адеми, Тетово. (18669) 
Свидетелство на име Наумоски Јованче, Тетово. 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година на име Ардиа Велиу, 

Тетово. (18671) 
Свидетелство на име Зибери Елвира, Тетово.(18672) 
Свидетелство на име Сабедин Садики, Тетово. 18673 
Свидетелство за 4 одделение на име Реџије Хасан, 

Тетово. (18674) 
Свидетелство за 7 одделение на име Зелије Сулејма-

ни, Тетово. (18675) 
Диплома на име Тасиевски Гоце, Струга. (18975) 
Здравствена книшка на име Оцедов Тодор, Велес. 
Здравствена книшка на име Томов Ванчо,Штип. 
Здравствена книшка на име Арсова Даница, Велес. 
Легитимација на име Баб Марија, Битола. (18986) 
Легитимација на име Петкоска Елизабета, Крушево. 

Даночна картичка со бр. 40309993667870 на име МА-
ГИЧНИ СЛИКИ СЕРГЕЈ И БРАТИСЛАВ, Скопје. 

J A В H И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Општина Сарај, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-

ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е Општина Сарај, 

ул."Рекреативен Центар" бб, Сарај. 
Предмет на ограничениот повик бр. 4/2001 е при-

бирање на документација за претходно утврдување на 
подобност на понудувачите како можни носители на 
изведба на следните работи на подрачјето на Општи-
на Сарај за 2001 година: 

а) проектирање, изведба и реконструкција на јавни 
и сообраќајни површини; сообраќајници, мостови,тро-
тоари, велосипедски патеки, јавни паркиралишта, 
спортски и детски игралишта, пешачки патеки други 
јавни површини со завршен асфалтен слој/асфалт, бе-
тон или тврдо лиен асфалт; 

б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки 
патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини 
со завршен слој од префабрикувани бетонски елемен-
ти; 
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в) проектирање и изградба на инфраструктурни 
системи; водоводна хидрантска канализација/ атмос-
ферска и фекална; 

г) проектирање; изградба на јавни зелени површи-
ни; 

д) проектирање и изградба на урбана опрема/ клу-
пи, корпи за отпадоци, заштитни огради/ изработка на 
спортски детски реквизити; 

ѓ) проектирање и изградба на објекти/ згради/ за 
јавни функции; 

е) проектирање и изведба на проекти од аспект на 
заштита и унапредување на човековата околина. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

3. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Општина Сарај 

има потреба од претходно утврдување на подобност 
на понудувачите/ преткфалификација/, преку доку-
ментација врз основа на која ќе се оцени способноста 
на понудувачите за извршување на предметот на на-
бавка: поз.а, поз.б, поз.в, поз.г, поз.д, поз.ѓ, поз.е. 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се поба-
раат дополнителни понуди за извршување на работи 
предвидени со Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Сарај за 2001 го-
дина, според динамика утврдена од набавувачот- Оп-
штина Сарај. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврде-
ни со член 35 од Законот за јавни набавки. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријава за понуда ги доставува-

ат следните документи: 
- документ за техничко - технолошки бонитет, рас-

положлива опрема и други физички капацитети пот-
ребни за реализација на набавката, досегашното иску-
ство/ референтна листа/ и стручен кадар/ квалифика-
ција и број/ за извршување на набавката; 

- документ за економско - финансиски бонитет; 
- документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на 
дејност; 

- документ за регистрација на претпријатието за 
вршење на дејноста 

- документ дека не е во стечај или ликвидација. 
Документот за техничко-технолошкиот бонитет 

треба да се однесува на видот на работата/ поз.а, 
поз.б, поз.в, поз.г, поз.д, поз.ѓ, поз.е/ од предметот на 
набавката за која понудувачите даваат своја понуда. 

Понудувачите можат да дадат понуда за една или 
повеќе позиции од предметот на набавката. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба 
да носи ознака не отворај, бројот на јавниот повик и 
позицијата за која се дава понуда, истиот не треба да 
содржи никаква ознака со која би можело да се иден-
тификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 10 де-
на од денот на објавувањето во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот: 
Општина Сарај, ул."Рекреативен Центар" бб , Сарај. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете 
на тел:02/357-990 и 02/357-996, Општина Сарај. 

Комисија за јавни набавки 
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