
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, 19 јуни 2001 
Скопје 

Број 47 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

919. 
У К АЗ БР. 27 

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

Се поставува по привремена формација за коман-
дант на силите за борба против тероризмот во гене-
ралштабот на Армијата на Република Македонија 

полковник Стојановски Душан Мирослав 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден ге-

нерал, лична ВЕС: 31139, ЕМБГ: 1007959450089 
до сега: Командант на 1. пешадиска бригада "А" во 

1. армиски корпус во генералштабот на Армијата на 
Реп ублика Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
Бр. 07-891 

16 јуни 2001 година 
Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

920. 
У К А 3 БР. 28 

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

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за командант на командата на противвоздушната од-
брана и военото воздухопловство во генералштабот 
на Армијата на Република Македонија 

полковник Стојановски Драган Звонко 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден ге-

нерал, лична ВЕС: 31538, ЕМБГ: 1812954450084 
до сега: Началник на штаб наедно заменик на ко-

мандантот, во командата на ВВ и ПВО во генерал-
штабот на Армијата на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
Претседател 

на Република Македонија, 
Борис Трајковски, с.р. 

922. 
У К А З БР. 30 

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

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за Г-3 началник за операции, готовност и обука, пла-
нирање и вежби, доктрина, модернизација и меѓуарми-
ска соработка во генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија 

бригадниот генерал Драган Ванче Андрески 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал ма-

јор, лична ВЕС: 31240, ЕМБГ: 0508950450138 
до сега: Командант на 1. гранична бригада "А" во 

генералштабот на Армијата на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Бр. 07-898 
18 јуни 2001 година 

Скопје 

923. 
У К АЗ БР. 31 

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

Се унапредува во чин бригаден генерал 
пешадиски полковник Стојановски Душан Мирослав 
ЕМБГ: 1007959450089, сега Командант на силите за 

борба против тероризмот во генералштабот на Арми-
јата на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
Бр. 07-892 

16 јуни 2001 година 
Скопје 

921. 
У К А З БР. 29 

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

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за заменик на началникот на генералштабот на Арми-
јата на Република Македонија 

генерал мајорот Методи Јован Стамболиски 
ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал потпол-

ковник, лична ВЕС: 31280, ЕМБГ: 1004947780815 
до сега: Г-3 Началник за операции, готовност и 

обука, планирање и вежби, доктрина, модернизација и 
меѓуармиска соработка во генералштабот на Армија-
та н а Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
Бр. 07-897 Претседател 

18 јуни 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Бр. 07-899 
18 јуни 2001 година 

Скопје 

924. 
У К А З БР. 32 

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

Се унапредува во чин бригаден генерал 
авијацискиот полковник Стојановски Драган Звонко 
ЕМБГ: 1812954450084, сега Командант на команда-

та на противвоздушната одбрана и военото воздухоп-
ловство во генералштабот на Армијата на Република 
Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр. 07-900 
18 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 
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925. 
У К A З БР. 33 

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

Се поставува по мирновремена и воена формација 
за командант на 13. пешадиска бригада "Б" во 2. арми-
ски корпус во генералштабот на Армијата на Репуб-
лика Македонија 

полковник Бошевски Ристо Јосип 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден ге-

нерал, лична ВЕС: 31239, ЕМБГ: 0711948410005 
до сега: Командант на 13. пешадиска бригада "Б" 

во 2. армиски корпус во генералштабот на Армијата 
на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр. 07-901 Претседател 
18 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

926. 
У К A З БР. 34 

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

Се унапредува во чин бригаден генерал 
пешадиски полковник Бошевски Ристо Јосип 
ЕМБГ: 0711948410005, сега Командант на 13. пеша-

диска бригада "Б" во 2. армиски корпус во генерал-
штабот на Армијата на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр. 07-902 Претседател 
18 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

927. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.05.2001 
година, донесе 

O Д Л У К A 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот, објект 

и земјиште, што се наоѓа на ул. "Орце Николов" бр. 
161 во Скопје, лоциран на КП бр. 2157 КО Карпош, 
евидентиран во имотниот лист на Државниот завод за 
геодетски работи - Одделение за премер и катастар -
Скопје, бр. 4972, сопственост на Република Македони-
ја, се пренесува на Министерството за образование и 
наука. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот од 

член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок. 

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

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

Бр. 23-2166/1 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

928. 
Врз основа на член 27, став 4 од Законот за висо-

кото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА РАБОТАТА, НАЧИНОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ, 

МЕТОДОЛОГИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА АКРЕ-
ДИТАЦИЈА НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Правилникот за работата, начинот на одлучу-
вање, методологијата и постапката за акредитација на 
Одборот за акредитација на високото образование бр. 
12-49/11 од 11.06.2001 година, донесен од Одборот за 
акредитација на високото образование, на седницата 
одржана на 16.02.2001 година. 

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

Бр. 23-1016/1 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

929. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.06.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО 

СРЕДСТВО 
1. Со оваа одлука без надомест се отстапуваат 30 

кревети, со кои располага Министерството за одбрана -
Центарот за военоздравствени установи на Железнич-
ки планинарски клуб "Работнички-Китка" - Скопје. 

2. Примопредавањето на материјалното средство 
од точка 1 на оваа одлука ќе го изврши Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-3271/1 Претседател на Владата 
12 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

930. 
Врз основа на член 26 од Законот за начинот и 

постапката на исплатување на депонираните девизни 
влогови на граѓаните по кои гарант е Република Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 32/2000 и 108/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.06.2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОВЛАС-
ТУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА КОЈА ЌЕ ЈА ВР-
ШИ ОТПЛАТАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО ОБВРЗ-
НИЦИТЕ ИЗДАДЕНИ ОД СТРАНА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
ПОБАРУВАЊАТА НА ГРАЃАНИТЕ ПО ОСНОВ 

НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ 

1. Одлуката за овластување институција која ќе ја 
врши отплатата на обврските по обврзниците издаде-
ни од страна на Република Македонија за намирување 
на побарувањата на граѓаните по основ на депонира-
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ните девизни влогови ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 91/2000) во точка 1 датумот 
"30.06.2001" се заменува со датумот "31.12.2001". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 23-3475/1 
12 јуни 2001 година 

Скопје 

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

931. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12. 06. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за образование и наука и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8428 

8428 10 
8428 10 99 90 

Други машини за 
дигање, манипула-
ција, натовар или 
истовар (на пример 
лифтови, подвижни 
скали, транспорте-
ри и жичарници): 
-Лифтови и скипови: 

Друго 
а) 3 ВФ 375 А С 9 
станици 
б) 3 ВФ 450 А С 16 
станици 
в) 3 ВФ 450 А С 15 
станици 
г) полуавтоматски 
врати 700 

1 парче 

4 парчиња 

4 парчиња 

16 парчиња 

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

Бр. 23-3476/1 
12 јуни 2001 година 

Скопје 

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

член 184 од Царинскиот закон 
на Република Македонија" бр. 

932. 
Врз основа на 

(" Службен весник 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб 
лика Македонија, на седницата одржана на 12. 06. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8471 Машини за авто-

матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; маг-
нетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 

8471 49 

8471 49 90 10 

8517 

8517 21 00 00 

9009 

9009 30 00 00 

податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана форма 
и машини за обра-
ботка на такви по-
датоци, неспомнати 
или неопфатени на 
друго место: 
--Друго, испорача-
ни како системи: 

Нови 
а) Персонален 
компјутер 
1. РС МАСОМ К7-
1200 
2. Miditiwer, АТХ 
300 W 
3. Miniboard ASUS 
A7PRO 
4. Procesor AMD 
K7-Thunderbird 
5. 256DRAM PC 133 
6. Floppu 3.5"/1.44 
МВ 
7. HD 40 GB, 7200 
U/min, 2МВ Cache 
8. DVD ATAPI 
9. Graphic card ATI 
Rage 126/32, AGP 
10. FRITZ Card PCI 
11. Windows 2000 
Prof. Office 2000 Р 
12. Keuboard, mouse 
pad 
13. One уеар warrantu 
14. Монитор 19" 
Лиѕама МА901У 
а) 19"НФ Диамод-

трон, 0,25-0,27мм 
до кХз хоризонтал-
на фреквен. три го-
дини гаранција 
Електрични апара-
ти за жична теле-
фонија или жична 
телеграфија, вклу-
чувајќи жични те-
лефонски апарати 
со безжична слу-
шалка и телекому-
никациски апарати 
за жични системи 
со носечка струја 
или дигитални ли-
ниски системи; ви-
деофони: 
--Телефакси 

а) OKI FAX 5650 
Profesional compact fax 
б) OKI toner 1000 
в) Тонер за тоши-
ба 2060/2860 
Апарати за фотоко-
пирање со вграден 
оптички систем, 
апарати за контак-
тно копирање и 
апарати за термич-
ко копирање: 
-Апарати за тер-
мичко копирање 
а) копир апарат 
Toshiba 2060 
б) копир апарат 
Toshiba 2860 

2 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 
6 парчиња 

4 парчиња 

1 парче 

1 парче 

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

Бр. 23-3478 /1 
12 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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933. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12. 06. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Агенцијата за млади и спорт и тоа: 

3920 Други плочи, листо-
ви, филмови, фолии 
и ленти, од пластич-
ни маси, што не се 
со клеточна струк-
тура, незајакнати, 
неламинирани, без 
подлога или што не 
се комбинирани со 
други материјали: 

3920 42 --Свитливи: 
3920 42 99 00 ----Над 1 мм 

а) татами за џудо 
од 196 м2 

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

Бр. 23-3519/1 Претседател на Владата 
12 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

934. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, 
дон есе 

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

ЗА ЛЕКОВИ 
1. За директор на Бирото за лекови, орган во сос-

тав на Министерството за здравство се именува Цане 
Талевски, дипл. фармацевт, директор на производство 
во ИЦН Македонија-Скопје. 

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

Бр. 17-3313/2 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

935. 
Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здравс-

твеното осигурување ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 5 ју-
ни 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија-Скопје број 
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02-2540/2-4 од 11 мај 2001 година, со која за заменик на 
директорот на Фондот е именуван Вулнет Ферати, 
доктор на медицина, досегашен помошник на дирек-
торот на Фондот. 

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

Бр. 17-3202/2 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

936. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

1. Се разрешува Трајко Вељаноски од должноста 
државен секретар во Министерството за правда, сме-
тано од 12. 06. 2001 година. 

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

Бр. 17-3511/1 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

937. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе 

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

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

1. За државен секретар во Министерството за 
правда, сметано од 12. 06. 2001 година се именува Са-
фет Кадрии, дипл. правник. 

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

Бр. 17-3512/1 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

938. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

1. Се разрешува м-р Зоран Цветаноски од дол-
жноста директор на Државниот завод за геодетски ра-
боти. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-3460/2 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

939. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, 
донесе 

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

ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

1. За директор на Државниот завод за геодетски 
работи се именува Мирче Ѓорѓовски, помошник на ди-
ректорот на Републичката геодетска управа. 

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

Бр. 17-3460/3 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

940. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Светлана Антоновска од должнос-
та директор на Заводот за статистика 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. 17-3461/2 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

941. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, 
донесе 

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

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

1. За директор на Државниот завод за статистика 
се именува Благица Новковска, раководител на Сек-
торот за социјални статистики во Државниот завод за 
статистика. 

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

Бр. 17-3461/3 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

942. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за Дирекција-

та за цивилна воздушна пловидба ("Службен весник 
на РМ" бр. 20/95) и член 35 и 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.06.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИ-

НАТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЦИВИЛНАТА 
ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 

1. За Национален координатор за безбедност на 
цивилната воздушна пловидба се именува Миле Мано-
лев, директор на Управата за цивилна воздушна пло-
видба на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-3709/1 Претседател на Владата 
12 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

943. 
Врз основа на член 69 од Законот за локалната са-

моуправа ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 52/95), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.06.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА ДЕМИР КАПИЈА 
БР. 07-49/18 ОД 6.03.2001 ГОДИНА И ЧЛЕНОВИТЕ 3 И 
4 ОД ОДЛУКАТА БР. 07-49/17 ОД 6.03.2001 ГОДИНА 

1. Со ова решение се запираат од извршување Од-
луката за определување на потписници на жиро смет-
ката за функција на фондот за локални патишта и 
улици и уредување на градежно земјиште за општина 
Демир Капија бр. 07-49/18 од 6.03.2001 година и члено-
вите 3 и 4 од Одлуката за определување на надомес-
ток на патни и дневни трошоци на членовите на Сове-
тот на општина Демир Капија за нивно учество во ра-
ботата на Советот и на комисиите и другите работни 
тела на Советот и за трошоците направени во извршу-
вањето на задачите доверени од страна на Советот бр. 
07-49/17 од 6.03.2001 година. 

2. Владата на Република Македонија во рок од 15 
дена од влегувањето во сила на ова решение ќе покре-
не постапка пред Уставниот суд на Република Маке-
донија за оценување на уставноста и законитоста на 
наведените одлуки. 

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

Бр. 23-1485/1 Претседател на Владата 
12 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

944. 
Врз основа на член 8, став 3 од Законот за формира-

ње на средствата на солидарноста на Република Маке-
донија за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди и за воведување "Недела на солидарноста" 
("Службен весник на РМ" бр. 30/74, 36/74, 10/76, 44/77, 
22/7 8, 19/80 и 16/85), министерот за финансии, донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА 

1. Правните лица кои средствата на солидарноста 
ги водат на посебна сметка во своето книговодство, 
должни се средствата на солидарноста за 2001 година 
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да ги уплатат на сметката 40100-655-58 - Средства на 
солидарноста на Републиката за отстранување на пос-
ледиците од елементарни непогоди, со исплатата на 
платите за месец јуни 2001 година. 

2. За спроведување на оваа наредба ќе се грижи 
Заводот за платен промет. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 12-11051/1 Министер, 
6 јуни 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

945. 
Врз основа на член 47 став 3 од Законот за внат-

решни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 
55/97), министерот за внатрешни работи, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
3 А ИМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ 3 А НАЧИНОТ НА ПОВИКУВАЊЕ И 
АНГАЖИРАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА РЕ-

3ЕРВНИОТ СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
3 А ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на повикување и анга-

жирање на припадниците на резервниот состав на Ми-
нистерството за внатрешни работи ("Службен весник 
на РМ" бр. 9/96), во членот 1 на крајот на реченицата 
точката се заменува со запирка и се додаваат зборови-
те: "во услови на сложена безбедносна состојба во Ре-
публика Македонија или кога јавниот ред и мир е на-
рушен во поголем обем.". 

Член 2 
Во членот 2, во ставот 2, по зборот "состојба" се 

додава запирка и зборовите: "во услови на сложена 
безбедносна состојба во Република Македонија или 
кога јавниот ред и мир е нарушен во поголем обем.". 

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

њето во " Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 161-19886/1 Министер 

17 јуни 2001 година за внатрешни работи, 
Скопје Љубе Бошкоски, с.р . 

946. 
Врз основа на член 27 став 3 и 4 од Законот за ви-

сокото образование ("Службен весник на РМ" бр. 
64/2000), Одборот за акредитација на високото обра-
зование, на седницата одржана на 16.02.2001 година, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
3 А РАБОТАТА, НАЧИНОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ, 
МЕТОДОЛОГИЈАТА И ПОСТАПКАТА 3 А АКРЕ-
ДИТАЦИЈА НА ОДБОРОТ 3 А АКРЕДИТАЦИЈА 

НА ВИСОКОТО ОБРА3ОВАНИЕ 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се уредува работата, 

начинот на одлучување, методологијата и постапката 
за акредитација и други прашања од значење за работа-
та на Одборот за акредитација на високото образова-
ние (во натамошниот текст: Одбор за акредитација). 

II. РАБОТА НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 
И НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ 

Член 2 
Одборот за акредитација работи на седници, кои 

се свикуваат по потреба. 
Седниците на Одборот за акредитација ги свикува 

претседателот по сопствена иницијатива или по ини-
цијатива на член на Одборот за акредитација. 
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Седниците на Одборот за акредитација се свикува-
ат со покана, која содржи место и време на одржување 
на седницата и предлог на дневен ред. 

Со поканата за седница се доставува и материјалот 
што се предлага да биде разгледан на седницата. 

Член 3 
Седниците се свикуваат најмалку пет дена пред 

нивното одржување. 
За итни и неодложни работи претседателот може 

да свика седница и во пократок рок од рокот утврден 
во став 1 на овој член. 

Член 4 
Претседателот на Одборот за акредитација врз ос-

нова на заклучок на Одборот за акредитација, може 
да повика и други експерти и стручни лица за да при-
донесат во работата на Одборот за акредитација. 

Член 5 
Со седниците на Одборот за акредитација, претсе-

дава претседателот на Одборот за акредитација. 

Член 6 
Одборот за акредитација може да работи и одлучу-

ва доколку на седницата присуствуваат две третини од 
вкупниот број членови на Одборот за акредитација. 

Одборот за акредитација одлучува со мнозинство 
на гласови од вкупниот број членови на Одборот за 
акредитација. 

Член 7 
Одборот за акредитација одлучува со јавно гласа-

ње. 
Одборот за акредитација може да донесе одлука за 

одделни прашања од својот делокруг да одлучува со 
тајно гласање. 

Одборот за акредитација изборот на членови за 
Агенцијата за евалуација го врши со тајно гласање. 

Член 8 
По секоја точка од дневниот ред се води расправа 

и се донесуваат заклучоци односно одлуки, во завис-
ност од карактерот на прашањето. 

Одборот за акредитација по проектот за основање 
на високообразовна установа со приложената доку-
ментација доставен од страна на основачот, донесува 
решение за акредитација. 

За одредени прашања од својот делокруг, Одборот 
за акредитација дава мислења и донесува препораки. 

Член 9 
За седниците за Одборот за акредитација се води 

записник. 
По одржувањето на седницата, изготвениот запис-

ник се доставува за разгледување и прифаќање до чле-
новите на Одборот за акредитација. 

По забелешките на записникот, се расправа на пр-
вата наредна седница на Одборот за акредитација, на 
која се врши и усвојување на записникот. 

Член 10 
Записникот особено содржи: означување на седни-

цата, време и место на одржување на седницата; при-
сутни членови и други експерти и стручни лица; пода-
тоци за усвојување на записникот од претходната сед-
ница; дневен ред на седницата; заклучоците, односно 
препораките, мислењата; мнозинството со кое е доне-
сена одлуката, односно заклучокот и др. 

III. МЕТОДОЛОГИЈА И ПОСТАПКА 
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

Член 11 
Работата на Одборот за акредитација се заснова на 

методологија на вреднување на исполнетоста на усло-
вите утврдени со Правилникот за нормативите и стан-
дардите за основање на високообразовни установи и 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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вршење на високообразовна дејност со условите содр-
жани во Проектот за основање на високообразовна 
установа, односно со постојните услови на соодветна-
та високообразовната установа. 

Член 12 
Постапка за акредитација пред Одборот за акреди-

тација се отвора по барање на: 
- основач на високообразовна установа; 
- високообразовна односно научна установа; 
- Министерството за образование и наука. 

Член 13 
Доставените барања со целокупната документаци-

ја се разгледуваат на седница на Одборот за акредита-
ција. 

Одборот за акредитација барањата за акредитаци-
ја на студиските програми ќе ги разгледува доколку се 
доставени во разумен рок пред распишувањето на 
конкурсот за запишување на студенти. 

Одборот за акредитација прелиминарно одлучува 
дали ќе отвори постапка по барањето и за распореду-
вањето на барањето на надлежна комисија. 

Член 14 
По прифаќањето и отворањето на постапката, Од-

борот за акредитација во зависност од природата на 
барањето, формира комисија од соодветна научна об-
ласт до која ги доставува барањата со целокупната до-
кументација. 

Член 15 
Комисијата: 
- ги систематизира и обработува пристигнатите ба-

рања за акредитација со придружната документација; 
- по потреба бара дополнителни информации и ма-

теријали од поднесувачот на барањето; 
- доколку има потреба, врши непосредни посети на 

високообразовните установи и на други институции 
кои поднеле барање за акредитација и остварува не-
посредни контакти и разговори со раководните орга-
ни на институцијата, наставниците и студентите; 
- врши и други работи за кои ќе оцени дека е потребно 
или кои и ги доверил Одборот за акредитација во вр-
ска со покренатата постапка. 

Членовите на комисијата работите од ставот 1 на 
овој член ги вршат во име на Одборот за акредитација 
и не ги изнесуваат јавно резултатите и согледувањата 
од својата работа. 

Член 16 
По спроведените активности од член 15 од овој 

правилник, комисијата подготвува извештај и го дос-
тавува до Одборот за акредитација. 

Член 17 
По добивањето на извештајот од комисијата, прет-

седателот на Одборот за акредитација го става на дне-
вен ред на седницата на Одборот за акредитација за 
разгледување и прифаќање. 

На седницата покрај претседателот на комисијата, 
можат да присуствуваат и нејзините членови. 

Член 18 
Претседателот на комисијата, освен ако Комисија-

та не одреди друг член, реферира по извештајот. 
По извештајот и придружната документација се 

отвора расправа. 
Кога се врши акредитација согласно член 184 став 

3 од Законот за високото образование, основа за рас-
права и одлучување на Одборот за акредитација се из-
вештаите на Агенцијата за евалуација. 

По спроведената расправа и гласањето, Одборот 
за акредитација донесува одлука на начин утврден со 
овој правилник. 

Член 19 
Одборот за акредитација го определува начинот 

на собирање податоци што се од значење за оствару-
вање на неговите надлежности. 

Податоците од ставот 1 на овој член се собираат 
врз основа на документација што ја воспоставува Ми-
нистерството за образование и наука. 

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
И НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОДБОРОТ 

ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 
Член 20 

Членот на Одборот за акредитација има право и 
должност редовно да присуствува на седниците на Од-
борот за акредитација. 

За своето отсуство, членот на Одборот за акреди-
тација е должен благовремено да извести. 

Член 21 
Членот на Одборот за акредитација е должен ак-

тивно да учествува во работата на седниците на Одбо-
рот за акредитација и да ги изнесува своите ставови и 
мислења по прашањата кои што се на дневен ред. 

Член 22 
Одборот за акредитација од редот на своите чле-

нови избира претседател и заменик претседател на 
Одборот за акредитација, за време од 4 години. 

Член 23 
Претседателот на Одборот за акредитација: 
- го претставува и застапува Одборот за акредита-

ција; 
- го организира и координира целокупниот процес 

на работа на Одборот за акредитација; 
- ги организира и свикува седниците и претседава 

со нив; 
- ги потпишува актите што ги донесува Одборот за 

акредитација; 
- остварува службена комуникација и односи со 

министерот за образование и наука и надлежните ор-
гани на високообразовните установи и други институ-
ции, во врска со работата на Одборот за акредитација; 

- го извршува финансискиот план на Одборот за 
акредитација; 

- потпишува договор со министерот за образова-
ние и наука за начинот на кој се вршат стручните, ад-
министративните и финансиските работи на Одборот 
за акредитација; 

- врши други работи утврдени со овој правилник. 
Во отсуство на претседателот, заменикот на прет-

седателот ги има сите негови права и должности. 
Член 24 

Претседателот и заменик претседателот на Одбо-
рот за акредитација, се одговорни за својата работа 
пре д членовите на Одборот за акредитација. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се објави по добивањето согласност од Влада-
та на Република Македонија". 

Бр. 12-49/11 Претседател 
11 јуни 2001 година на Одборот за акредитација, 

Скопје проф. д-р Тито Беличанец, с.р. 

947. 
Врз основа на член 15 став 1, точка 2, член 16 став 

2 и член 63 став 1 точка 11 од Законот за Народна бан-
ка на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/96-пречистен текст и бр. 37/98) и точка 4 од 
Одлуката за начинот и условите на одобрување на 
краткорочни кредити на банките со залог на определе-
ни хартии од вредност, Советот на Народна банка на 
Реп ублика Македонија, на 15. 06. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НАТА СТАПКА НА ЛОМБАРДНИТЕ КРЕДИТИ 
ОДОБРЕНИ ОД СТРАНА НА НАРОДНА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во точката 2 од Одлуката за каматната стапка 

на ломбардните кредити одобрени од страна на На-
родна банка на Република Македонија ("Службен вес-
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ник на РМ" бр. 41/2001), процентот "19,00" се замену-
ва со "23,00". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 18.06.2001 година. 

О. бр. 02-15/176/2001 Претседател 
15 јуни 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

948. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и бр. 
37/98), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на 15. 06. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАДО-
МЕСТУВА И ПЛАЌА ПРОВИЗИЈА ЗА КУПУВАЊЕ 

НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите и начинот 
под кои Народна банка на Република Македонија надо-
местува и плаќа провизија за купување на благајнички 
записи на Народна банка на Република Македонија. 

2. Народна банка на Република Македонија ја на-
доместува провизијата што банките ја плаќаат при 
преносот на средствата, преку Заводот за платен про-
мет, за купување на благајнички записи во свое име и 
за своја сметка. 

Народна банка на Република Македонија ја надомес-
тува провизијата што банките ја плаќаат при преносот 
на средствата, преку Заводот за платен промет, за купу-
вање на благајнички записи во свое име и за туѓа сметка. 

3. Кога банката купува благајнички записи на Народ-
на банка на Република Македонија во свое име и за туѓа 
сметка, провизијата за оваа услуга Народна банка на Ре-
публика Македонија им ја надоместува на банките. 

4. Провизијата од точка 2 став 2 и точка 3 е дифе-
ренцирана и зависи од рокот на достасување на благај-
ничките записи и тоа за: 

- 3 дена провизијата изнесува 0.045%; 
- 7 дена провизијата изнесува 0.060%; 
- 14 дена провизијата изнесува 0.080%; 
- 28 дена провизијата изнесува 0.100%. 
5. Надоместот од точка 2 и провизијата од точка 3 На-

родна банка на Република Македонија ја плаќа месечно. 
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 18.06.2001 година. 

О. бр. 02-15/175/2001 Претседател 
15 јуни 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поведена постапка заведена под 

XVII. П.бр. 677/01 за развод на брак, по тужба на ту-
жителот Орде Трајчевски од Скопје, привремено со 
престој во Република Франција, застапуван од негови-
от полномошник Станојевска Наташа адвокат од Ско-
пје, ул."Пајко Маало" бр. 6, против Елица Трајчевска 
од Скопје, ул."13-ти Јули" бр. 10, сега со непознато 
место на живеење. 

За привремен старател на тужената е поставена 
Веселиновска Славица адвокат од Скопје, ул."Пајко 
Маало"бб, со решение на Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа на општините на град Скопје бр. 

3020-335 од 01.06.2001 година која што ќе ја застапува 
тужената до нејзиното јавување во судот или до пра-
восилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХVII.П.бр. 
677/01. (14987) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
доделување на децата и издршка, по тужба на тужи-
телката Мигена Садику од Скопје, ул."Лихнида" бр. 
1/1-9, против тужениот Фаик Садику од Скопје, прија-
вен на адреса ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 108, сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од објавувањето на судскиот оглас во "Службен вес-
ник на РМ" и на огласната табла во судот или да пос-
тави полномошник кој ќе го застапува во текот на 
постапката. Во спротивно, по истекот на овој рок до-
колку тужениот не се јави во судот во смисла на член 
78 од ЗПП ќе му се постави привремен застапник од 
редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го застапува ту-
жениот се додека тужениот или негов полномошник 
не се јави во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII.П.бр. 
1312/00. (14946) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за оспорување на 

татковство по тужба на тужителката Ганију Харие од 
с.Моране малолетна керќа на тужениот, преку закон-
скиот застапник Кадриовска Ѓултен, против тужениот 
Ганиу Џелал од Скопје, ул."Јосип Михајловиќ" бр. 12, 
сега со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот веднаш 
по истекот на рокот на огласот со цел да ги застапува 
своите интреси, во спротивно ќе му биде поставен 
привремен старател од редот на адвокатите. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ХП.П.бр. 
896/01. (14734) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред Основниот суд во Битола, и тоа судијата Ив-

ан Стојановиќ како судија поединец, во вонпроцесни-
от предмет на предлагачката Оклеска Тасула од Ско-
пје, ул."Кочо Рацин" бр. 38/15, за докажување на смрт 
врз основа на член 89 од Законот за вонпроцесна пос-
тапка. 

Се повикува Марија Дунда, моминско Белимачи, 
од татко Симон и мајка Елена Белимачи, родена 
04.12.1882 година во с.Маловишта - Битола, а почина-
ла на 14.01.1910 година во Битола. 

Се повикува секое лице кое нешто знае за 
животот и смртта на Марија Дунда, во рок од 15 дена 
од објавување на огласот во "Службен весник на РМ" 
да се јави во просторија бр. 40 на Основниот суд во 
Битола. 

По протекот на рокот од 15 дена судот ќе спроведе 
п о стапка и ќе донесе одлука за утврдување на смртта. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр.74/01.(14767) 

Пред Основниот суд во Битола, и тоа судијата Ив-
ан Стојановиќ како судија поединец, во вонпроцесни-
от предмет на предлагачката Софика Јанкова од Би-
тола, ул. "Маркс и Енгелс" бр. 24, за докажување на 
смрт врз основа на член 89 во врска со член 79 од За-
конот за вонпроцесна постапка. 

Се повикува Петар Ѓорѓиев, роден 1892 година во 
Битола, со последно живеалиште во Битола, после ос-
лободувањето некаде во 1945 година се иселил во Ле-
рин, Република Грција, каде починал во 1948 година. 

Се повикува секое лице кое нешто знае за 
животот и смртта на Петар Ѓорѓиев, во рок од 15 дена 
од објавување на огласот во "Службен всеник на РМ" 
да се јави во просторија бр. 40 на Основниот суд во 
Битола. 

По протекот на рокот од 15 дена судот ќе спроведе 
постапка и ќе донесе одлука за утврдување на смртта. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр.85/01.(14768) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Во парничниот предмет за развод на брак на овој 

суд П.бр. 394/01 заведен по тужба на тужителката Сев-
дије Ајвазовска од Велес, против тужениот Ајвазов-
ски Јаша Сантијаго сега со непозната адреса на жи-
веење и престојување во Германија. Вредност на спор-
от 60.000,00 денари. За привремен застапник на туже-
ниот се одредува Валерија Николова стручен соработ-
ник при овој суд согласно со член 78 став 2 точка 4 и 5 
од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник по споменатиот пред-
мет се додека тужениот или негов полномошник не се 
појави пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 394/01. (14741) 

Основниот суд во Велес по парничниот предмет за 
сопственост П.бр. 355/01 по тужба на тужителот Ха-
лити Марина од с.Мелница, против тужениот Чинко-
ски Јашаров Шабан од с.Мелница, а сега со непознато 
место на живеење и престојување. Вредност на спорот 
10.000,00 денари. За привремен застапник на тужениот 
Основниот суд во Велес го постави стручниот сора-
ботник на овој суд Билјана Јачева согласно член 78 
став 2 точка 4 и 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник по споменатиот пред-
мет, се додека тужениот не се јави пред судот, односно 
органот за старателство не го извести судот дека пос-
тавил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 355/01. (14747) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Основниот суд во Гостивар врз основа на член 78 

став 2 точка 4 од ЗПП на тужениот Лекоски Ване од 
Гостивар сега со непозната адреса, а во спорот за из-
менување на одлука за чување и воспитување на дете, 
по тужба на тужителката Муслиу Јасмина од Гости-
вар, му постави привремен застапник и тоа стручниот 
соработник на овој суд дипл.правник Димитриева Ду-
шица, кој ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека истиот или негов полномошник не се појават 
пред судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека му назначил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.201/01. (14739) 

Пред овој суд по предлог на предлагачите Николо-
ски Стојко и Ѓорѓиески Јане двајцата од Гостивар, ул. 
"Никола Парапунов" бр. 204, се води постапка за до-
кажување на смртта на лицето Ѓоре Николоски од с. 
Дебреше, од татко Никола и мајка Арсина. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Ѓо-
ре Николоски во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд 
во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица кои зна-
ат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат на 
овој суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повикано-
то лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умре-
но. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.278/00. (14744) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за долг по тужба на тужителот Исајлоски 
Ристо од с.Дебреше, застапуван од полномошникот 
Агрон Салиу адвокат од Гостивар, против тужениот 
Исеини Шефик од Гостивар, сега со непозната адреса 
во Италија. Вредност на спорот 17.000 ДЕМ во денар-
ска противвредност. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за привре-
мен застапник му е поставен Нијази Јонузи адвокат од 

Гостивар, кој што ќе го застапува тужениот се додека 
не се појави пред судот или додека не одреди свој пол-
номошник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.223/01. (14745) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор за 
развод на брак по тужба на тужителот Муареми Ми-
лаим од с.Неготино, против тужената Муареми роде-
на Мамуди Асије, од истото село, со непозната адреса 
во странство. 

Се повикува тужената да се јави во судот да доста-
ви точна адреса или пак да овласти полномошник кој 
ќе ја застапува во постаката. Во спротивно, во рок од 
30 дена судот ќе и постави привремен застапник кој ќе 
ги штити нејзините права и интереси во постапката. 

Како привремен застапник ќе и боде поставен ад-
вокатот Шефајет Хајдари од Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.419/01. (14746) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужба на тужителот Дашмир Емри од Гостивар, ул. 
"Беличица" бр. 85, преку полномошникот Веселинова 
Драгослава адвокат од Гостивар, против Фатиме Ам-
заи од с.Дебреше, сега со непозната адреса во странст-
во. 

Согласно член 84 став 2 точка 4 од ЗПП на туже-
ната и се определува привремен застапник и тоа адво-
кат Агим Мислими од Гостивар, кој ќе ја застапува ту-
жената се додека таа или нејзин полномошник не се 
јави пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.384/01. (15111) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Насер 
Зулбеари од Гостивар, ул."Никола Парапунов" бр. 
164, се води постапка за докажување на смртта на ли-
цето Џеладин Зулбеари од татко Зулбеар и мајка Фе-
тие, роден на 03.06.1939 година во с.Дебреше - гости-
варско. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Џелади Зулбеари во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла на овој суд да се јави во Основниот 
суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица кои зна-
ат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат на ов-
ој суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повикано-
то лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умре-
но. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.126/01. (15112) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Насер 
Зулбеари од Гостивар, ул."Никола Парапунов" бр. 
164, се води постапка за докажување на смртта на ли-
цето Шукрије Зулбеари од татко Касам и мајка Сафи-
је Асани, родена на 08.01.1939 година во с.Вруток. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Шукрије Зулбеари во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла на овој суд да се јави во Основниот 
суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица кои зна-
ат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат на ов-
ој суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повикано-
то лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умре-
но. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.127/00. (15113) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за развод на брак согласно член 40 од Закон-
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от за семејство, по тужба на тужителката Билали, ро-
дена Имери Букурије, од с.Дебреше, застапувана од 
полномошникот Славкоска Светлана адвокат од Гос-
тивар, против тужениот Билали Рами од с.Чегране, 
сега со непозната адреса во странство. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за привре-
мен застапник му е поставена Весна Попоска адвокат 
од Гостивар, која ќе ги застапува неговите интереси се 
додека тужениот не се појави пред судот или одреди 
свој полномошник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.418/01. (15114) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена парнична постапка за 

развод на брак по тужба на тужителката Рабије Џема-
иловски од Куманово, ул. "Средорек" бр. 119, против 
тужениот Амдија Џемаиловски од Куманово, со непо-
зната адреса во СР Германија. 

На тужениот му се поставува привремен застапник 
и тоа Лидија Велиновска од Куманово, до прависилно 
окончување на овој спор или додека тужениот или не-
говиот полномошник не се јави пред судот, односно 
додека Центарот за социјална работа не го извести 
судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, VI. П.бр. 1646/00. 
(14738) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 295/2001 од 11.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 03000023?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Трговското друштво Буматекс ДООЕЛ Штип, 
бул. "ЈНА" бр. 15/10, Штип. 

Се врши упис на зголемување на основната глав-
ница за сума во износ од 56.000 дем или во денарска 
противвредност од 1.743.870,50 денари. Вкупната основ-
на главница на друштвото изнесува 141.000 дем или во 
денарска противвредност од 4.391.023,00 денари. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
295/2001. (14849) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1502/2001 од 06.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02025137?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар намеруваното намалување на ос-
новната главница на Друштвото за собирање и при-
марна преработка на отпадоци извоз-увоз ЕКОЦЕН-
ТАР 97 ДОО-Скопје, ул. "Индустриска" бр. 6. 

Друштвото има намера да ја намали основната 
главница за износ од 280.000 дем во денарска против-
вредност 8.680.000,00 денари. Причината и намената за 
намеруваното намалување на основната главница на 
друштвото е намерата на еден од содружниците да истапи 
како содружник од друштвото и да го повлече својот удел 
во непаричен влог, кој влог е во висина на намеруваното 
намалување на основната главница на друштвото. 

Ги повикуваме доверителите на друштвото да под-
несат писмено барање, доколку сакаат друштвото да 
им го исплати побарувањето или да им даде гаранција 
дека побарувањето ќе им биде исплатено. Барањето 
се поднесува на адреса: Друштво за собирање и при-
марна преработка на отпадоци извоз-увоз ЕКОЦЕН-
ТАР 97 ДОО-Скопје, ул. "Индустриска" бр. 6. Ако по 
истекот на 90 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас не биде поднесено барање од доверителите за 
исплата на побарувањето, ќе сметаме дека сите тие 
доверители се согласни со намеруваното намалување 
на основната главница на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1502/2001. (14851) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 278/2001 од 04.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 03008554?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма и зголемувањето 
на основна главница на Друштвото за производство, 
трговија и услуги увоз-извоз 30-ти Март ДОО Радо-
виш, ул. "Вардарска" бр. 68. 

Досегашен назив: Друштво за производство, трго-
вија и услуги увоз-извоз 30-ти Март ДООЕЛ Радовиш, 
ул. "Вардарска" бр. 68, се менува во: Друштво за про-
изводство, трговија и услуги увоз-извоз 30-ти Март 
ДОО Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 68. 

Досегашната основна главница од 5.000 дем или 
155.000,00 денари се зголемува за 103.800 дем или 
3.217.800,00 денари или вкупно основната главница из-
несува 108.800 дем или 3.372.800,00 денари. 

Кон друштвото пристапува содружникот Илиева 
Убавка од Радовиш. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
278/2001. (14852) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 304/2001 од 21.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 03008729?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружник и зго-
лемувањето на главница на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Евитал ДОО увоз-извоз Св. 
Николе, ул. "Индустриска" бб. 

Од друштвото истапува содружникот Продекс 
увоз-извоз ДООЕЛ Св. Николе, ул. "Индустриска" бб. 
Кон друштвото како содружник пристапува ДАН 
ТРАДИНГ ДОО Виена, ул. "Бујатигасе" бр. 7, со влог 
од 1.480.000 дем или 45.880.000,00 денари. Основната 
главница на друштвото се зголемува на 1.485.000 дем 
со преземање на новиот влог од страна на содружни-
кот ДАН ТРАДИНГ ДОО Виена. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
304/2001. (14853) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 1413/2001 од 31.05.2001 година, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основна главница на Друш-
твото за производство на вино, вински дестилат и трговија 
на големо и мало ГТЛ 89 увоз-извоз ДОО Глигор Митров 
и др. ул. "Јане Сандански" бр. 3, Неготино. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
4.984.700,00 денари или 160.443 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1413/2001. (14854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 458/2001 од 24.04.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02031758?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основна главница и промена-
та на управител на Друштвото за трговија и услуги АРИ-
ЕТЕ ѓурѓа ДООЕЛ ул. "Златарска" бб, ГТЦ, Скопје. 

Се брише: Ѓурѓа Младеновска-управител без огра-
ничувања. Се запишува: Весна Лазаревиќ-управител 
без ограничувања. Основната главница на друштвото 
се зголемува за 412.300,00 денари (13.300 дем). 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
458/2001. (14855) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1407/2001 од 29.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02011826?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар пристапувањето на содружник и 
зголемувањето на основачки влог на Друштвото за 
транспорт и трговија ИЗО КОМПАНИ ДОО Алили 
Таип и др. увоз-извоз с. Крушопек, општина Сарај. 
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Пристапува: Бербери Пелумб од Албанија на ден 
07.05.2001 година. Зголемена основна главница: 
2.390.920,00 денари или 77.130 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1407/2001. (14856) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1305/2001 од 05.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02033151?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Трговското друштво за производство и про-
мет МЕЛЕТИАДИС Лазарос и др. ДОО Гевгелија, ул. 
"7-ми Ноември" бр. 18а. 

Зголемена основна главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1305/2001. (14858) 

Од друштвото истапува еден од содружниците Фи-
липов Анѓел со одлука од 10.04.2000 година. Се зголе-
мува основната главница на друштвото за 7.094.700,00 
денари или 227.700 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1164/2000. (14862) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 801/2001 од 09.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02018211?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиште и зголемување-
то на основна главница на Трговското услужно друш-
тво на големо и мало А. П. ВИКТОРИЈА ДООЕЛ 
Милорад увоз-извоз ул. "Партизански Одреди" бр. 27-
а/3, Скопје. Трговското услужно друштво на големо и 
мало А. П. ВИКТОРИЈА ДООЕЛ Милорад увоз-извоз 
бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 30-3/7, ја зголеми ос-
новната главница: 3.964.650,00 денари или 127.400 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
801/2001. (14859) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1482/2001 од 01.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 2017693?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар зголемувањето на основна главница, 
проширувањето на дејност во внатрешен промет и про-
мена од ДООЕЛ во ДОО на Друштвото за производ-
ство, градежништво, трговија и услуги АМИДА ТРЕЈД 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Огражден" бр. 4/2-6. 

Пристапување на содружникот Милан Вукотиќ од 
СРЈ. Зголемување на основната главница за 
1.417.600,00 денари или 44.300 дем. 

Проширување на дејноста во внатрешен промет 
со: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1482/2001. (14864) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1318/2001 од 29.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02006329?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство, монтажа и трго-
вија ГРАНДЕКСПОРТ Драги ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Островска" бр. 4-а. 

Основачкиот влог на основачот Савески Драги, един-
ствен содружник и управител на Трговското друштво за 
производство, монтажа и трговија ГРАНДЕКСПОРТ 
Драги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се зголемува од 17.141 
дем, денарска противвредност 530.000,00 денари на 53.156 
дем, денарска противвредност 1.651.500,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1318/2001. (14860) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1317/2001 од 31.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02032118?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство, рударство, трго-
вија и услуги КРЕСТ МАРМО Леон и други ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 10/42. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
899.000,00 денари или 29.000 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1317/2001. (14865) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1041/2001 од 15.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02011831?-4-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на одлука за намалување-
то на основна главница и намалување на основната 
главница на Акционерското друштво за производство, 
доработка и промет СЕМЕНАРСТВО АД извоз-увоз 
Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4, Скопје. 

Запишување на одлука за намалување на основна 
главница и намалување на основната главница на Ак-
ционерското друштво за производство, доработка и 
промет СЕМЕНАРСТВО АД извоз-увоз Скопје, ул. 
"Никола Вапцаров" бр. 2-4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1041/2001. (14861) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1539/2001 од 07.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02002234?-4-02-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на извршено зго-
лемување на основна главница и проширувањето на 
дејност на Брокерската куќа КБ-БРОКЕР АД-Скопје, 
кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје. 

Запишување на извршено зголемување на основна 
главница и проширување на дејност на: Брокерска ку-
ќа КБ-БРОКЕР АД-Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 
4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1539/2001. (14866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1449/2001 од 06.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02034104?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Трговското друштво за градежништво, произ-
водство, промет и услуги КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДОО 
експорт-импорт Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 104/5-9. 

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

1449/2001. (14867) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1164/2000 од 03.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02014053?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето на содружник, пре-
носот на удел и зголемувањето на основна главница 
на Друштвото за производство, трговија и услуги АН-
СИ КОМЕРЦ експорт-импорт Ристо и др. ДОО ул. 
"Душан Прегарц" бр. 63, Неготино. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1616/2001 од 06.06.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02002234?-4-02-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар запишување одлука за зголемување 
на главницата на Брокерската куќа КБ БРОКЕР АД 
Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје. 

Упис на одлука за зголемување на основната глав-
ница на Брокерската куќа КБ БРОКЕР АД Скопје, 
кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1616/2001. (14868) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1459/2001 од 06.06.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02033261?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар зголемувањето на основна главница на 
Друштвото за општа трговија и инвестиции ГТИ ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев Јасмин" бр. 20. 

Основната главница на друштвото се зголемува и 
изнесува 784.100,00 денари или 25.293 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1459/2001. (14869) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1251/2001 од 31.05.2001 година, на регис-
тарска влошка бр. 02016996?-4-04-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување и членови на органите на управување на 
Акционерското друштво за производство на елек-
тронски и керамички елементи КЕРАМИКА увоз-из-
воз АД Гевгелија, ул. "Индустриска" бр. 4. 

Се брише Аксеновски Миле - извршен директор со 
неограничени овластувања. 

Се запишува: Ристов Благој - извршен член на Од-
борот на директори со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1251/2001. (15013) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 62/2001 од 30.01.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008478?-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тури-
зам, трговија и услуги МАЈА-ВЕЛТ увоз-извоз ДОО-
ЕЛ, ул. "Крсте Мисирков" бр. 6, Кочани. 

Се врши основање на ДООЕЛ под фирмата Друш-
тво за туризам, трговија и услуги МАЈА-ВЕЛТ увоз-
извоз ДООЕЛ со седиште во Кочани, ул. "Крсте Ми-
сирков" бр. 6, Кочани. 

Единствен содружник во друштвото е Пандурска 
Маја од Кочани. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе ги врши 
следните дејности: 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 71.10, 74.84, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, а 
во надворешното работење ќе ги вршат следните деј-
ности: надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, надворешна трговија со прехранбени производи, 
реекспорт, консигнациска продажба, застапување на 
странски фирми, меѓународен транспорт на стока во 
друмскиот сообраќај. 

За управител на друштвото се именува Пандурска 
Маја, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
62/2001. (5851) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 137/2001 од 16.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008553?-8-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на друштвото со ограничена 
одговорност од едно лице на Друштвото за транспорт 
и шпедиција, производство и трговија БОБИЗ ДОО-
ЕЛ, ул. "Питу Гули" бр. 27, Штип. 

Фирма: Друштво за транспорт и шпедиција, произ-
водство и трговија Б О Б И З ДООЕЛ Штип. 

Седиште: Штип, ул. "Питу Гули" бр. 27. 
Основач: Коле Богданов. 
Дејности: 92.33, 92.34, 60.22, 60.23, 60.24, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 

51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 20.30, 20.40, 
20.51, 55.40, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складишта, превоз на стоки и 
патници во меѓународен друмски сообраќај, малогра-
ничен промет со Бугарија и Грција. 

Неограничено овластување, потполна одговор-
ност. 

Коле Богданов, управител со неограничени овлас-
тувања кој е и застапник во надворешнотрговското 
работење со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
137/2001. (5852) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2/2001 од 15.02.2001 година, на регистарска влошка 
бр. 03008418?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ИНТЕРКОМ увоз-извоз 
ДООЕЛ, ул. "Ванчо Прке" бб, Штип. 

Се врши основање на ДООЕЛ под фирмата Друш-
тво за производство, трговија и услуги ИНТЕРКОМ 
увоз-извоз ДООЕЛ со седиште на ул. "Ванчо Прке" 
бб, Штип. 

Единствен содружник на друштвото е Димитров 
Мијалчо од Штип. 

Друштвото во внатрешното трговско работење ќе 
ги врши следните дејности: 31.10, 31.20, 31.40, 31.62, 
32.10, 32.20, 30.02, 29.71, 29.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.63, а во надворешнотрговското работење ќе ги вр-
ши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, консигнациска про-
дажба, застапување на странски фирми, меѓународен 
транспорт на стока во друмскиот сообраќај. 

За управител се именува Димитров Мијалче, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2/2001. 
(5853) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 85/2001 од 7.02.2001 година, на регистарска влошка 
бр. 03008501?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија 
и производство ПАТРАКЛИСКИ ДООЕЛ Штип, ул. 
"Васил Доганџиски" бр. 81/Б, Штип. 

Единствен содружник: Тодор Патриклиев, ул. "Ва-
сил Доганџиски" бр. 81/Б, Штип. 

Влог: 5.200 дем или 161.200,00 денари. 
Тодор Патриклиев, управител со неограничени 

овластувања. 
Тодор Патриклиев, управител и застапник во над-

ворешнотрговскиот промет без ограничување. 
Дејности: 15.86, 51.17, 51.19, 51.21, 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, 51.47, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-



19 јуни 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 47 - Стр. 3355 

води, реекспорт, консигнација, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

85/2001. (5856) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 155/2001 од 20.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008571?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ГОЦЕ КОМПАНИ 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Таринџи, Карбинци. 

Основач на друштвото е Гоце Сарафимов с. Та-
ринци, Карбинци. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 
15.81/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.87, 15.89, 15.91, 
15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.14, 17.16, 17.21, 
17.22, 17.24, 17.25, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 
17.54, 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 20.30, 20.51, 36.11, 36.14, 
36.15, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.51, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 93.01, 50.30/1, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со соседните земји, реекспорт, меѓународна 
шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, без ограничува-
ње. 

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

Гоце Сарафимов, управител на друштвото со неог-
раничени овластувања. 

Гоце Сарафимов, управител на друштвото со неог-
раничени овластувања во надворешнотрговскиот про-
мет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
155/2001. (5857) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 15/2001 од 24.01.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008431?-8-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги Каров Компани ДООЕЛ Ко-
чани, ул. "Никола Вапцаров" бр. 6/2-2/4. 

Основач-единствен содружник е Каров Славе од 
Кочани. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 02.02, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.61, 28.11, 28.12, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.50, 45.34, 45.42, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 62.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 
74.12, 74.40, 74.82, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и 
патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет на стоки и ус-
луги со Република Бугарија, реекспорт. 

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

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

Каров Славе, управител и застапник со неограни-
чени овластувања во управувањето и застапувањето 
во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
15/2001. (5858) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 38/2001 од 24.01.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008454?-8-12-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија, градеж-
ништво и услуги ИНВЕСТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, ул. "Ленинова" бб. 

Единствен содружник и основач: Кирчо Сусинов 
од Радовиш со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 96. 

Седиште: Струмица, на ул. "Ленинова" бб. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 
15.98/2, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 5.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 55.30/1, 55.30/2, 
55.51, 55.52, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 92.32, 
92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија, реек-
спорт. 

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

Стефанов Васил, управител и застапник во надво-
решнотрговскиот промет, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
38/2001. (5859) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 150/2001 од 15.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008566?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, промет и услуги ДИД Малиш ДООЕЛ, 
увоз-извоз, ул. "Маршал Тито" бр. 36, 1/5, Македонска 
Каменица. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.30, 02.01, 15.11, 15.81/1, 15.81/2, 
15.91, 15.98/2, 17.40, 18.10, 18.21, 18.23, 19.10, 19.30, 
20.10/1, 20.30, 24.51, 24.52, 31.62, 36.11, 36.12, 36.63, 
45.31, 45.33, 45.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/3, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 65.12/3, 71.10, 
71.21, 71.31, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет со 
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соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги што се во врска со меѓународниот 
транспорт како меѓународна шпедиција, складирање, 
агенциски услуги во транспортот, привремен извоз, 
односно увоз, опрема под закуп-лизинг, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, и за обврските 
направени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е Малиш Стаменковски 
од Македонска Каменица со стан на ул. "Маршал Ти-
то" бр. 36, 1/5. 

Во надворешнотрговскиот промет застапува без 
ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
150/2001. (5861) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 45/2001 од 26.01.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008461?-8-06-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за пре-
воз и трговија Јонида ДООЕЛ н. Раклиш, Радовиш. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 
22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 
15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 51.17, 72.10, 72.20, 74.12, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, продажба на стоки на консигнациони складишта и 
реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара друштвото со сиот свој имот. 
Управител на друштвото е Валентина Наковска од 

н. Раклиш, Радовиш - без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

45/2001. (5862) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 108/2001 од 13.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008524?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство и трговија МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ДООЕЛ Радовиш, "Партизанска" - 11. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 
22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 

93.05, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 51.17, 72.10, 72.20, 74.12, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки 
и патници, продажба на стоки на консигнациони скла-
дишта и реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара друштвото со сиот свој имот. 
Основач и управител на друштвото е Ѓорги Пет-

ров од Скопје, без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

108/2001. (5863) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 333/2000 од 11.05.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 03007447?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ВЕСТ ДООЕЛ Свети 
Николе, ул. "Кумановска" бр. 5. 

Се запишува основање на ДООЕЛ под фирма: 
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕСТ 
ДООЕЛ Свети Николе, со седиште на ул. "Куманов-
ска" бр. 5 во Свети Николе. 

Основач: Пандурче Златева од Свети Николе, со 
стан на ул. "Кумановска" бр. 5. 

Основна главница: 5.100 дем, во денарска против-
вредност во износ од 158.000,00 денари, согласно про-
ценка бр. 9/2000 од 14.03.2000 година. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.40, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 62.63, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 74.12, 72.60, 92.34, надворешна трговија со 
прехранбени производи и надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото: 
Пандурче Златева од Свети Николе, управител на 
друштвото со неограничени овластувања во застапу-
вањето на друштвото во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет. 

За обврските на друштвото основачот не одговара. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

333/2000. (5864) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1304/2000 од 15.02.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 03008414?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги НЕНАД ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. "Младинска" бр. 135, Струмица. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.25, 52.41, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.44/1, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 51.21, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 74.84, 
01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.81, 51.45, 52.33, 
55.30, 55.40, 60.22, 63.30, 74.12, 93.05, 52.24, 52.50, 
01.22/1, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, реек-
спорт, застапување и посредување. 

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

Основачот не одговара. 
Варизелева Катина, управител без ограничувања. 
Варизелева Катина, управител-застапник во врше-

ње на надворешнотрговскиот промет без ограничува-
ња. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Ва-
ризелева Катина од Струмица, ул. "Младинска" бр. 
135. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1304/2000. (5865) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1192/2000 од 22.11.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 030083037-1-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги САРА 2000 Илиев Емил и др. 
јтд увоз-извоз, ул. "Раде Кончар" 48. 

Дејности: 1) Производство: 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
18.21, 18.22, 19.30, 20.40, 25.22, 2) Трговија: 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 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, 3) Услуги: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 
60.24, 74.12, 92.72. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, трговија во малограничен про-
мет со соседните земји. 

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 целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и потпишување на 
друштвото е Гаврилова Ленче, застапник без ограни-
чување. 

Основачи на друштвото се Илиев Емил од Кочани 
и Илиева Габријела од Кочани. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1192/2000. (5866) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 545/2000 од 28.04.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 030076597-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Трговец-поединец БУБИ 
ЕДИТА Славе Анчова ТП Кочани, ул. "Раде Кратов-
че" 106. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.62. 

Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-
динец настапува во име и за сметка на трговецот-пое-
динец (фирмата). 

За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица трговецот поединец одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и потпишување на 
трговецот-поединец е Едита Славе Анчова. 

Основач на трговецот-поединец е Едита Славе Ан-
чова од Кочани. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
545/2000. (5867) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1285/2000 од 13.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 030083957-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕВИТА увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица, ул. "Ленинова" бб. 

Основач на друштвото е: Јагода Божинкочева со 
стан на ул. "Васил Сурчев" бр. 11, Струмица. 

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 
15.84, 18.10, 18.23, 24.51, 24.52, 25.22, 25.23, 36.21, 36.22, 
36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 63.30, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 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, 52.73, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, кон-
сигнациона продажба на стоки од увоз, вршење на ра-
боти на посредување во надворешнотрговско работе-
ње, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција и 
меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Управител и застапник на друштвото без ограни-
чување е Ирена Костова од Струмица со стан на ул. 
"Жртви на фашизмот" бр. 36/10. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1285/2000. (5868) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 687/2000 од 05.06.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 030078017-1-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Јавното трговско друштво 
за производство, трговија и услуги ЛОТОС 2000-Ми-
хаилов Ванчо и др. јтд увоз-извоз Кочани, ул. "Алек-
сандар Македонски" бр. 67, Кочани. 

Основачи содружници: Михаилов Внчо и Ангелов 
Игорчо од Кочани. 

Дејности: 15.51, 15.71, 15.89, 15.91, 36.63, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.19, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.41, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.42, 52.41, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 74.84, 92.34, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, превоз на 
стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет на сто-
ки и услуги со Република Бугарија, реекспорт. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара неограничено и солидарно 
со целиот свој имот. 

Основачите одговараат лично и неограничено, со-
лидарно со целиот свој имот. 

Михаилов Ванчо, управител со неограничени ов-
ластувања во управувањето и застапувањето во внат-
решниот и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
687/2000. (5869) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1291/2000 од 20.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 030084017-1-01-000, го запиша во трговски-
от регистар јавното трговско друштво - јтд на Друш-
твото за производство, трговија и услуги СВИС-МАК 
јтд Пранговска Иванка и др. увоз-извоз с. Ораовица, 
Радовиш. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Основачи на друштвото се Пранговска Иванка од 
с. Ораовица и Пранговски Ангел од с. Ораовица. 
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Застапник на друштвото е лицето Пранговска 
Иванка која ќе го застапува друштвото во внатрешни-
от и надворешниот промет без ограничување во ов-
ластувањата. 

Дејности на друштвото: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 
01.24, 01.25, 02.01, 02.11, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 
15.86, 45.11, 45.44, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.33, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.24. 

Надворешна трговија: комплет надворешнотргов-
ски промет со прехранбени и непрехранбени произво-
ди, застапување и посредување во промет со стоки и 
услуги, шпедиција, реекспорт, комисиона продажба, 
малограничен промет со сите соседни земји, меѓуна-
роден транспорт (превоз) на стоки во земјата и во 
странство, меѓународен превоз на патници во земјата 
и странство. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1291/2000. (5870) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 117/2001 од 15.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008533?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и увоз-извоз ДИМЕ ДООЕЛ 
Штип, ул. "Страшо Пинџур" бр. 1. 

Се основа ДООЕЛ со назив на фирмата Друштво 
за производство, трговија и увоз-извоз со седиште во 
Штип на ул. "Страшо Пинџур" бр. 1. 

Основач е Александра Николова од Штип. 
Управител на друштвото е Николов Димитар од 

Штип со стан на ул. "Страшо Пинџур" бр. 1, со неог-
раничени овластувања во внатрешното трговско ра-
ботење и надворешнотрговското работење. 

Друштвото има целосна одговорност и неограни-
чени овластувања. Основната главница на друштвото 
како основен влог на основачот изнесува 5000 дем или 
денарска противвредност од 155.000,00 ден и се состои 
од основни средства. 

Дејности на друштвото се: 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.02, 
15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.42, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.47, 62.12, 63.21, 63.40, 60.22, 60.24, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување во 
прометот со стоки и услуги, јавни складови, реек-
спорт, комисиона продажба на стоки од увоз, продаж-
ба на стоки од консигнациони складови, малограничен 
промет со Р. Бугарија, малограничен промет со Р. Гр-
ција. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
117/2001. (5871) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 143/2001 од 16.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008559?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
одмор, рекреација, спорт, културни и забавни Актив-
ности Игедо ДООЕЛ Штип, ул. "Кукуш" бр. 16, Штип. 

Основање на друштво со ограничена одговорност 
основано од едно лице. 

Фирма и седиште: Друштво за одмор, рекреација, 
спорт, културни и забавни активности Игедо ДООЕЛ 
Штип, ул. "Кукуш" бр. 16, Штип. 

Скратен назив на фирмата: Игедо ДООЕЛ, Штип. 

Содружник: Александар Патриклиски од Штип, 
ул. "Кукуш" бр. 16, Штип, државјанин на Република 
Македонија. 

Вложува: 5640 дем или 174.840,00 денарска против-
вредност. 

Вкупна основна главница 5640 дем или 174.840,00 
денари, не одговара. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.24, 21.23, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 
51.16, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 92.32, 
92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.72, 93.05. 

Дејност во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, услуги во 
меѓународниот транспорт со стоки и патници (меѓуна-
роден превоз на стоки и патници во друмскиот сообра-
ќај), други услуги што се во врска со меѓународниот 
транспорт (меѓународна шпедиција, складирање 
бродски и аеродромски услуги), посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, малограничен 
промет со соседните држави. 

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

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешни-
от и надворешниот трговски промет е Александар 
Патриклиски, управител со неограничени овластува-
ња во застапувањето, во внатрешниот и надворешни-
от трговски промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
143/2001. (5872) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 11/2001 од 25.01.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008427?-3-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги СЕК ДОО Струмица, ул. 
"Епименонда Попандонов" бр. 24. 

Содружници: Зоран Михајловиќ од Струмица, ул. 
"Епименонда Попандонов" бр. 24 и Марија Михајловиќ 
од Струмица, ул. "Епименонда Попандонов" бр. 24. 

Дејности: 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 32.10, 32.20, 32.30, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.14, 74.40, 74.82, 
74.84, 92.33, 92.34, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет со Р. Бу-
гарија и Р. Грција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, реекспорт, застапување на странски фирми. 

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

Марија Михајловиќ од Струмица, управител на 
друштвото и застапник во надворешнотрговскиот 
промет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
11/2001. (5873) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 9/2001 од 24.01.2001 година, на регистарска влошка 
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бр. 03008425?-1-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на јтд на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Љу-Бо јтд Јовевски Борис и др. увоз-
извоз Пехчево. 

Основна главница и одговорност: 100,00 денари, 
лично со сиот имот на содружниците, и солидарно со 
другите содружници. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.13, 15.86, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 28.72, 28.73, 
28.74, 45.41, 45.45, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.47, 
51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 
60.24, 92.34, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен превоз на патници во друмскиот со-
обраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај, реекспорт, застапување и претставување на 
странски фирми, малограничен промет со соседните 
земји. 

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

За обврските на друштвото одговараат содружни-
ците лично со сиот свој имот, и солидарно со другите 
содружници, како и друштвото со сиот свој имот. 

Застапник во надворешнотрговскиот промет е Јо-
вевски Борис, од Пехчево, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 9/2001. 
(5874) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 10/2001 од 25.01.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008426?-8-06-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и транспорт Европа Транспорт ДО-
ОЕЛ увоз-извоз, Берово, ул. "Марксова" бр. 11. 

Седиште: Берово, ул. "Марксова" бр. 11. 
Основна главница: 5000 дем или 155.350,00 денари. 
Дејност на работа: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.13, 

15.86, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 28.72, 28.73, 
50.30/2, 51.13, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.47, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.24, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 
55.51, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 92.34, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓунаро-
ден превоз на стоки во друмскиот сообраќај, реек-
спорт, застапување и претставување на странски фир-
ми, меѓународна шпедиција, малограничен промет со 
соседните држави. 

Овластувања и одговорност: со неограничени ов-
ластувања со целиот свој имот. 

Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет е: Каламадевски Зоран, од Берово, ул. "Мар-
ксова" бр. 11. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
10/2001. (5875) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 111/2001 од 12.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008527?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ОЛИМПИКО ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 6. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 

22.22, 22.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведува-
ње на инвестициони работи во странство и отстапува-
ње на инвестициони работи во странство и во Р. Маке-
донија, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, консигнација, реекспорт. 

Единствен содружник на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ОЛИМПИКО ДООЕЛ увоз-
извоз Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 6 и Џамба-
зовски Никола со седиште на ул. "Васил Доганџиски" 
бр. 6, Штип. 

Во правниот промет со трети лица ОЛИМПИКО 
ДООЕЛ - Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 6 наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то ќе го застапува Џамбазовски Никола, управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
111/2001. (5876) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 139/2001 од 16.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008555?-1-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на јтд на Друштвото за про-
изводство, трговија и транспорт БЦ-Комерц, Борчо 
Цеков и др. ЈТД увоз-извоз Штип, ул. "Страшо Пин-
џур" VI/28. 

Дејности: 15.32, 15.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото БЦ-
Комерц увоз-извоз Штип, настапува во свое име и за 
своја сметка. 

Во внатрешниот промет со трети лица друштвото 
го застапува Борчо Цеков, застапник без ограничува-
ња. 

Во надворешниот промет со трети лица друштвото 
го застапува Борчо Цеков, застапник без ограничува-
ња. 

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
139/2001. (5877) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 59/2001 од 30.01.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008475?-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво 
за вработување на инвалидни лица, за производство, 
трговија и услуги БЕМ-компани ДООЕЛ, ул. "Лески" 
бр. 82, Штип. 

Основач и единствен содружник на друштвото е 
Малинова Царка од Штип. 
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Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.71, 
15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.87, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.52, 20.51, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.15, 22.13, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 24.30, 24.51, 24.52, 25.22, 25.24, 26.11, 
26.12, 26.13, 26.21, 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 28.62, 28.63, 
28.72, 29.55, 31.30, 33.10/2, 34.30, 36.11, 36.12, 36.14, 
36.15, 36.40, 36.50, 36.62, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.33, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 71.10, 74.12, 74.40, 74.81, 72.30, 72.60, 74.20/5, 
93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, консигнација, комисиона продажба, малограни-
чен промет со соседните земји, застапување на стран-
ски фирми и посредување, реекспорт, превоз на пат-
ници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција. 

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

За управител и застапник во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет се именува лицето кое е и 
единствен содружник Царка Малинова од Штип, ул. 
"Лески" бр. 82. 

Лицето е управител и застапник без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

59/2001. (5878) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 40/2001 од 25.01.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008456?-3-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ВИКИ 2001 ДОО с. Горни 
Подлог, Кочани. 

Основач: Славица Василева и Влатко Василев и 
двајцата од с. Горни Подлог, Кочани. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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 сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Славица Василева, 
управител со неограничени овластувања во застапува-
њето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
40/2001. (5879) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 126/2001 од 12.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008542?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ФИДАНКА ДООЕЛ увоз-из-
воз Муртино 393. 

Единствен содружник и основач: Ванчо Танушев 
од Муртино бр. 393. 

Седиште: Муртино бр. 393. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.41/3, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
50.20, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 60.24, 63.12, 71.31, 71.32, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија. 

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

Ванчо Танушев, управител и застапник во надво-
решнотрговскиот промет, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
126/2001. (5880) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 127/2001 од 12.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 0300853?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ВИРЧЕ ДООЕЛ увоз-извоз 
Муртино 322. 

Единствен содружник и основач: Горге Горгиев од 
Муртино бр. 322. 

Седиште: Муртино бр. 322. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.41/3, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
50.20, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 60.24, 63.12, 71.31, 71.32, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија. 

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

Горге Горгиев, управител и застапник во надво-
решнотрговскиот промет, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
127/2001. (5881) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 85/2001 од 19.02.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 03007925?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар преносот на уделот истапување и 
пристапување на содружници на Друштвото за земјо-
делско и сточарско производство трговија и услуги 
МЛЕЧНА-МЕЛ ДОО увоз-извоз, ул. "Маршал Тито" 
бр. 1, Пехчево. 

Содружниците и иматели на удел: Миовски Јован, 
Чипевски Димитар, Чутревски Јован, Ингилизова Ви-
олета, Каракашов Митко, Бризев Јован, Велевски 
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Ѓорги, Пилов Мустафа, Гошевски Васил, Радулов 
Митко, Шумански Димитар, Лазаровски Љупчо, Хо-
литов Ахмед, Гошевски Митко, Николовски Славчо, 
Николовска Даница, Гошевски Јованчо, Стоичев Јо-
ван, Гошевски Борко, Рочевски Киро, Мицевски Сло-
бодан, Пилов Рамиз, Касапов Ибраим, Томиќ Стефан, 
Убавелски Димитар, Илковски Илија, Сердарски Ки-
ро, Гошевска Благородна, Божанов Митко, Јосифов 
Марјан, Валавски Љупчо, Алиовски Смаил, Цермуски 
Борче, Цемурски Кирче, Миовска Стојна, Јангелов 
Стојан, Василев Александар, Гошевски Александар, 
Гугушовфдан, Поп-Атанасов Атанас, Гиневски Пе-
тар, Поп-Атанасов Александар, Миовски Зоран, Ка-
ракостов Коста, Ковачев Јован, Шуманска Стојна, 
Шумански Костадин, Поповски Методи и Колевски 
Благој вршат пренос на своите удели и правото на 
сопственост над нив на лицето Јованчо Мустачки од 
Пехчево. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
85/2001. (5882) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 31/2001 од 30.01.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 03003069?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на овластеното лице на 
Друштвото за производство и трговија РОКО-1 ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Младинска" 71. 

Друштво за производство и трговија РОКО-1 ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Струмица, врши промена на овласте-
ното лице. 

Од управител и застапник во надворешен промет 
се брише Томо Пенов, а се запишува Сузана Пенова 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
31/2001. (5883) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение I.Ст.бр. 167/01 е отворена стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги "СОЛО - ТРЕЈД" Благоја и други ДОО експо-
рт-импорт Скопје, ул. "Железничка" бр. 8, и жиро 
сметка бр. 40100-601-310102, и истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот Дру-
штво за производство, трговија и услуги "СОЛО -
ТРЕЈД" Благоја и други ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. "Железничка" бр. 8, и жиро сметка бр. 40100-601- 
310102, се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14836) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 173/01 од 28.05.2001 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, услуги и трговија "ЕУРОГРАФИК" Љуби-
ца ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Апостол Гус-
ларот" бр. 16, и жиро сметка бр. 40100-601-11950, и ис-
тата не се спроведува, па отворената стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, услуги и 
трговија "ЕУРОГРАФИК" Љубица ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. "Апостол Гусларот" бр. 16, и жиро 
сметка бр. 40100-601-11950, се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14833) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 71/01 од 10.05.2001 година, се отвора 

стечајна постапка над должникот Мешовито, тргов-
ско претпријатие "ПАНБО" ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски" бр. 
19/3-3, со жиро сметка бр. 40110-601-156602 и регис-
тарска влошка бр. 1-24511-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
Мешовито, трговско претпријатие "ПАНБО" Скопје, 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14842) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 93/00 од 05.06.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
економско комерцијален сервис "КОНТОР - АС" ек-
спорт-импорт Д.О.О. Скопје, со седиште на ул."1469" 
бр. 10/4-6, со жиро сметка бр. 40110-601-366908 и реги-
старска влошка бр. 1-60523-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие "КОНТОР - АС" Скопје, се заклу-
чува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14731) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 63/01 од 24.05.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско претприја-
тие "ТА - БО ТРЕЈД" извоз-увоз Скопје, со седиште 
на ул."Пржино" бр. 15, со жиро сметка бр. 40100-601- 
302866 и регистарска влошка бр. 1-54624-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие "ТА - ВО ТРЕЈД" 
Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14692) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 7/00 од 05.06.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Производно, услуж-
но и трговско претпријатие на големо и мало "МЕ-
ДИА" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Ша-
ндор Петефи" бр. 10 А, со жиро сметка бр. 40100-603- 
15372 и регистарска влошка бр. 1-19764-0-0-0 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие "МЕДИА" Скопје, се заклу-
чува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14727) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 102/01 од 07.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
интелектуални услуги "ВИА МЕДИА" Скопје, со сед-
иште на бул."Јане Сандански" бр. 15/1-10, со жиро 
сметка бр. 40100-603-19985 и регистарска влошка 1- 
51117-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот ПИУ "ВИА МЕДИА" 
Скопје, се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14898) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 99/01 од 07.05.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Производно, тргов-
ско претпријатие "КАШТАЊЕВА" со седиште на ул. 
"982" бр. 219, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601- 
229752 и регистарска влошка 1-41118-0-0-0 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот ПТП "КАШТАЊЕВА" Скопје, се заклу-
чува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14896) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 105/01 од 09.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија и услуги "МАЛИНА КОМПАНИ" Скопје, 
со седиште на ул. "16" бр. 2, с.Сингелиќ, Скопје, со 
жиро сметка бр. 40110-601-387324 и регистарска влош-
ка 1-56891-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот "МАЛИНА КОМ-
ПАНИ" Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14895) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 81/01 од 09.05.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ПТПЗ "ЏЕС КОМ-
ПАНИ" Скопје, со седиште на ул. "Антон Попов" бб, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-281774 и регис-
тарска влошка 1-7917-0-0-0 при регистарот на Основн-
иот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот ПТПЗ 
"ЏЕС КОМПАНИ" Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14894) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 141/01 од 09.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ТДПТУ ЈАСМИ-
НА - 1, Душко и др. Скопје, со седиште на ул. "Валан-
довска" бб, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601- 
362085 и регистарска влошка 02033303?-3-03-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот ТДПТУ ЈАСМИНА - 1, Душко и др. 
Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14863) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 180/00 од 26.04.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ППТУ "ДЕН-
МАК ИНЖИНЕРИНГ" Скопје, со седиште на ул. 
"Томе Арсов" бр. 20 А, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-372377 и регистарска влошка 1-66156-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна поста-

пка над должникот ППТУ " ДЕНМАК ИНЖИНЕРИ-
НГ" Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14749) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 163/01 од 13.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Прторијатие за 
промет "БОЈАНА КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО 
Скопје, со седиште на ул."Маршал Тито" бр. 78, со 
жиро сметка бр. 40100-601-52688 како и број на регис-
тарска влошка 1-6928-0-0-0 при регистарот на Основн-
иот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет "БОЈАНА КОМЕРЦ" ДОО Ско-
пје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14837) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 157/01 од 13.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ТП Драган Петар 
Николовски ТП 'ЕВГЕНИЈА" такси возач Скопје, со 
седиште на ул."Ѓеорѓи Димитров" бр. 21/2-6, со жиро 
сметка бр. 40100-620-16-80700-0-53160-96 како и број 
на регистарска влошка 1-69075-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува, па отворената стечајна постапка над долж-
никот ТП Драган Петар Николовски ТП "ЕВГЕНИ-
ЈА" такси возач, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14839) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 133/01 
од 12.06.2001 година над Друштво за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало фирма "ПОПА-
ГИН" Методија ДООЕЛ извоз-увоз од с.Бач, Битола, 
со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-71190 при 
З П П филијала Битола отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15095) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 18/01 од 31.05.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над Претпријатие за производство, 
трговија и услуги на големо и мало "ДА - СА 93" из-
воз-увоз ПО Куманово, ул."Ацо Борозански" бр. 8, со 
истото решение е заклучена стечајната постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и 
услуги на големо и мало "ДА - СА 93" извоз-увоз ПО 
Куманово, ул."Ацо Борозански" бр. 8. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (14845) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 17/01 од 12.06.2001 година е 
поведена предходна постапка заради утврдување на 
услови за отворање на стечајна постапка над должни-
кот Печатница "ПРОСВЕТА" АД Куманово. 

За стечаен судија е именувана членот на стечајни-
от совет судијата Сунчица Ефремовска. 

За привремен стечаен управник е именуван Зоран 
Денковски дипл .економист од Куманово, ул. "Моша 
Пијаде" бр. 29, тел. 412-550. 
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До донесување на Одлука за предлогот за отвора-
ње на стечајна постапка должникот може да распола-
га со својот имот само со предходна дозвола на при-
времениот стечаен управник. 

Се повикуваат должниците на должникот да ги ис-
полнат своите обврски према должниците. 

Решението ќе се објави во "Службен весник на 
РМ" и на огласна табла во судот. 

Решението да се достави до трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (14846) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 46/01 
од 08.05.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговец поединец за трговија на мало Бо-
шески Нове Илија "ИЛДРАГ" ТП Прилеп со седиште 
на ул."Егејска" бр. 66, запишан во регистарска влош-
ка бр. 01004260?-6-01-000 на Основниот суд во Битола, 
со предмет на работење трговија на мало во продавни-
ца претежно со храна, пијалаци и тутун жиро сметка 
бр. 41100-601-47371 при ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува, бидејќи истата се отвора пора-
ди престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (14760) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 42/01 
од 28.05.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Друштво за реклама и пропаганда "Маке-
донски информатички системи" Ѓорѓи Манчески и др. 
увоз-извоз Прилеп ДОО со седиште на ул."Никшич-
ка" бр. 16, запишан во регистарска влошка бр. 
01009353?-3-09-000 на Основниот суд во Битола, со 
предмет на работење реклама и пропаганда со жиро 
сметка бр. 41100-601-69418 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува, бидејќи истата се отвора пора-
ди престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (14762) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 48/01 од 17.04.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП 
"НЕЛА ПРОМЕТ" с.Дабиља, со жиро сметка бр. 
41300-601-32410 која се води при ЗПП Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (15098) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 77/01 од 08.06.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ 
"КИКИ - ЈУНИОР" увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-45980 која се води при ЗПП фи-
лијала Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (15100) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 59/01 од 17.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ППСТШ 
"БИО ТРАНС" п.о. увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-50134 која се води при ЗПП Ст-
румица, но е одлучено истата да не се спроведува по-
ради немање на имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (15101) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 74/01 од 23.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДТУУ 
"НИКОМИ" Вукашиновиќ Никица и др. јтд увоз-из-
воз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-47639 
која се води при ЗПП Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (15102) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 64/01 од 04.06.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ 
"АСТОН - МАК" ДОО од Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-70466 која се води при ЗПП Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње на имот на должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (15104) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 47/01 од 27.04.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ППС 
"ЉУПЧО И СИНОВИ ЏО-КО-КИ" од Струмица, со 
жиро сметка бр. 41300-601-8404 која се води при ЗПП 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање на имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 
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По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (15105) 

ЛИКВИДАЦИИ I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 617/2000 од 13.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие во приватна сопственост за производст-
во и трговија "БЛАКАН КОМЕРЦ" од Велес, ул. 
"Пеце Карев" бр. 8, Велес, со жиро сметка бр. 41600- 
601-54588. 

За ликвидатор се определува лицето Глигор Иван-
овски, ул."Ванчо Прќе" бр. 8 од Штип. 

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. (14743) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 117/2001 од 03.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ДЕ-
ТА ВЕСТ" ДОО увоз-извоз Скопје, бул."Јане Сандан-
ски" бр. 35/4-24, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601- 
233117. 

За ликвидатор се определува лицето Трпевски 
Стојан, бул."Јане Сандански" бр. 35/4-24 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. (14993) 

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

За ликвидатор се определува лицето Марија Или-
јева, ул."Ленинова" 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. (15145) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд IЛ.бр. 551/2000 од 30.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Приватно, трговско претпријатие "ТРОК КОМЕРЦ" 
ЦО експорт-импорт Тетово, ул."Ленин" бр. 4, Тетово, 
со жиро сметка бр. 41500-601-36563. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања, ул."Благоја Тоска" бр. 21 од Тетово. 

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. (15189) 

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

За ликвидатор се определува лицето Драган Та-
севски, 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. (15388) 

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

За ликвидатор се определува лицето Драган Та-
севски, 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. (15404) 

ЛИКВИДАЦИИ II 

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 Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги "ВАДАКА ПУМПИ" Ра-
ффаеле 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. (14765) 

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 произ-
водство, промет и услуги "ЕГЕЈ КОМЕРЦ" увоз-из-
воз Петровска Љубов ДООЕЛ Скопје, е во ликвида-
ција. 

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

Од ликвидаторот. (14808) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата КП бр. 1884, нива 4 класа во 
м.в."Грамада"со површина од вкупно 2265 м2, КО Ба-
њани, дека сопственикот на 1/2 идеален дел од наведе-
ната парцела Злате Богданоски, ул. "Даскал Камче" 
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бр. 3/1-6, Скопје, го продава својот дел од наведената 
парцела по цена од 70,00 денари по 1м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

(14647) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Крњево, 
КП бр. 31, план 6, м.в. "Градините", култура - нива, 
класа 6, со вкупна површина од 500 м2, сопственост на 
Благородна Најдова од Кавадарци, ул."Ресавска" бр. 
25-а, видно од ПЛ бр. 225 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заеднички сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во " Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (14763) 

Се продава 2/9 идеален дел од земјоделско земјиш-
те - интенизвно лојзе на КПбр. 3164/1, план 1, скица 4, 
во м.в."Стари Лозја", класа 1, со површина од 2314 м2, 
во КО Гевгелија, сопственост на Каева Дорка од Гев-
гелија, за цена од 20.000,00 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 Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 
6, Гевгелија. (15171) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 5/7 од нива 
на КПбр. 262, во м.в."Долно Чешино", класа 5, во повр-
шина од 1408 м2, заведена во ИЛ бр. 978 за КО Јанковец, 
сопственост на продавачот Блажевски Никола Глигор 
од с.Јанковец, Ресен, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" 
бр. 67, Ресен. (15172) 

Се продава земоделско земјиште и тоа: КП бр. 661, 
план 10, м.в"Мај Катун" култура нива, класа 6, со по-
вршина од 1800 м2, култура нива, класа 7, со површина 
од 2200 м2, и пасиште, класа 7, со површина од 767 м2, 
со вкупна површина 4767 м2, запишано во ПЛ бр. 324 
за КО Радуша, сопственост на Демири Нуредин, за це-
на од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чле земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на предимство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул."Партизански 
Одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (14759) 

Се продава идеален дел со површина од 167 м2, од 
земјоделско земјиште нива во м.в. "Дебело Поле" тре-
та класа лоцирана на КП бр. 4757/6 за КО Охрид, со 
вкупна површина од 1134 м2, за цена од 150,00 денари 
по 1 м2, сопственост на Милачиќ Владислав од Охрид. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители" - 8 (мезанин). (15173) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Пирава 
нива на КП бр. 1588, план 8, скица 39, во м.в."Село", 
класа 6, со површина од 2899 м2, за цена од 20.000,00 
денари, сопственост на Грбашлијев Ристо од с.Пирава. 

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. (15116) 

Се разменува недвижен имот земјоделско земјиш-
те - пасиште, на м.в."Стришки Рид" и "Попов Рид" во 
КО Митрашници со вкупна површина од 11736 м2, ко-
ја изнесува 1/3 идеален дел од КП бр. 3857, 3859 и 3867, 
а која недвижност е сопственост на лицето Миле Пач-
емски од Берово во ИЛ бр. 723 за КО Митрашници. 

Наведената недвижност се разменува за шума во 
месноста "Линако"во КО Берово. 

Се повикуваат лицата со првенствено право на ку-
пување: заеднички сопственици, сосопственици и сосе-
ди на имотот, чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се разменува, да во рок од 30 дена од објавување-
то на јавниот оглас во јавно - гласило - писмено се из-
јаснат за понудата. Доколку во наведениот рок истите 
не се изјаснат за понудата го губат првенственото пра-
во на размена на земјиштето. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
вуваат до нотарот Јован Ѓорѓовски од Берово, ул."23-
ти Август" бр.47, Берово. (14764) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 0475492 издаден од УВР - Скопје на име 
Мршиќ Јадранка, ул."Козара" бр. 42/2-12, Скопје.14724 

Пасош бр. 1502907 издаден од УВР - Куманово на 
име Зебибе Амети, с. Матејче, Куманово. (14728) 

Пасош бр.1437187 издаден од УВР - Штип на име 
Симоновска Маја, ул."Гоце Делчев"бр.12, Штип.14729 

Пасош бр. 1151102 издаден од УВР-Богданци на 
име Трендов Васко, Богданци. (14753) 

Пасош бр. 1092915 издаден од УВР-Делчево на име 
Атанасов Атанаско, Делчево. (14754) 

Пасош бр.0651224 на име Петроски Гоце ул. "Ед-
вард Кардељ", Битола. (14755) 

Пасош бр.0651223 на име Петровска Вера, ул."Ед-
вард Кардељ", Битола. (14756) 

Пасош бр. 0190468 на име Рамадановски Бардул, 
ул. "21-ва" бр. 19, Битола. (14766) 

Пасош бр. 535711 издаден од ГУВР Скопје на име 
Кузмановски Душан, бул. "Кузман Ј. Питу" бр. 26/3/3, 
Скопје. (14781) 

Пасош бр.1327296/99 издаден од ГУВР Скопје на 
име Барлаковска Даниела, ул "Малина Поп Ивано-
ва"бр.5, Скопје. (14787) 
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Пасош бр. 012234/92 издаден од ГУВР-Скопје на 
име Јелица Секулоска, ул. "Драчевска" бр. 168, Ско-
пје. (14814) 

Пасош бр. 708016/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Аџи - Асан Зејнеб, ул."Беас Куле" бр. 7,Скопје. 14843 

Пасош бр. 0851978/96 издаден од УВР - Велес на 
име Колевска Гордана ул."Н.Оровчанец" бр. 48, Ве-
лес. (14947) 

Пасош бр. 659817/96 издаден од УВР - Скопје на 
име Живанка Антиќ, с. Г. Коњаре, Куманово. (14990) 

Пасош бр. 389981 издаден од УВР - Скопје на име 
Усеин Ајша, ул."Н. Малешевски" бр. 14/1-6, Скопје. 

Пасош бр. 1266443 издаден од УВР Струмица на 
име Босилка Пандева, с. Босилово, Струмица. (15030) 

Пасош бр. 649839 на име Србинова Ранче, ул. 
"Методи Митевски"бр. 24, Струмица. (15036) 

Пасош бр. 973750/96 издаден од УВР - Скопје на 
име Јорданка Матевска, ул."Разлошка" бр. 36 а, Ско-
пје. (15097) 

Пасош бр. 0482104 издаден од УВР - Скопје на име 
Миленкоска Слобода, ул."Радика" бр. 3/2-4, Скопје. 

Пасош бр. 1434992 издаден од УВР Прилеп на име 
Шефка Шерифоска, ул."Кораб" бр.22, Прилеп.(15120) 

Пасош бр.1351021 на име Севди Арифи, Тетово. 
Пасош бр. 0813484 издаден од УВР - Скопје на име 

Нухиш Далипи, ул."А. Цесарец" бр. 3/1-1, Скопје.15133 
Пасош бр. 1068778/98 издаден од УВР - Куманово 

на име Исмет Куртиши, ул."Средорек" бр.1, Кумано-
во. (15137) 

Пасош бр.1301764/99 на име Лазаревски Даниел, 
ул."Браќа Филиповиќ" бр.11, Куманово. (15138) 

Пасош бр.1096304 издаден од УВР Куманово на 
име Ангеловски Ласте, ул. "Вера Јоциќ" бр.35, Кума-
ново. (15139) 

Пасош бр. 793922/95 издаден од УВР - Скопје на 
име Хафије Изети, с. Буковиќ, Скопје. (15140) 

Пасош бр.114972 издаден од УВР Штип на име 
Неделковска Елизабета, ул."Балканска"бр.85/10/5, 
Штип. (15147) 

Пасош 1180555 на име Марке Селаудин, Дебар. 
Пасош бр. 1388520 издаден од УВР Прилеп на име 

Српкоски Хари, ул."Коле Неделкоски"бр.6, Прилеп. 
Пасош бр.161412 на име Кевсер Зекир, ул."391" 

бр.17, Скопје. (15381) 
Пасош бр. 1038626 на име Зулбиар Рамадан, ул. 

"Дижонска"бр.13, Скопје. (15383) 
Пасош бр. 1180555 на име Марке Салаудин, Дебар. 
Пасош бр. 1358651 на име Секулоски Стевче, ул. 

"Партизанска"бр.7 А, Охрид. (12234) 
Пасош бр. 1141121 на име Елхам Демирова, ул. 

"Карбуница"бр.1, Скопје. (14341) 
Пасош бр. 1147462 на име Рената Српчанска, с. 

Могила, Битола. (15191) 
Пасош бр. 0652114 на име Велевска Љубинка, ул. 

"Иван Милутинович" бр. 15/1, Битола. (15193) 
Пасош бр. 091884 на име Халими Фатиме, Гости-

вар. (15201) 
Пасош бр. 282003/94 издаден од УВР - Скопје на 

име Сеткије Фифа, ул."М. Митевски" бр. 3/1-7,Скопје. 
Пасош бр. 1302262/99 издаден од УВР - Скопје на 

име Елвис Ахмед, ул."388" бр. 124, Скопје. (15353) 
Пасош бр. 0389069 издаден од УВР - Скопје на име 

Алија Раиф, ул."Гутембергова" бр. 7 а, Скопје.(15354) 
Пасош бр. 685396/95 издаден од УВР - Скопје на 

име Кимет Мустафа, ул."Кримска" бр.49, Скопје.15356 
Пасош бр. 1384866/00 издаден од УВР - Тетово на 

име Асани Сади, с. М. Речица, Тетово. (15357) 
Пасош бр. 1001961 издаден од УВР - Тетово на име 

Камбери Камбер, с. Гајре, Тетово. (15358) 
Пасош бр. 1415266/00 издаден од УВР - Скопје на 

име Маркоски Горан, ул. "М.П. Јорданов" бр. 40/12, 
Скопје. (15360) 

Пасош бр. 1019711/97 издаден од УВР - Скопје на 
име Костов Александар, ул. "Видое Смилевски Бато" 
бр. 87/4-14, Скопје. (15403) 

Пасош бр. 1420399/00 издаден од УВР - Скопје на 
име Марјан Саботковски, ул."Малешевска" бр. 38, 
Скопје. (15408) 

Пасош бр. 1308027 на име Калчиноски Ибраим, с. 
Октиси, Струга. (15410) 

Пасош бр.1241648 на име Нада Цветанова, ул."15 
Мај" бр. 26, Струмица. (15412) 

Пасош бр. 1415991 издаден од УВР - Скопје на име 
Димитријевиќ Владимир, ул."Г. Стојчевски" бр.3-1/2, 
Скопје. (15425) 

Пасош бр. 1454912/00 издаден од УВР - Скопје на 
име Златко Петковски, с. Орман, Скопје. (15430) 

Пасош бр.431034/94 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Маја Исмаили, ул."Севастополска" бр. 29, Скопје. 

Пасош бр.1352907/00 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Адиловски Нејази, ул."Цветан Димов" бр. 48-1/5, 
Скопје. (15462) 

Пасош бр. 1374578 на име Бошковски Бојан, ул. 
"Перо Наков" бр.5, Куманово. (15476) 

Пасош бр. 1191937/99 на име Талески Тони, ул. 
"Ѓ.Крапчев" бр.21-а/5, Скопје. (14284) 

Пасош бр. 021230 на име Јовановски Живко, с.Теа-
рце, Тетово. (8685) 

Пасош бр. 1191937/99 на име Јовановски Гоце, 
с.Крстоар, Битола. (15465) 

Пасош бр. 0049751, издаден од УВР Кавадарци, на 
име Снежана Манева, ул. "Пелистерска" бр. 4, 
Кавадарци. (15583) 

Чекови од бр. 4681059 до 4681064 од тековна 
сметка бр. 5304885 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ивановска Лидија, Скопје. (14750) 

Чекови од бр. 2899548 до 2899552од тековна сметка 
бр. 2591376 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Цветиќ Наташа, Скопје. (14761) 

Чекови од бр. 328457 до 328460од тековна сметка 
бр. 12795751 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ристова Стојанка, Скопје. (14803) 

Чекови бр. 83523 , 83524 и 83525од тековна сметка 
бр. 4796955 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Станков Гоше, Скопје. (15108) 

Чекови од тековна сметка на име Фикрет Хоџиќ, 
Скопје. (15136) 

Чекови од бр. 1378705 до 1378710, 1378702, 
543636160, 5436158, 4928856 и 5778649 од тековна смет-
ка бр. 11748573 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Сузана Јованова, Скопје. (15153) 

Чекови бр. 4277265, 4277266, 4277267, 3464943, 
1036424, 4657409,4657410 и 44961817 од тековна сметка 
бр. 84800-58 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Кузановска Нада, Скопје. (15164) 

Чекови од 1101231 до 1101235 на име Сокол Јован-
оски, ул."Сретко Крстески"бр.47, Гостивар. (15309) 

Чекови од бр. 277484 до 277496 од тековна сметка 
бр. 2263060 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Димитровски Сотир, Скопје. (15349) 

Чекови од бр. 54877483 и 5477484 од тековна смет-
ка бр. 11062847 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стојче Николовски, Скопје. (15359) 

Чекови од бр. 5902063 до 5902076 од тековна смет-
ка бр. 12453089 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Исени Кенан, Скопје. (15423) 

Работна книшка на име Цветков Блажо,Струмица. 
Работна книшка на име Хат Хамрија Градско, 

Велес. (14718) 
Работна книшка на име Горги Ковачев, Скопје. 
Работна книшка на име Станческа Славица, 

Скопје. (14752) 
Работна книшка на име Муса Ализаку,Скопје.14783 
Работна книшка на име Никола Михајловски, 

Ресен. (14971) 
Работна книшка на име Нури Нурединов, с. Стра-

чинци, Скопје. (15110) 
Работна книшка на име Мифтароски Садетин, с. 

Дебриште, Прилеп. (15115) 
Работна книшка на име Мучев Коста, Скопје.15141 
Работна книшка на име Велјановска Мирјана, Ско-

пје. (15142) 
Работна книшка на име Ванчо Двичински, с. Ми-

таринци, Берово. (15150) 
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Работна книшка на име Дафков Борче, ул. "Енгел-
сова" бр. 2/2/2, Велес. (15160) 

Работна книшка на име Ариф Џеват, Скопје.15183 
Работна книшка на име Гајдовска Кети, с. Дрмени, 

Ресен. (15249) 
Работна книшка на име Љоровски Васко, Скопје. 
Работна книшка на име Снежана Ѓорѓиева, Св. 

Николе. (15298) 
Работна книшка на име Андоновска Викторија, 

Скопје. (15334) 
Работна книшка на име Сали Кемал, Скопје. 15352 
Работна книшка на име Зоран Ристоски, Скопје. 
Работна книшка на име Арѓенд Османи, Скопје. 
Работна книшка на име Катерина Трајковска, ул. 

"В.Караџиќ"бр.36, Куманово. (15428) 
Работна книшка на име Шутарова Марика, с.Бог-

данци, Гевгелија. (15431) 
Работна книшка на име Муамер Хоџа, ул."Цар 

Самоил" бр.171, Битола. (15437) 
Работна книшка на име Азизи Неибија, Тетово. 
Воена книшка на име Џавит Асамовски, ул."Б.Ка-

ракостев" бр.155, Велес. (14722) 
Воена книшка на име Бојкиќ Томе, с. Кучевиште, 

Скопје. (14758) 
Воена книшка на име Селманов Денис, ул. "В. С. 

Бато" бр. 75/4, Скопје. (15059) 
Воена книшка на име Драган Сајдовски, ул. "11 

Октомври"бр.19, Куманово. (15154) 
Свидетелство на име Величкоска Маријана, ул."Н. 

Парапунов", Гостивар. (14693) 
Свидетелство на име Атанасов Кире, ул."Димитар 

Гунов" бр. 26, Велес. (14694) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Димитар 

Симичиев, Скопје. (15367) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Тодоров-

ски Сашо, Скопје. , (15409) 
Воена книшка на име Томов Ѓорѓе, ул. "И. Алекс-

ов" бр.129, Радовиш. (15429) 
Воена книшка на име Бошковски Зоран, ул. "Не-

вена Ѓ.Дуња" бр.14, Велес. (15436) 
Свидетелство на име Милошевски Ацо, Велес. 
Свидетелство на име Атанасова Зорица, ул. "Ди-

митар Гунов"бр.26, Велес. (14696) 
Свидетелство на име Андреевска Катерина, ул. 

"Благој Ѓорев", Велес. (14697) 
Свидетелство на име Томислав Павловски, ул."Б. 

Алексов"бр.55-12, Кавадарци. (14699) 
Свидетелство на име З. Димески ул. "Партизан-

ска'бр, Св. Николе. (14702) 
Свидетелство на име Синадиноски Кире, Мак. 

Брод. (14703) 
Свидетелство за 8 одделение на име Сидороски 

Деан, Битово, с. Самоков, Мак. Брод. (14704) 
Свидетелство за 8 одделение на име Везире Ками-

ли, Тетово. (14705) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Алинафи Дер-

миши, Тетово. (14706) 
Свидетелство на име Симоска Савица, Тетово. 
Свидетелство за 2 година на име Костоска Весна, 

Тетово. (14708) 
Свидетелство на име Сејфулаи Насер, Тетово.14709 
Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение на име Шаќити 

Арменд, Тетово. (14712) 
Свидетелство на име Видосав Трајкоски, Тетово. 
Свидетелство на име Али Незири, с. Бузалково, 

Велес. (14723) 
Свидетелство на име Ефтимов Игор, Виница.14725 
Свидетелство на име Стојановска Тања, с. Дрмени, 

Ресен. (14726) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "26 

Јули" Скопје на име Исмаил Бурхан, Скопје. (14730) 
Свидетелство за 2 година издадено од ЕТУЦ "Ко-

це Металец" Скопје на име Мишоков Никола, Скопје. 

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Николов-
ски Симо, Скопје. (14807) 

Свидетелство за 7 одделение на име Милошевски 
Нинослав, Скопје. (14818) 

Свидетелство за 8 одделение на име Тони Андрев-
ски, с. Мартолци, Велес. (14969) 

Свидетелство за 2 година на име Ангелова Тања, с. 
Кучичино, Виница. (14970) 

Свидетелство за 2 година на име Николов Тоше, 
Кочани. (14972) 

Свидетелство на име Стојанов Раде, ул "Скопска" 
бр. 40/1-13, Кочани. (14973) 

Свидетелство за 2 година на име Митев Митко, ул. 
"Брегалничка" бр. 31, Кочани. (14974) 

Свидетелство за 1 година на име Тодорова Јулија-
на, ул. "Никола Вапцаров"бр.12/1/4, Кочани. (14975) 

Свидетелство на име Ѓорѓиевски Андреј, Кочани. 
Свидетелство за 6 одделение на име Гочев Сашо, 

нас. Оризари, Кочани. (14977) 
Свидетелство на име Марјан Стефанов, с. Чифлик, 

Кочани. (14978) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лазаров Зо-

ран, с. Драгобраште, Виница. (14979) 
Свидетелство за 8 одделение на име Коце Стојчев-

ски, ул. "Илинденска", Пехчево. (14980) 
Свидетелство за 5 одделение на име Зашевски Де-

јан, с.Звегор, Делчево. (14981) 
Свидетелство за 5 одделение на име Стојанова Ан-

дријана, Делчево. (14982) 
Свидетелство на име Манчич Славица, ул."Б. Пр-

цан" бр. 39, Куманово. (14983) 
Свидетелство на име Борче Мишевски, Куманово. 
Свидетелство на име Исени Неримане, ул."Н. Вап-

царов" бр.11, Куманово. (14985) 
Свидетелство на име Дејан Јовановски, с. Младо 

Нагоричане, Куманово. (14986) 
Свидетелство за 5 одделение на име Нуроска Ами-

де, с. Лабуништа, Струга. (14988) 
Свидетелство за 8 одделение на име Кире Ристов, 

с. Ракитец, Радовиш. (14989) 
Свидетелство за 5 одделение на име Коцева Билја-

на, ул."В.С. Бато" бр. 52, Радовиш. (14992) 
Свидетелство за 3 година на име Станоевиќ Милан 

ул."В. Сурчев"бр.5, Струмица. (15071) 
Свидетелство за 8 одделение на име Васко Коста-

динов, с. Злетово, Радовиш. (15075) 
Свидетелство на име Коцева Павлина, ул."Страшо 

Пинџур" бр. 31/1/3, Штип. (15080) 
Свидетелства за 5 и 6 одделение на име Зеков Са-

ше, ул."Сутјеска"бр. 14, Штип. (15084) 
Свидетелство на име Синадинов Дарко, Штип.15085 
Свидетелство на име Јакимовски Иле, Пробиштип. 
Свидетелство на име Монева Јасмина, Св. Николе. 
Свидетелство на име Јоцев Горан, Св. Николе. 
Свидетелство на име Здравковска Злата, Св. Ни-

коле. (15089) 
Свидетелство на име Паневски Зоран, Св. Николе. 
Свидетелство на име Мерџаноски Сашо, Гостивар. 
Свидетелство на име Круме Ѓошев, ул. "Киро За-

фиров" бр.2, Велес. (15093) 
Свидетелство на име Костевски Бошко, ул. "Веле-

шка Бригада" бр.2, Велес. (15094) 
Свидетелство за 7 одделение на име Манев Нико-

ла, Гевгелија. (15096) 
Свидетелство за 6 одделение на име Манев Нико-

ла, Стар Дојран, Гевгелија. (15099) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Димески Даме, 

ул. "К.Јосифовски" бр. 208, Прилеп. (15103) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Вој-

дан Чернодрински" Скопје на име Цубалевски Вик-
тор, Скопје. (15109) 

Свидетелство на име Стефкоски Зоран, Прилеп. 
Свидетелство на име Преспаноска Даниела, с. Рув-

ци, Прилеп. (15124) 
Свидетелство за 6 одделение на име Николоска 

Ирена, с. Ерековци, Прилеп. (15125) 
Свидетелство за 6 одделение на име Едман Илија-

зи, с. Пирок, Тетово. (15128) 
Свидетелство за 1 година на име Мемети Алитрим, 

Тетово. (15129) 
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Свидетелство за 5 одделение на име Станкоски Зо-
ран, с.Брвеница, Тетово. (15130) 

Свидетелство на име Грозданоски Дарко, Гости-
вар. (15131) 

Свидетелство на име Левеска Надица, Гостивар. 
Свидетелство на име Стефкоски Горан, Прилеп. 
Свидетелство за 1 година на име Илија Попоски, 

Скопје. (15143) 
Свидетелство на име Виолета Гоговска, Скопје. 
Свидетелство за 2 година на име Арсов Димче, 

ул."Пролетерска Бригада"бр.49, Кочани. (15149) 
Свидетелство на име Сузана Николовска, ул. 

"Никшичка", Куманово. (15151) 
Свидетелство на име Аница Димитровска, ул. 

"Р.Т. Димков" бр.14, Куманово. (15152) 
Свидетелство на име Рехан Есани с. Романовце, 

Куманово. (15155) 
Свидетелство за 8 одделение на име Нове Атанас-

ов, Радовиш. (15156) 
Свидетелство за 5 одделение на име Индекарова 

Цветанка, Штип. (15157) 
Свидетелство за 8 одделение на име Саздов Мар-

јанчо, ул." Гоце Делчев", Штип. (15158) 
Свидетелство на име Тодоров Лазар, с. Фурка, Ст-

румица. (15159) 
Свидетелство за 3 година на име Бардакоски Томе, 

Прилеп. (15161) 
Свидетелство за 8 одделение на име Крстески Зла-

тко, с.Лупште-Самоков, Мак. Брод. (15162) 
Свидетелство за 5 одделение на име Гафор 

Зенуни, с. Челопек, Тетово. (15163) 
Свидетелство на име Бафќари Нермин, с.Желино, 

Тетово. (15165) 
Свидетелство на име Исмаили Енвер, с.Камењане, 

Тетово. (15166) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома изда-

дени од гимназија "Ј. Б. Тито" - Скопје на име Нита 
Муча, Скопје. (15167) 

Свидетелство за 1 година на име Назми Реџепи, 
Скопје. (15379) 

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Ди-
митар Миладинов" Скопје на име Негриевски Ненад, 
Скопје. (15176) 

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Куз-
ман Шапкарев" Скопје на име Стојчески Ивица, Ско-
пје. (15186) 

Свидетелства за 1 и 2 година на име Мемедовски 
Исмаил ул."Н.Карев" бр. 6 А, Ресен. (15244) 

Свидетелство за 4 одделение на име Јусинова Мер-
лина, ул."Стив Наумов" бр. 8, Кочани. (15253) 

Свидетелство за 4 година на име Димоска Величе, 
ул. "Сремска" бр. 23, Кочани. (15259) 

Свидетелство за 1 година на име Бурим Зиба, 
Струга. (15261) 

Свидетелство за 1 година на име Вулнет Муца, 
Струга. (15272) 

Свидетелство за 1 година на име Мубарак Даути, 
Струга. (15275) 

Свидетелство на име Постолов Бодослов, Проби-
штип. (15280) 

Свидетелства за 1-4 година на име Китановски 
Душко, ул."8 Септември" бр. 3/2, Пробиштип. (15283) 

Свидетелство на име Павловски Горан, ул. "В.Вла-
ховиќ", Пробиштип. (15287) 

Свидетелство за 6 одделение на име Божиновски 
Бобан, Пробиштип. (15289) 

Свидетелство на име Коцев Добре, Св. Николе. 
Свидетелство за 2 година на име Давитков Кирил, 

Св. Николе. (15294) 
Свидетелство на име Адамов Џемаил, с. Сливник, 

Велес. (15313) 
Свидетелство за 5 одделение издаден од ОУ "Ли-

рија" Скопје на име Јашаровски Фатмир, Скопје.15320 
Свидетелство на име Миноска Марина, ул. "Дуко 

Војвода" бб, Кичево. (15324) 
Свидетелство на име Волческа Марина, с.Бороти-

но, Прилеп. (15327) 
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Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Ко-
ле Неделковски" Скопје на име Бојана Стојкова, 
Скопје. (15331) 

Свидетелство на име Трајкоска Славица, с.Брезни-
ца, Прилеп. (15339) 

Свидетелство за 2 година на име Иловски Златко, 
Тетово. (15340) 

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Па-
најот Гиновски" Скопје на име Цветковски Бојан, 
Скопје. (15341) 

Свидетелства за 6 и 7 одделение на име Хаки Сел-
мани, с. Пирок, Тетово. (15343) 

Свидетелство за 8 одделение на име Мерита Јону-
зи, с. Шемшево, Тетово. (15344) 

Свидетелство на име Изеироска Хермина, ул."Б. 
Велјаноски" бр.191, Гостивар. (15345) 

Свидетелство на име Џевит Несими, Гостивар. 
Свидетелство на име Амети Лирим, Гостивар.15347 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Трпески Анто-

нио, с. Здуње, Гостивар. (15348) 
Свидетелство на име Незири Билгим, с.Чегране, 

Гостивар. (15350) 
Свидетелство за 3 година на име Трпески Анто-

нио, с. Здуње, Гостивар. (15351) 
Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ 

"Братство единство" Скопје на име Алимовски Љуан, 
Скопје. (15355) 

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ 
"Владо Тасевски" Скопје на име Андоновска Љиљана, 
Скопје. (15361) 

Свидетелства за 5 и 6 одделение на име Доревска 
Тања, ул."4" бр.14/4, Ресен. (15418) 

Свидетелство за 7 одделение на име Бурхан Рис-
товски, ул."Илинденска" бр. 3, Ресен. (15420) 

Свидетелство за 5 одделение на име Емилија Сте-
фанова, ул."Димитар Влахов" бр. 5, Кочани. (15421) 

Свидетелство на име Иванова Радмила, ул. "Стра-
шо Пинџур" бр.1, Виница. (15422) 

Свидетелство за 3 година на име Тренчевски Дра-
ган, ул."С.Кацарски", Пехчево. (15424) 

Свидетелство на име Гаштарски Блажо, с.Русино-
во, Берово. (15427) 

Свидетелство за 5 одделение на име Димитров 
Митре, ул."А.Македонски" бр. 3-1/6, Радовиш. (15432) 

Свидетелство за 5 одделение на име Иван Јанев, 
Штип. (15433) 

Свидетелство на име Ѓорѓиева Јулија, ул. "Д.Влах-
ов" бр. 141, Велес. (15435) 

Свидетелство на име Конеска Милена, ул. "П.Од-
реди" бр. 47, Прилеп. (15439) 

Свидетелство за 5 одделение на име Жаклина Нес-
торовска, Тетово. (15440) 

Свидетелство за 5 одделение на име Севиме Иља-
зи, Тетово. (15442) 

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Ва-
сил Главинов" - Скопје, на име Применковиќ Ферид, 
Скопје. (15461) 

Диплома на име Вејсиловиќ Есад, с.Г.Оризари, 
Велес. (15443) 

Ученичка книшка на име Костадинова Рената, 
Скопје. (15380) 

Здравствена книшка на име Есат Влазними, 
Тетово. (15127) 

Престанува со вршење на занаетчиска дејност на 
име Столарска работилница "Тихо", Скопје. (14847) 

Изгубена книшка на име Никола Пинза, Битола. 
Уверение бр. 2767 издадено од Земјоделски Факул-

тет - Скопје на име Рахела Пипер, Скопје. (14751) 
Здравствена книшка на име Илиевска Билјана, 

ул."Пелистер" бр. 49, Битола. (15317) 
Возачка дозвола на име Дурак Арифи, Тетово. 
Легитимација на име Велјановски Стевче, с.Доб-

ромири, Битола. (15362) 
Книшка на име Ангелов Благој, ул. "Загребачка" 

бр. 20, Штип. (15434) 
Даночна картичка на име Цане Гически, ул."Ре-

публиканска" бр.23, Прилеп. (15438) 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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J А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-12/340 

1. Предмет на јавното барање: 
- Машина за перење на алишта со капацитет од 100 

кгр 1 парче, 
- Валјак за пеглање на алишта со капацитет од 40 

кгр/час 1 парче, 
- Машина за сушење алишта со капацитет од 20 

кгр/час 3 парчиња, 
- Машина за шиење индустриска 3 парчиња. 

Бараните материјални средства да бидат со квали-
тет даден во списокот број 1 кој може да се добие во 
Министерството за одбрана во соба 702, секој работен 
ден во време од 11,00 до 13,00 часот. 

Понудувачите можат да достават понуда за еден 
или повеќе делови од предметот на јавното барање. 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје и Штип до 30.09.2001 година. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност, 
- рок на испорака, 
- рок и начин на плаќање. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- висина на цената 40 поени, 
- квалитет 20 поени, 
- рок и начин на плаќање 20 поени, 
- рок на испорака 10 поени, 
- гаранција 10 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

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

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издаден од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност 

- забрана за вршење на дејност, издаден од надлежен 
орган, 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. Докумен-
тот извод од регистрација на дејноста не мора да биде 
заверена од нотар, но мора да биде усогласена според 
Законот за трговските друштва и усогласена според 
националната класификација на дејностите. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

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

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". Во слу-
чај да шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, 
недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе 
се изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса "Министерство 
за одбрана на Република Македонија" ул. "Орце Ни-
колов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да 

се донесе на лице место на денот на јавното отворање 
на понудите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата 
и носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 

Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 
по истекот на рокот на јавното отворање нема да би-
дат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28 21 67. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/213 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. За набавка на готови лекови, стоматолошки пот-
рошни МС, завоен материјал, реагенси, хемикалии и 
ДДД средства, СиМС од гума и пластика и лаборато-
риски садови и амбалажа за потребите на Воените ам-
буланти. 

Набавката е делива. 

II. Список на потребните материјални средства за 
набавка може да се добие во Министерството за од-
брана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" 
бб, соба бр. 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства 

во списокот, франко краен корисник, со пресметан да-
нок на додадена вредност (со посебно прикажана 
стапка), без царина. 

3. Сите понудени готови лекови да имаат одобре-
ние за ставање во промет издадено од Министерство 
за здравство согласно член 6 од Законот за лековите, 
помошните лековити средства и медицинските пома-
гала. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Потекло на понудените средства. 
7. Рок на важност на понудата. 

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжи-
телно да ја достави следната документација: 

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

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

- извод од регистрација на дејност усогласен со За-
конот за трговски друштва; 

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

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

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар, освен из-
водот од регистрација на дејност кој може да биде и 
незаверена копија. 
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V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за 
јавни набавки: цена 50%, квалитет 30%, начин на пла-
ќање 10% и рок на испорака 10%. 

VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

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

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

Понудата да се достави на адреса "Министерство 
за одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Ни-
колов" бб Скопје, по пошта или лично да се предаде, 
на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 
09.07.2001 год. во 12 часот во просториите на Минис-
терството за одбрана. 

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

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

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја 
содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот 
внатрешен плик ја содржи документацијата и носи оз-
нака "документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

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

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

Комисија за јавни набавки 

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

OTBOPEH ПОВИК БР. 16-13/214 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. За набавка на медицинска опрема за потребите 
на Воените амбуланти. 

Набавката е делива. 

II. Список на потребните материјални средства за 
набавка може да се добие во Министерството за од-
брана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" 
бб, соба бр. 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот. 

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

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

3. Проект со технички карактеристики на 
производителот на македонски јазик. 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака. 
6. Потекло на понудените средства. 
7. Рок на важност на понудата. 

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжи-
телно да ја достави следната документација: 

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

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

- извод од регистрација на дејност усогласен со За-
конот за трговски друштва; 

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

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

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

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за 
јавни набавки: цена 30%, квалитет 50%, начин на пла-
ќање 10% и рок на испорака 10%. 

VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

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

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

Понудата да се достави на адреса "Министерство 
за одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Ни-
колов" бб Скопје, по пошта или лично да се донесе во 
просториите на Министерството за одбрана, на денот 
на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 
09.07.2001 год. во 12 часот. 

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

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

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја 
содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот 
внатрешен плик ја содржи документацијата и носи оз-
нака "документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

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

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

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 28/98), Ко-
мисијата за јавни набавки во Министерството за од-
брана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-506/114 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Набавувач во јавниот повик е Министерството 
за одбрана на Р. Македонија, ул. "Орце Николов" бб, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за: 

Телиња од расата Сименталец, или раса Монтафо-
нец. 

Условите за набавка на телињата можат да се ви-
дат во спецификацијата која може да се добие во 
просториите на МО - соба 708 и 705, секој работен ден 
од 8-11 часот. 
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Количината од 300 грла ќе се доставува по диспо-
зиција на крајните корисници. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица. 

Нема можност за поделба на набавката. 
Постапката за Отворениот повик се спроведува 

согласно Законот за јавни набавки. 
3. Содржина на понудата: 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно прес-

метан и искажан - (за телињата од увоз цена во денари 
без царина, а со ДДВ. ДДВ посебно искажан), 

- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудениот производ и потекло, 
- рок на испорака. 
4. Придружна документација: 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од надлежен 
судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност потпишана од над-
лежен судски орган, 

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

5. Доставување на понудата: 
Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 

Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/98) на адреса: Министерство за одбрана на РМ ул. 
"Орце Николов" бб - Скопје, најдоцна 16-тиот ден од 
објавувањето на повикот во "Службен весник на РМ", 
сметајќи го и денот на излегувањето на весникот, или 
на денот на јавното отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши 16-ти-
от ден од објавувањето на повикот во "Службен вес-
ник на РМ", сметајќи го и денот на излегувањето на 
весникот со почеток во 10 часот, во просториите на 
Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Нико-
лов" бб - Скопје. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена - 40%, 
- квалитет - 30%, 
- начин и услови за плаќање - 5%, 
- рок на испорака - 10%, 
- техничко технолошки можности за производство 

и испорака - 15%. 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
тел . 28 22 89 и 28 21 68. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 21/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 
1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Надворешни гуми, аку-
мулатори, моторно масло, глицерин и антифриз (по 
спецификација). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 

4. На повикот може да се јави секое правно или 
физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот, односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која по-
нудувачот во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Зако-
нот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи) 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) 
во оригинален примерок или копија заверена од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 40 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 15 поени, 
- рок на испорака 15 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 04. 07. 2001 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Спецификацијата може да се подигне од Пријавни-
цата на МВР. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за економија, обја-
вува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА З А ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ДОБАВУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на повикот е Министерство за еко-

номија ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000 Скопје. 
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1.2. Предмет на Јавниот повик е прибирање доку-
ментација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите, како можни носители на набавка на: 

- компјутерска опрема и софтвер за имплемента-
ција на информационен систем за потребите на Ми-
нистерството за економија. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои се регистрирани за вршење на ваков 
вид на дејност. 

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

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Комисијата за јавни набавки при Министерс-

твото за економија, има потреба до претходно утврду-
вање на понудувачите (претквалификација) преку до-
кументацијата, врз основа на која ќе се оцени способ-
носта на понудувачите за извршување на предметот 
на набавката и од кои ќе се побара понуда. 

2.2. За таа цел, заинтересираните понудувачи пот-
ребно е да достават документација во согласност со 
член 35 од Законот за јавни набавки, и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други капацитети потреб-

ни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности со првенствено право на 

носителот на ексклузивно право на производителот на 
опремата, 

- искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката, 

- доказ за сертификат за квалитетот на произво-
дот, 

- документ за непостоење на правосилна пресуда 
за изречена мерка за забрана за извршена дејност, 

- документ за регистрација за вршење на дејноста. 
2.3. Бараните документи да се достават во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар. 
2.4. Документите кои не ги содржат бараните пода-

тоци се сметаат за нецелосни и не се земаат предвид 
за разгледување. 

2.5. Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој 
ќе оцени дека доставените документи во врска со 
претквалификација се лажни и неточни или неком-
пле тни. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документацијата за ограничениот јавен повик 

се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев 
агол стои ознака "не отворај" и бројот на ограничени-
от повик. 

3.2. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

3.3. Документацијата се доставува до архивата на 
Министерството за економија или преку пошта на ад-
реса: ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000 Скопје. 

3.4. Заради итност на набавката на потребната оп-
рема, краен рок за доставување на документацијата е 
10 дена од денот на објавувањето во јавните гласила. 

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

Дополнителни информации може да се добијат на 
телефон 394 404, факс: 393 511, email: 
trgo vija@mt.net.mk. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14, 15 и 16 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки-опрема, стоки, услуги и ма-
теријални права на Министерството за образование и 
наука на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ОБРАСЦИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за образование и на-

ука, ул. "Димитар Чуповски" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: набавка на Одделенски 
дневници, Главни (матични) книги, Дневник за работа 
на воспитна група (забавиште) во основното образо-
вание и Дневници за работа на паралелки, Главна кни-
га за учениците, Главна книга за кандидатите кои по-
ложиле завршен испит во средното образование за 
учебната 2001/2002 година. 

1.3. Видот и количините на набавката предвидена 
во точка 1.2. од овој отворен повик предвиден е со 
тендерската документација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид дејност. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се види и по-

дигне во Министерството за образование и наука на ул. 
"Пролет" бр. 1, Скопје, со надоместок од 1500,00 денари. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите треба да содржат единечни цени по 

примерок и вкупна цена на понудата, према тендерот, из-
разена во денари (со пресметан ДДВ и други давачки). 

3.2. Начин на плаќање (за аванс потребно е да се 
обезбеди банкарска гаранција). 

3.3. Рок на испорака. 
3.4. Важност на понудата. 
3.5. Понудувачите се должни кон секоја понуда за-

должително да ја достават следната документација: 
3.5.1. Придружна документација 
- извод од регистрација на дејноста (оригинал или 

заверена фотокопија); 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет, согласно Правилникот за содржината на 
документот за бонитет, донесен од министерот за фи-
нансии (оригинал или заверена фотокопија од нотар); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидаци-
ја (извод од судски регистар на претпријатија за поведена 
постапка за стечај-потврда од надлежен Основен суд); 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција-уверение од надлежен Ос-
новен суд-Оддел за прекршоци). 

3.5.2. Документација за техничка оспособеност 
- референц-листа на досега извршени услуги во 

последните три години по примачи, датуми и износи; 
- број и структура на вработени; 
- податоци за расположливата опрема. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Рок за доставување: најдоцна до петок, 06. 07. 
2001 година. 

4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од од-
говорното лице на субјектот. 

4.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот. 

4.4. Понудите се доставуваат по пошта, со предава-
ње во архива на Министерството за образование и на-
ука на ул. "Димитар Чуповски" бр. 9, Скопје. 

4.5. Понудата и другата документација се доставува во 
запечатен плик, на кој во горниот лев агол треба да стои 
ознаката "не отворај" и бројот на отворениот повик. 

Во средината на пликот треба да биде означена 
точната адреса на набавувачот. Пликот не смее да со-
држи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува испраќачот, односно понудувачот. Во затворе-
ниот плик треба да има уште два запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финан-
сиска документација и носи ознака "понуда", а други-
от внатрешен плик ја содржи техничката документа-
ција и носи ознака "документација" и се забележува 
адресата на испраќачот-понудувачот. 

mailto:vija@mt.net.mk
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5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Цена 60 бода, 
- Рок 15 бода, 
- Начин на плаќање 15 бода, 
- Техничка оспособеност 5 бода, 
- Финансиска и економска способност 5 бода. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Отворањето на понудите во присуство на овлас-

тени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
во понеделник, 09. 07. 2001 година, со почеток во 12,00 
часот, во просториите на Министерство за образование 
и наука, ул. "Димитар Чуповски" бр. 9, Скопје. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледани. 

7.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Комисија за јавни набавки 
на опрема, стоки, услуги 

и материјални права 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-119/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ТС 110/35/10 кВ КИЧЕВО СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-119/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија, со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за реконструкција на ТС 110/35/10 кВ Кичево за 
потребите на подружница Електродистрибуција Киче-
во се според тендер документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (нова зграда) соба бр. 221 секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потреб-
но да се уплати износ од 5.000,00 денари на жиро смет-
ка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М." Скопје (даночен 
број 4030989128346; депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

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

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција како и вкупната цена 
на услугата, ДДВ треба да биде посебно искажан. 

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

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на завршу-
вање на работите. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи со проп-

ратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 32 од 10.07.1998), а странските понудувачи соглас-
но член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата (вредност на ДДП со ДДВ) согласно член 55 од 
ЗЈН. 

3.6. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

3.6.1. Понудувачот треба да достави референтна 
листа за досегашните работи од ваков вид. 

3.6.2. Понудувачот треба да достави доказ за кад-
ровска екипираност за изведување на ваков вид рабо-
ти. 

3.6.3. Доказ за техничка опременост за изведување 
на ваков вид на работи. 

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

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

4.1. Цена 40 поени, 
4.2. Квалитет 30 поени, 
4.3. Начин на плаќање 20 поени, 
4.4. Рок на изработка 10 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

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

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
05.07.2001 во 11 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик и 
оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени 
како тендер документација, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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О Б Ј А В А 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководс-
тво ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и 
објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 

2001 ГОДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените 

на производителите на индустриски производи во мај 
2001 година во однос на април 2001 година е - 0,005. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е - 0,004. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во мај 2001 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0,039. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на мај 2001 година 
во однос на просекот на животните трошоци во Ре-
публика Македонија во 2000 година е 0,047. 

Директор, 
Благица Новковска, с.р. 
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