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179. 

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧЕЛАТА ЗА 
ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОРГАНИТЕ НА ДР-

ЖАВНАТА УПРАВА   
Член 1 

Во Уредбата за начелата за внатрешна организација на 
органите на државната управа ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 93/2000), во членот 7, став (2) 
зборовите: "инвестиционо-тековни, информатичко-техно-
лошки и други општи и заеднички работи" се заменуваат 
со зборовите: "инвестициони, информатичко-технолошки 
и други работи". 

 
Член 2 

Во членот 9 зборовите: "инвестиционо-тековни" се за-
менуваат со  зборот "инвестициони", зборовите: "адми-
нистративно-технички" се заменуваат со зборовите: 
"стручно-административни", а зборовите: "и помошни ра-
боти" се бришат. 

 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија. 

 
 Бр. 23-322/1                         Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
          Скопје                                Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 
180. 

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претприја-
тија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/96), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12.02.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛА-
ТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за утврдување на цената на годишната прет-
плата на Регистарот на прописи на Република Македонија 
за 2002 година бр. 0202-3486 од 14.12.2001 година, доне-
сена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Служ-
бен весник на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14.12.2001 година. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

    Бр. 23-7302/1              Претседател на Владата 
12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

        Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

181. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 05.02.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН ПОДГОТВИТЕ-
ЛЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗРАБОТКА НА НАЦИОНАЛЕН 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се формира Национален подготвителен комитет за 

изработка на Национален извештај за одржлив развој на 
Република Македонија, во согласност со препораките и 
документите кои произлегоа од Светскиот самит во Рио, 
1992 година. 

 
2. Комитетот е во следниот состав: 
- Каја Шукова, Министерство за животна средина и 

просторно планирање 
- Гордана Кожухарова, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање 
- Даница Павловска, Министерство за животна среди-

на и просторно планирање 
- Константин Сидеровски, Министерство за животна 

средина и просторно планирање 
- Маријонка Виларова, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање 
- Маргарита Матлиевска, Министерство за животна 

средина и просторно планирање 
- Мирослав Балабурски, Министерство за животна 

средина и просторно планирање 
- Васко Грков, Министерство за надворешни работи 
- Александар Костовски, Министерство за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство 
- Владимир Поповски, Министерство за здравство 
- Весна Петковиќ, Министерство за труд и социјална 

политика 
- Ефка Индова, Министерство за труд и социјална по-

литика 
- Љупчо Наумовски, Министерство за внатрешни ра-

боти 
- Марија Дељова, Министерство за правда 
- Никола Черепналковски, Министерство за економија 
- Виолета Кецкаровска, Министерство за економија 
- Александар Стојков, Министерство за финансии 
- Борис Блажевски, Министерство за финансии 
- Блага Цветковска, Министерство за одбрана 
- Бранко Поповски, Министерство за локална самоуп-

рава 
- Нина Ристоска, Министерство за транспорт и врски 
- Татјана Стојановска-Гочкова, Министерство за обра-

зование и наука 
- Јордан Поп-Јорданов, Македонска академија на нау-

ките и уметностите 
- Оливер Димов, Агенција за државни службеници 
- Јасмина Гелевска, Агенција за државни службеници 
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- Стефанка Хаџи-Пецова, Земјоделски факултет 
- Тодор Кралев, Машински факултет 
- Панде Лазаревски, Институт за социолошки и поли-

тичко-правни истражувања 
- Илија Тодоровски, Институт за социолошки и поли-

тичко-правни истражувања 
- Лидија Кралевска, Државен завод за статистика 
- Предраг Акимовски, Стопанска комора на Македо-

нија 
- Наташа Марковска, Меѓународна мрежа на центри за 

одржлив развој  
- Јосиф Таневски, Фармахем 
- Димитар Малинковски, Програма за развој на Обеди-

нетите нации 
- Душица Перишиќ, Заедница на единиците на локална 

самоуправа на Република Македонија 
- Катерина Стојковска, Регионален еколошки центар 
- Наташа Стојановска, Институт за трајни заедници 
- Сашо Клековски, Македонски центар за меѓународна 

соработка 
- Михаил Токарев, Друштво на екологисти на Македо-

нија 
- Љубиша Николиќ, Друштво на екологисти на Маке-

донија 
- Јани Сервини, Балканско здружение за пријателство 

и соработка 
- Гоце Тодоровски, Центар за граѓанска иницијатива 
- Шаип Јашари, Центар за меѓуетничка соработка и бе-

галци 
- Афердита Имери, Стар Мрежа на светско учење 
- Нејат Демировски, хуманитарно и добротворно здру-

жение на Ромите Пхурт 
- Љупчо Меловски, Македонско-еколошко друштво 
- Влатко Андоновски, Макмонтана 
- Никола Панов, Македонско-географско друштво 
 
3. Националниот подготвителен комитет е мултидис-

циплинарно тело, кое ќе учествува во изготвување на ра-
ботните материјали потребни за изготвување на Нацио-
налниот извештај за одржлив развој. 

 
4. Работата на Националниот подготвителен комитет 

ќе ја координира Координативното тело составено од чле-
нови на Комитетот, во следниот состав: 

 
- Јордан Поп-Јорданов, Македонска академија на нау-

ките и уметностите 
- Стефанка Хаџи-Пецова, Земјоделски факултет 
- Панде Лазаревски, Институт за социолошки и поли-

тичко-правни истражувања 
- Јосиф Таневски, Фармахем 
- Јани Сервини, Балканско здружение за пријателство 

и соработка  
- Димитар Малиновски, програма за развој на Обеди-

нетите нации 
- Маргарита Матлиевска, Министерство за животна 

средина и просторно планирање 
- Марија Зарезанкова-Потевска, Министерство за еко-

номија 
- Идри Истреси, локална самоуправа. 
 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
 
    Бр. 23-412/1              Претседател на Владата 

5 февруари 2002 година        на Република Македонија, 
       Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
 

182. 
Врз основа на член 39, став 2 од Законот за енергетика 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97, 
40/99 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.02.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА 
ПРОМЕНА НА ЦЕНАТА НА ТОПЛИНСКАТА ЕНЕР-
ГИЈА И ТЕХНОЛОШКАТА ПАРЕА НА ЈП "ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - ПОДРУЖ-

НИЦА - ЕНЕРГЕТИКА - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за промена на цената на топлинската енергија 
на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Подружница - 
енергетика - Скопје, бр. 02-6639/24/4 од 22.11.2000 година 
и Одлуката за промена на цената на технолошката пареа 
бр. 02-6639/24/5 од 22.11.2000 година за зголемување на 
цената на топлинската енергија и технолошката пареа во 
износ од по 10% сметано од денот на објавувањето на 
оваа одлука во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
 
    Бр. 23-529/1              Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
        Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
183. 

Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.02.2002 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНС-

ТВО "ЛИСИЧЕ" - ВЕЛЕС 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Статутот на Јавното претпријатие за водостопанство 
"Лисиче" - Велес, бр. 66/2001 година, донесен од Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство 
"Лисиче" - Велес, на седницата одржана на 30.10.2001 го-
дина. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

 
    Бр. 23-726/1              Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
        Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
184. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12.02.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ  НА ВАЖЕЊЕТО  НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХНИЧ-
КИТЕ  ПРЕГЛЕДИ НА  РАДИОСТАНИЦИТЕ, ИН-
СТАЛАЦИИТЕ И РАДИОМЕРЕЊАТА ШТО ГИ ВР-
ШИ   МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРА-
ДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Одлуката за висина на надоместокот за техничките 

прегледи на радиостаниците, инсталациите и радиомере-
њата што ги врши Министерството за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и екологија, бр. 23-266/1 од 22 февруа-
ри 1993 година ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 11/93), престанува да важи.   
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

     Бр. 23-683/1                    Претседател на Владата 
12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

         Скопје       Љуб  Георгиевски, с.р. чо
___________ 

185. 
Врз основа на член 5 од Протоколот А на Договорот за 

слободна трговија меѓу Република Македонија и Републи-
ка Бугарија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 83/99) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИ-
ЈА КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИИ ЗА 2002 ГО-

ДИНА   
Член 1 

Во Одлуката за увоз на производи во Република Маке-
донија со потекло од Република Бугарија кои се предмет 
на концесии за 2002 година ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 103/2001), во Прилогот 1 - Увоз на 
производи во Република Македонија со потекло од Репуб-
лика Бугарија што се предмет на концесии (Протокол А на 
Анекс I), редот 9 се менува и гласи:  

 
0406 90 50 10 
 
0406 90 99 10 

Бело сирење од овчо мле-
ко 
Бело сирење од кравјо 
млеко 

300 0% 

 
Редот 33 се менува и гласи: 
 

2204 21 79 00 
2204 21 80 00 
2204 21 83 00 
2204 21 84 00 
2204 21 94 00 
2204 21 98 00 
2204 21 99 00 

Квалитетно вино бело и 
квалитетно вино друго 

10.000 
хл. 

50% 
намал. 

  
Во редот 17 во колоната "Царинска стапка" зборот 

"намалување" се брише. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

     Бр. 23-596/1                    Претседател на Владата 
12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
 

___________ 
 
186. 

 
Врз основа на член 11 од Договорот за слободна трго-

вија меѓу Република Македонија и Република Хрватска 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/97) и 
член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Маке-
донија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 февруари 2002 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 

2002 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛО-
БОДНА  ТРГОВИЈА  МЕЃУ  РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА  

Член 1 
Во Одлуката за определување на царински квоти за 

2002 година согласно Договорот за слободна трговија ме-
ѓу Република Македонија и Република Хрватска ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 103/2001), во 
Прилогот 1 - Листа на царински квоти за увоз на земјодел-
ско-прехранбени производи од Република Хрватска во Ре-
публика Македонија во 2002 година (Прилог 2 кон Прото-
кол 1), во редот во првата колона-тарифна ознака (макед)-
бројот "0302 69 11 10" се заменува со бројот "0302 69 11 
00". 

По редот 15 се додава нов ред кој гласи: 
 

1601 00 1601 Колбаси и слични про-
изводи од месо 

400 200 200 
   

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

 
     Бр. 23-595/1                    Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

187. 
Врз основа на член 12 од Договорот за слободна трго-

вија меѓу Република Македонија и Украина ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/2001) и член 36, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12 февруари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 2002 ГОДИНА СОГЛАСНО  
ДОГОВОРОТ  ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УКРАИНА  
Член 1 

Во Одлуката за определување на царински квоти за 
2002 година согласно Договорот за слободна трговија ме-
ѓу Република Македонија и Украина ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 103/2001), Прилогот 1 - Листа 
на царински квоти на стоки кои се увезуваат од Украина 
во Република Македонија во 2002 година (Анекс II од 
Протокол Б од Договорот) во колоната "Тарифен број Ма-
кедонска царинска тарифа" бројот "2007 99" се заменува 
со бројот "2007". 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
     Бр. 23-594/1                    Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

188. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ  
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот-објект 250 

м2 и двор од 770 м2-вкупна површина 1.020 м2, што се нао-
ѓа во Битола, КО Магарево, место викано Лозје, евиденти-
рана во поседовен лист број 387 на катастарска парцела 
245/11, сопственост на Република Македонија, се пренесу-
ва на Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 
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Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот од член 1 

на оваа одлука се пренесува без надоместок и на неопре-
делено време. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
     Бр. 23-640/1                    Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
189. 

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12 февруари 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 
РИ УВОЗ НА ПОРТОКАЛИ ЗА 2002 ГОДИНА П 

1. Со оваа одлука се определува царински контингент 
за увоз на портокали со тарифна ознака 0805 10 во коли-
чина од 5.000 тони, без плаќање на царина и посебна да-
вачка-прелевман. 

2. Количините на портокалите увезени од точката 1 на 
оваа одлука се наменети за хуманитарна помош.  

3. Министерот за економија со решение го одобрува 
увозот на количините на царинскиот контингент на порто-
калите по барање на крајниот корисник, а за хуманитарна 
намена. 

4. Оваа одлука се применува за одобрениот царински 
контингент за стоката која ќе биде внесена во царинското 
подрачје на Република Македонија, а не е оцаринета зак-
лучно со 31 јули 2002 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
     Бр. 23-554/1                    Претседател на Владата 

12 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 
190.  

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 
43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на 
РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и член 35 од Законот за Влада-
та на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 го-
дин донесе а,  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати, така што највисоките производни цени да изне-
сув т и тоа: аа 

а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 13,120 
- МБ - 98                                                             до 13,960 
- БМБ - 95                                                          до 14,143  
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
- Д - 1                                                                   до 14,891 
-  Д - 2                                                                   до 14,471 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                          до 15,893 

г) Мазут                                                 до 11,043 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вр-

шителите на дејност со личен труд што вршат промет на 
нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: 
претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени 
деривати, така што највисоките малопродажни цени да из-
несуваат и тоа:  

а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 86                                                               до 47,50 
- МБ - 98                                                               до 48,50 
- БМБ - 95                                                            до 45,50  
б) Дизел гориво                                ден/лит. 
- Д - 1                                                                     до 35,00 
-  Д - 2                                                                     до 34,50 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                            до 25,50  
г) Масло за горење (мазут)              до 11,963 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и 

"в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката 
"г" важи франко производител во земјата. 

 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците соглас-
но Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
МБ - 86                                                                    24,396 
МБ - 98                                                                    24,396 
БМБ - 95                                                                 21,692  
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
Д - 1                                                                         12,121 
Д - 2                                                                         12,121  
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
ек стра лесно (ЕЛ)                                                  3,136 
г) Масло за горење (мазут)                     0,100 ден/кг. 
 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

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

а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 86                                                               до 2,00 
- МБ - 98                                                               до 2,00 
-  БМБ - 95                                                            до 2,00 
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
- Д - 1                                                                     до 2,00 
- Д - 2                                                                     до 2,00  
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                            до 2,00 
г) Масло за горење (мазут)                  до 0,25 ден/кг.  
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа 

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

 
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува од 00,01 часот на 20.02.2002 година. 

 
  Бр. 23-850/1                      Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година     на  Република Македонија, 
            Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
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191. 

Врз основа на член 60 став 2 од Законот за одбрана 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001), 
министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЕНАТА КНИШКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на воената 

книшка на воените обврзници кои подлежат на воена об-
врска. 

 
Член 2 

Воената книшка содржи 32 страници изработени од 
бела хартија со димензии од 12х8,5 сантиметри и корици 
изработени од тврд пластифициран материјал во боја РАЛ 
7008 интерен стандард 001. 

Образецот на воената книшка е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

На надворешната страна на предната корица на горни-
от дел стои текстот: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", под 
него "АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", а под 
тоа е отпечатен грбот на Република Македонија и под не-
го со големи црни букви стои текстот "ВОЕНА КНИШ-
КА". 

На внатрешната страна на предната корица, која прет-
ставува прва страница на воената книшка, на средината во 
горниот дел на страницата стојат ознаките "ВК-АРМ", под 
нив ознаката на серијата и серискиот број на воената 
книшка, а во средината место за фотографија со димензии 
3х3,5 сантиметри и место за потпис на воениот обврзник. 

Втората страница содржи текст со идентична содржи-
на како и на надворешната страна на корицата, а на други-
те страници се внесуваат: 

- податоци за сопственикот на воената книшка; 
- решение на регрутната комисија за оцена на здравс-

твената способност на регрутот за воена служба и за опре-
делување на род, односно служба; 

- податоци за служење на воениот рок; 
- решение на комисијата за служење на воениот рок во 

цивилна служба; 
- податоци за служење на воениот рок во цивилна 

служба; 
- оценка, награди, дисциплински мерки; 
- податоци за произведување и унапредување; 
- податоци за оспособување на воениот обврзник; 
- податоци за регулирање на воената обврска на друг 

начин; 
- учество на воена вежба; 
- податоци за воената евиденција; 
- воен распоред; 
- податоци за замена на воената книшка; 
- престанок на воената обврска и 
- забелешки и мислења за податоци од интерес за вое-

ната обврска. 
 
На дваесет и осмата и на дваесет и деветтата страница 

е отпечатен текстот: "ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ГРА-
ЃАНИТЕ ВО ОДБРАНАТА - извод од одредбите на Зако-
нот за одбрана ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 42/2001):  

- во остварувањето на одбраната на Републиката граѓа-
ните имаат право и должност да извршуваат воена обвр-
ска (член 2 точка 1); 

- воените обврзници се должни за секоја промена на 
податокот, значаен за водење на воената евиденција да го 
известат Министерството за одбрана во рок од 8 дена од 
денот на настанувањето на промената (член 88 став 3); 

- граѓаните повикани од надлежен орган за извршува-
ње на правата и должностите во остварувањето на одбра-
ната на Републиката се должни да се јават на органот, во 
местото и во времето означено на поединечната покана 
или на општиот повик (член 89); 

- регрутот, кој од верски или од морални убедувања 
(приговор на совеста) не сака да служи воен рок во Арми-
јата со оружје, може да служи воен рок во Армијата без 
оружје или да служи воен рок во цивилна служба (член 8); 

- припадниците на Армијата се должни да ги чуваат и 
да ги штитат тајните податоци од значење за Армијата и 
да ги извршуваат пропишаните мерки за нивна заштита 
(член 139 став 1); 

- регрутот кој има намера да патува во странство на 
постојан или на привремен престој подолго од три месеци, 
должен е за патувањето да го извести Министерството за 
одбрана (член 67); 

- граѓаните повикани заради извршување на правата и 
должностите од областа на одбраната во врска со извршу-
вањето на воената обврска имаат право на паричен надо-
мест (член 148). 

На воениот обврзник му престанува воената обврска: 
 
1. ако е оценет за неспособен за воена служба и 
 
2. ако му престане државјанството на Република Маке-

донија (член 5)". 
 
На триесеттата, триесет и првата и на триесет и втора-

та страница е отпечатен текстот кој се однесува на упатс-
твото за пополнување на воената книшка. 

 
Член 4 

Воената книшка се издава при воведување на граѓани-
нот во евиденцијата на воените обврзници. 

 
Воената книшка се издава и на војник кој за време на 

служењето на воениот рок ќе ја изгуби воената книшка.  
 
Воената книшка се заменува со нова кога поради ош-

тетување или дотраеност ќе стане неупотреблива и кога 
сопственикот на воената книшка ќе го промени личното 
име.  

 
Член 5 

Евиденција на издадените воени книшки, според озна-
ката на серијата и серискиот број се води во Министерс-
твото за одбрана. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за образецот на воената 
книшка ("Службен весник на Република Македонија-По-
себен службен весник" бр. 14/92). 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
          Бр. 01-912/1                       Министер за одбрана, 
4 февруари 2002 година     проф. д-р Владо Поповски, с.р. 
             Скопје 
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__________________________________________________ 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 
Пред овој суд заведен е спор за утврдување на татков-

ство по тужбата на мал. тужител Рамадан Фатима од 
Скопје, преку зак. застапник мајката Незаќет Рамадан од 
Скопје, против тужените Јусин Дурмиш, со непозната ад-
реса и Шабан Мустафов од Скопје, ул. "Вашингтонска" 
бр. 49. 

Се повикува тужениот Јусин Дурмиш да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во 
истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење. 
Доколку не се јави во определениот рок ќе му биде поста-
вен привремен старател кој ќе ги штити неговите интере-
си до окончување на постапката или до неговото јавување 
во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. П. бр. 
300/2002.             (4453) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка за враќање на предмети по тужбата на тужителот 
Рамадани род. Беќири Садире од с. Добри Дол, против ту-
жениот Рамадани Ќибир Аднан од с. Неготино. Вредноста 
на спорот е 10.862 ЕУР. 

Бидејќи тужениот Рамадани Ќибир Аднан од с. Него-
тино, гостиварско е со непозната адреса на престојува-
лиште и живеалиште во странство, му се поставува прив-
ремен застапник адвокатот Рихан Симаили од Гостивар, 
кој ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или 
негов полномошник или застапник не се јави на главната 
расправа пред овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 721/2001. 
                                            (4535) 

  ОСНОВЕН СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 
ЈП  СЛУЖБЕН ВЕСНИК  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Основниот суд во Свети Николе, судски број I. бр. 
89/02, во правната работа на доверителот СИМАГ-ИН-
ВЕСТ Симаг и др. ДОО Скопје, против должникот АД БЕ-
КОН Овче Поле свињарска фарма Свети Николе, согласно 
член 252 б од ЗИП на ден 08.02.2002 година ја усвои спо-
годбата помеѓу странките за обезбедување на парично по-
барување на доверителот спрема должникот, со која на 
доверителот му се пренесуваат во сопственост следните 
подвижни предмети-опрема, сопственост на должникот: 

 
4. 

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јав-
ните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 14.12.2001 година, до-
несе  

1. Колска вага до 40 т. (1 број), година на производ-
ство 1972 година; О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА 2002 ГОДИНА 

2. Трактор "Фергусон" (1 број), година на производ-
ство 1974 година; 

3. Приколка од 3 т. (1 број), година на производство 
1974 година;  

Член 1 4. Плуг двобразден (1 број), година на производство 
1974 година; Со оваа одлука се утврдува цената на годишната прет-

плата за Регистарот на прописи на Република Македонија 
за 2002 година, кој го издава Јавното претпријатие Служ-
бен весник на Република Македонија ц.о. Скопје. 

5. Телефонски апарати (3 броја); 
6. Центрифугална пумпа (1 број), година на производ-

ство 1972 година;  7. Статична бормашина (1 број); Член 2 8. Електричен швајц апарат (2 броја); Цената на годишната претплата за 2002 година, за Ре-
гистарот на прописи на Република Македонија, ќе изнесу-
ва 3.200,00 денари. 

9. Електрична брусалица столбна (1 број), година на 
производство 1972 година; 

10. Универзален струг, дребунг (1 број);  11. Количка за сточна храна (22 броја); Член 3 12. Сет машина (1 број); Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е пресме-
тан и данокот на додадена вредност. 13. Мобилни телефони (2 броја); 

14. Пумпа за вода САП (1 број);  15. Автомобил "Ланос" (1 број); Член 4 16. Апарат за дестилација (1 број), година на произ-
водство 2000 година; Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во " Службен весник на Република Маке-
донија, а ќе се објави по давањето согласност од Владата 
на Република Македонија. 

17. Бормашина пиштол (1 број); 
18. Бензиска пумпа со цистерна од 18 т. (1 број), годи-

на на производство 1972 година.  Преносот е извршен заради обезбедување на парично 
побарување на доверителот кое го има према должникот.   Бр. 0202-3486                               Претседател 

14 декември 2001 година              на Управен одбор, Од Основниот суд во Свети Николе, I. бр. 89/2002. 
                             (4454)         Скопје       Ставре Темелковски, с.р. 
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ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за исполнување на договор 

по тужбата на тужителот Зеќири Нејази и др. од Тетово, 
против тужениот Мурсели Рефет од Тетово. Вредност на 
спорот 40.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Мурсели Љутвиов Рефет од Те-
тово, сега со непозната адреса, во рок од 30 дена да се јави 
во Основниот суд во Тетово. Доколку во овој рок не се ја-
ви и не одреди свој полномошник, судот ќе му постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 828/2001. 
                                            (4536) 

___________ 
 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужба-
та на тужителот Фатмир Риза Амети од с. Ново Село, зас-
тапуван од полномошникот Симовска Љубица, адвокат од 
Тетово, против тужената Себахат Хазби Амети од Тетово, 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Себахат Хазби Амети од Тето-
во, во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тето-
во. Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полно-
мошник, судот ќе и постави привремен старател, преку 
Центарот за социјални работи во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 838/2001. 
                                            (4537) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод 
на брак по тужбата на тужителот Алимурат Амети од с. 
Слатина, против тужената Џеврије Амети од с. Слатина, 
родена во с. Шипковица, сега со непозната адреса. 

 
Бидејќи тужената е со непозната адреса, се повикува 

Џеврије Амети род. Зендели, да се јави во судот, да доста-
ви своја сегашна точна адреса или овласти свој полно-
мошник, кој ќе ја застапува по предметот П. бр. 543/2001 
за развод на брак и тоа во рок од 15 дена по објавувањето 
на огласот. Во спротивно судот преку ЦСР Тетово ќе и 
постави привремен старател кој ќе ја застапува до право-
силното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 543/2001. 
                                            (4538) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1236/2001 од 29.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013666, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговското друштво за градежништво, трго-
вија и услуги Стерјовски Митре "Мит Оил" увоз-извоз с. 
Сливница Ресен ДООЕЛ с. Сливница Ресен. 

 
Основач на друштвото ќе биде: Стерјовски Митре с. 

Сливница, Ресен. Основачкиот влог на друштвото ќе изне-
сува вкупен износ 151.850,00 денари или 2.518 евра, сме-
тано по среден курс на Народна банка на Р.М. и приложе-
но според извештај на проценител. 

 
Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото 

ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 
15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 
31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 

52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 
65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 
93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото 
ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ните складови на странски стоки, угостителски и турис-
тички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на инвестициони работи во странство и отста-
пување на инвестициони работи на странско лице во Ре-
публика Македонија, меѓународна шпедиција. 

 Лица овластени за застапување на субјектот на уписот 
во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет 
со трети лица ќе биде: Настевски Јован од Цапари - Цапа-
ри, управител без ограничувања во рамките на запишани-
те дејности. Друштвото во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото одгова-
ра со својот имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1236/2001.                                                                     (29710)             
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1230/2001 од 02.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013660, го запиша во трговскиот регистар за-
пишувањето на ТП на Козметичко студио ЕЛЕНА ТП 
Елица Јонче Ангеловска ул."Анастасија Узунова" бр. 18, 
Охрид. 

Се основа Трговец поединец од страна на Елица Анге-
ловска од Охрид, како основач со назив Козметичко сту-
дио ЕЛЕНА ТП Елица Јонче Ангеловска со седиште во 
Охрид ул."Анастасија Узунов" бр. 18. 

ТП ќе ги врши следните дејности: 93.02, 93.04, 93.05. 
ТП во правниот промет со трети лица ќе истапува во свое 
име и за своја сметка, а за преземените дејствија ќе одго-
вара со сите свои средства. Управител без ограничување е 
Елица Ангеловска. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1230/2001.                                                                     (29711)             
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1227/2001 од 09.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013657, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговското друштво за производство, услуги, 
транспорт и трговија "ЗИСКОМ" увоз-извоз Прилеп - ДО-
ОЕЛ, Прилеп нас. Точила Е1/1/21. 

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
72.60, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници 
и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од 
консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, 
малограничен промет. 

Сашо Зисов, управител на друштвото со неограничена 
одговорност во рамките на запишаните дејности. Полни 
овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1227/2001.                                                                     (29713)      
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Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1223/2001 од 31.10.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 013653, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговското друштво за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз "ЃЕРО-01" ДООЕЛ, Киче-
во ул."11 Септември"бр. 4. 

Дејности: 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.63, 
55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 
63.30, 65.12/3, 74.11, 74.20, 80.41, 45.11, 45.21, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, посредување, застапување, претставништва, 
консигнации, реекспорт, меѓународен транспорт - шпеди-
ција, малограничен промет со: СР Југославија, Бугарија, 
Грција и Албанија. 

 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

ва во свое име и за своја сметка, за преземените обврски 
одговара со целиот свој имот. За управител со неограниче-
ни овластувања се запишува Татијана Антеска. 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1223/2001.                                                                     (29714)             

Друштвото ќе работи со: 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 
01.22/2, 01.24, 01.25, 17.60, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
26.82/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
71.10,  надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со соседните земји, застапување на стран-
ски фирми, посредништво, комисиони работи и реек-
спорт, меѓународна шпедиција, превоз на патници во ме-
ѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓу-
народниот друмски сообраќај. 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1217/2001 од 24.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013647, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, угостителство, услуги и трго-
вија на големо и мало СУКИ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, Битола ул."Д-р. Трифун Пановски" бр. 28. 

 
Се основа Друштво за производство, угостителство, 

услуги и трговија на големо и мало СУКИ-ПРОМ ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола, Битола ул."Д-р. Трифун Пановски" бр. 
28. Основач на друштвото ќе биде Сузана Петровска-Ко-
руновска ул."Др. Трифун Пановски" бр. 28, Битола. Осно-
вачкиот влог на друштвото изнесува 155.550,00 денари 
или 2.550 евра, сметано по среден курс на Народна банка 
на Р.М. и приложено според извештај на проценител. 

 
Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото 

ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 
15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 
31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 
65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 
93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото 
ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ните складови на странски стоки, угостителски и турис-
тички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на инвестициони работи во странство и отста-
пување на инвестициони работи на странско лице во Ре-
публика Македонија, меѓународна шпедиција. 

 Лице овластено за застапување на субјектот на уписот 
во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет 
со трети лица ќе биде: Сузана Петровска-Коруновска од 
Битола ул."Д-р. Трифун Пановски" бр. 28, управител без 
ограничувања во рамките на запишаните дејности. Друш-
твото во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица друштвото одговара со својот имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1217/2001.                                                                     (29715)             
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1215/2001 од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013645, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговското друштво за производство, тргови-
ја, услуги и превоз на патници ФЕРЗИМ ТРАНС увоз-из-
воз Ферзим ДООЕЛ Кичево ул. "Влашки пат" бб.  

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет одговара со целиот свој 
имот полна одговорност. Управител - Асани Ферзим. 

 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1215/2001.                                                                     (29724)             
___________ 

 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1211/2001 од 24.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013641, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето ДОО на Трговското друштво за производство, 
трговија, услуги и угостителски дејности -МЕГЛЕН-Ох-
рид ДОО Охрид, ул."Јане Сандански" бр. 84. 

 
Содружници: Јованоска Анета и Николовска Ристана -

МЕГЛЕН- Охрид ДОО со договор. Седиште: Охрид 
ул."Јане Сандански" бр. 84. 

 
Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 14.21, 14.22, 15.81/1, 

15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.98/2, 17.13, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
17.30, 17.40, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.60, 19.20, 
20.10/1, 20.20, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21, 21.12, 21.23, 
21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.21, 22.23, 24.51, 
24.52, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.25, 26.66, 26.70, 
26.82, 27.45, 27.21, 28.22, 28.40, 28.62, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.13, 35.12, 35.43, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, 37.10, 
45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.11, 51.15, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.31, 71.10, 70.32, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.60, 73.10, 73.20, 74.11, 74.13, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.82, 74.60, 74.70, 74.83, 74.84, 
74.81, 75.11, 80.10, 80.21, 80.42, 85.14/1, 85.32, 85.32/1, 
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85.32/3, 85.32/2, 90.00, 91.33, 91.31, 91.32, 92.13, 92.30, 
92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.40, 92.53, 92.61, 
92.62, 93.01, 93.02, 93.03, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, фри-шопови, продажба на стоки од слободни царин-
ски продавници, реекспорт, застапување на странски фир-
ми, лизинг работи, работа на лонг систем со странски 
фирми, комисиона продажба. 

Трговското друштво во промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка-полни овластувања, а за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот - полна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување - управител е лицето 
Јованоска Анета од Охрид. Содружниците во друштвото 
вложуваат средства во износ од 2.800 евра во денарска 
противвредност по приложен извештај од овластен проце-
нител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1211/2001.                                                                     (29725)             
Скратен назив на друштвото: ДОО "МЕКСА 21" увоз-

извоз Прилеп, седиштето на друштвото е во Прилеп на 
ул."Борка Талески" бр. 154 А. Основачи: Ангелески Дим-
че од Прилеп на ул."Борка Талески" бр. 154 А; Ангелеска 
Весна од Прилеп на ул."Борка Талески" бр. 154 А; Андо-
носки Петре од Скопје на ул."Фуштанска" бр. 50 б; Андо-
носка Лефка од Прилеп на ул."Ѓорѓи Димитров" бр. 81; 
Борис Андоноски од Прилеп на ул."Ѓорѓи Димитров" бр. 
81; 

___________ 
 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1210/2001 од 24.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013540, го запиша во трговскиот регистар за-
пишувањето на Трговец поединец  за угостителство АКУ-
АРИУС Мустафаи Амет Меџаит Струга ТП ул."В.Мале-
ски" бб, Струга. 

Основач и управител: Мустафаи Меџаит. 
Во правниот промет со трети лица поединецот одгова-

ра лично со целокупниот свој имот, со полна одговорност 
и стапува во правниот промет со трети лица од свое име и 
за своја сметка со полни овластувања. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1210/2001.                                                                     (29726)             

Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 01.21, 
01.41, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.86, 15.96, 15.98, 
15.52, 15.72, 15.89, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10, 20.10/1, 
20.40, 21.12, 22.22, 24.30, 26.11, 26.40, 28.52, 15.81, 18.21, 
18.24, 20.51, 22.25, 25.11, 25.22, 26.25, 36.12, 36.14, 36.22, 
36.50, 36.61, 36.63, 45.21, 45.25, 45.32, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.31, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 65.12/3, 66.01, 70.31, 71.10, 71.33, 72.60, 
74.14, 74.40, 74.70, 74.84, 80.42, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.05. Во надворешнотрговското работење ќе ги извршува 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, ма-
лограничен промет, реекспорт. 

___________ 
 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1209/2001 од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013639, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за угостителство, туризам и трго-
вија "ГОРНАНА" Снежана ДООЕЛ Битола, Битола 
ул."Иво Лола Рибар" бр. 3. 

Основач и управител: Снежана Димоска од Битола 
ул."Кумровец"бр. 164. 

Дејности: 50.10, 50.30, 51.11, 51.17, 51.21, 51.34, 51.39, 
51.56, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.62, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет. 

Друштвото се основа на неопределено време. Друш-
твото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го заста-
пува Снежана Димоска - управител со неограничени, пол-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со полни овластувања, а одго-
вара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1209/2001.                                                                     (29728)             
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1169/2001 од 16.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013599, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги "МТ-КОМЕРЦ" ДООЕЛ увоз-извоз ул."При-
лепска" бр. 40, Битола. 

___________ 
 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1203/2001 од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013633, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на  Трговското друштво за трговија ЗВОНКО-
КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с. Врбоец - Крушево. 

Основач Снежана Методија Тодороска од с. Врбоец - 
Крушево. Основачки влог согласно извештајот на овлас-
тен проценител во износ од 2.500. 

Дејности: 02.01, 02.02, 51.19, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка и за направените обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е лицето: Снежана Тодороска 
од с. Врбоец - Крушево. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1203/2001.                                                                     (29731)             
___________ 

 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1170/2001 од 16.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 013600, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за услуги, трговија, транспорт и 
производство "МЕКСА 21" увоз-извоз ДОО Прилеп, При-
леп ул."Борка Талески" бр. 154 А. 

Основната главница изнесува 2.500 евра или 
155.000,00 денари или поединечно на содружниците сето 
според проценка од овластен проценител и тоа: Ангелески 
Димче 500 евра, Ангелеска Весна 500 евра, Андоноски 
Петре 500 евра, Андоноска Лефка 500 евра, Андоноски 
Борис 500 евра. 

Управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности е лицето Ангелески Димче од 
Прилеп, кој го претставува друштвото во внатрешното и 
надворешното работење. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1170/2001.                                                                     (29733)             
___________ 

  

Дејности: 25.12, 25.13, 25.22, 28.72, 28.73, 31.40, 45.32, 
45.33, 45.4, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 51.31, 
51.32, 51.34, 51.41, 51.42, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30, 
60.22, 65.12/3, 71.10, 92.71, 93.01, 93.02, 52.47, 15.61. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка со полни овластувања и 
одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 
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Управител: Танчевски Киро Тони. Основна главница 
на друштвото е 2.600,00 евра во противвредност од 
158.600,00 денари според приложен извештај од овластен 
проценител. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и услуги, малограни-
чен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, услуги на 
складирање на стоки, продавање на странски стоки на 
консигнациони складови. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1169/2001.                                                                     (29734)             

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 
02.02, 05.01, 05.02, 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, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 19.30, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 
22.15, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 26.52, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 
26.82/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.63, 
40.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.31, 45.32, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/2, 65.12/3, 
65.12/4, 65.21, 65.23, 66.01/1, 66.01/2, 66.01/3, 66.01/4, 
66.02, 66.03, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.40, 74.60, 74.70, 74.82, 74.84, 92.32, 92.33, 
92.34, 92.61, 92.62, 92.72, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, 
застапување и посредување во прометот на стоки и патни-
ци, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странска стока. 

___________ 
 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 

бр. 1156/2001 од 15.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 01013586?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на 
големо и мало ЈАСИБАЛ  ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, Би-
тола ул."Кумровец" бр. 138. 

Се основа Друштво за производство, услуги и трговија 
на големо и мало ЈАСИБАЛ  ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, 
Битола ул."Кумровец" бр. 138. 

Основач на друштвото ќе биде: Наумовска Јасмина 
ул."Кумровец" бр. 138. Основачкиот влог на друштвото ќе 
изнесува вкупен износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, 
сметано по среден курс на Народна банка на Р.М. и прило-
жено според извештај на проценител. 

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото 
ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 
15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 
31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 
65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 
93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото 
ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ните складови на странски стоки, угостителски и турис-
тички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на инвестициони работи во странство и отста-
пување на инвестициони работи на странско лице во Ре-
публика Македонија, меѓународна шпедиција. 

 Лице овластено за застапување на субјектот на уписот 
во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет 
со трети лица ќе биде: Јасмина Наумовска од Битола 
ул."Кумровец" бр. 138,  управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности. Друштвото во правниот 
промет со трети лица настапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со својот имот. 

 Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1156/2001.                                                                     (29735)             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3262/2001 од 22.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02014365?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на назив, содружник-пренос на удел, 
управител и конверзија од дем во евра на Друштвото за 
производство, транспорт, трговија и услуги РАКЕТА-
ШМР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Жарко Зрењанин" бр. 
139, Скопје. ___________    

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. 
бр. 1036/01 од 15.11.2001 година, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Трговското, услужно и 
производно друштво АРЕНА-СТАДИОН увоз-извоз, Би-
тола ДОО Битола ул."Бонде Скерлевски" бр. 10/8. 

Во правниот промет со трети лица Трговското, услуж-
но и производно друштво АРЕНА - СТАДИОН увоз-из-
воз, Битола ДОО Битола ул."Бонде Скерлевски" бр. 10/8 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друш-
твото во правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. Управител: Пеце Велјановски од Битола ул."Ка-
раорман" бр. 25-в, со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 2.550 евра 
или 155.550,00 денари во предмети според извештај на 
вешто лице проценител. Секој од основачите вложува по 
850 евра или 51.850,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1036/2001.                                                                     (29736)             
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 2759/00 од 14.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02025459?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
пренесувањето и преземање на основачкиот влог на КОРО 
КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други, Друштво за произ-
водство, трговија и услуги Скопје ул."Првомајска-9" бр. 
10. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2759/2001.                                                                     (30980)             
___________  

Во друштвото се извршени следните промени: Нази-
вот - фирмата на друштвото се менува од РАКЕТА Шуќо 
ДООЕЛ во РАКЕТА-ШМР ДООЕЛ, во иднина друштвото 
ќе работи под назив: Друштво за производство, транспорт, 
трговија и услуги РАКЕТА-ШМР ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје. 
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Од 01.11.2001 година од содружник исдтапува Шуќо 
Омеровиќ, а пристапува како единствен содружник Мехо 
Омеровиќ. Се брише од управител на друштвото Шуќо 
Омеровиќ, а се запишува Мехо Омеровиќ - управител без 
ограничување. Извршен е пренос на уделот и конверзија на 
марки-ДЕМ во евра согласно ЗТД. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3262/2001.                                                                     (30981)             
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3666/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 7-0200183-02-09, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување на 
Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македон-
ска пошта" ц.о. - Скопје Подружница - Главен центар за 
поштенски сообраќај Скопје 2 - Пошта Скопје 2 ул."Нико-
ла Карев" бб, Скопје. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3579/2001 од 29.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042973?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ДАЕЛИ Љоки Фатмире ДОО-
ЕЛ експорт-импорт ул."Катлановска" бр. 62, Скопје. 

Се брише Љоки Фатмире - управител без ограничува-
ње. Се запишува Љоки Скендер - управител со неограни-
чени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3579/2001.                                                                     (30982)             
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3512/01 од 30.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02005919?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
конверзијата и проширување на дејности на Трговското 
друштво ЖАПОН - Љубомир ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје ул."Аврам Писевски" бр. 57. 

Конверзија на ДЕМ во евра на вредност на основната 
главница на друштвото. 

Дејноста се проширува со 65.12/3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3512/2001.                                                                     (30983)             

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува 
со: 80.42 - образование на возрасни и друго образование 
неспомнато на друго место (курсеви за странски јазици). 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2935/2001 од 12.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02019048?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија на големо и мало и услуги ИГО-ФИЛ 
Божидар ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул."Њуделхиска" бр. 
2-6/1, Скопје. 

Се врши промена на управител и тоа: се брише Черва-
рова Миленковска Весна - управител. Се запишува Ми-
ленковска Ратка - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2935/2001.                                                                     (30984)             

Се менува називот на Трговецот поединец и ќе гласи: 
Интернет кафе ПИНКИ-Е Хриб Ѓорѓи Весна. Се менува 
седиштето и ќе се наоѓа во Скопје на ул."Коста Новако-
виќ" бр. 22/2-6. ___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3111/01 од 14.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02032363?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Трговското друштво за произ-
водство, промет и услуги РИМА-СТИЛ ДОО експорт-им-
порт Скопје ул."Коце Металец" бр. 1/8. 

Трговското друштво за производство, промет и услуги 
РИМА-СТИЛ ДОО експорт-импорт од Скопје на ден 
27.10.2001 година врз основа на одлука 01/05 од основачи-
те го разрешува од функцијата управител лицето Мицков 
Тони од Скопје, а врз основа на Изјавата од основачите го 
именува за управител без ограничување лицето Маневски 
Ристо на ден 27.10.2001 година од Скопје. 

Пречистен текст: управител без ограничување Манев-
ски Ристо од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3111/2001.                                                                     (30985)             
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3411/2001 од 23.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02007553?-3-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште на Друштвото за произ-
водство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУ-
ТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје ул."Петар Поп Арсов" 
бр. 45, Скопје. 

Новото седиште е на бул."Св. Климент Охридски" бр. 
68, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3411/2001.                                                                     (30986)             
___________ 

 

Се брише Филип Мешков - раководител на Подружни-
цата, а се запишува новиот раководител Ќанија Саиди. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3666/2001.                                                                     (30987)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3653/2001 од 29.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02031972?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма и проширување на дејност 
на Друштвото за производство, полоделство, сточарство, 
промет и услуги АНТИЛОПАКОМЕРЦ Дине ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје ул."Стефан Јакимов Дедов" бр. 20, 
Скопје. 

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи: 
Друштво за услуги АЛФА-М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
ул."Стефан Јакимов Дедов" бр. 20, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3653/2001.                                                                     (30988)             

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3202/2001 од 22.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 6-02001407-000-01, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма, седиште и дејност во внат-
решен трговски промет на Т.П. со трговија на мало "ПИН-
КИ-Е" Хриб Ѓорѓи Весна бул."Видое Смилевски Бато" бр. 
5, лок.6. 

Се проширува дејноста со: 55.30/1, 55.30/2, 92.34. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3202/2001.                                                                     (30989)             
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3472/2001 од 23.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02025947?-3-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар конверзијата на ДЕМ во евра на Друштвото за 
промет ЕМИЛИЈАНО Емил и Владо ДОО експорт-импорт 
Скопје ГТ Центар 1- кат. 

Конверзија на ДЕМ во евра на вредноста на основната 
главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3472/2001.                                                                     (30990)             
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3614/2001 од 29.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02024547?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејноста односно предметот 
на работење на ТП на Колонијал ФРАМЕКС Роберт 
Франц Мех ТП бул."Партизански одреди" бр. 145, Скопје. 

Дејноста односно предметот на работење на ТП се 
проширува со: 52.33, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3614/2001.                                                                     (30991)             
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3233/2001 од 08.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02000183?-7-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Јавното претпри-
јатие за поштенски сообраќај Македонска Пошта" ц.о. - 
Скопје ул."Орце Николов" бб. 

Во внатрешен промет се проширува дејноста: консул-
тации и понуда на софтвер, одржување и поправка на кан-
целариски и сметачки машини и сметачки системи, други 
компјутерски активности. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3233/2001.                                                                     (30992)             
___________   

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3382/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 020011390?-8-10-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за филм-
ска и сценско музичка дејност, маркетинг и застапување 
МЕДИА ЦЕНТАР Блаже ДООЕЛ Скопје ул."Видое Сми-
левски Бато" бр. 73. 

Се брише Мартин Миновски, а се запишува Блаже 
Миновски, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3382/2001.                                                                     (30993)             
___________   

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 1811/2000 од 07.12.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02003016?-3-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма, проширување на дејности и 
промена на основачи на Друштвото за производство, трго-
вија, услуги и превоз ЛЕ-АН експорт-импорт ДОО Скопје 
ул."Социјалистичка зора" бр. 41. 

Проширување на дејности, истапување и пристапува-
ње на основачи, промена на назив. Истапуваат основачи-
те: Ристовски Воислав, Лепчески Иван, Таскова Клара, 
Ѓорѓиев Трајан, Анастасов Влатко. Пристапува основачот: 
Најдовска Биљана. Содружниците кои истапуваат им ги 
пренесуваат своите влогови на содружниците кои остану-
ваат односно кои пристапуваат во друштвото . Се менува 
називот на фирмата од Друштво за производство и промет 
увоз-извоз ОСОГОВО Зоран и др. ДОО Скопје ул."Соци-
јалистичка зора" бр. 41, во Друштво за производство, тр-
говија, услуги и превоз ЛЕ-АН експорт-импорт ДОО 
Скопје, ул."Социјалистичка зора" бр. 41. 

Се проширува предметот на работа на друштвото со 
следните дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.22, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.70, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03. 

Пречистен текст: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1811/2000.                                                                     (30994)             Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3391/2001.                                                                     (30999)             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3503/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02026915?-3-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за тргови-
ја ЕЛ-ЕМ ДОО експорт-импорт Скопје, бул."Партизански 
одреди" бр. 29 кат 2 ламела ДТЦ Буњаковец. 

Се брише Елена Ѓурковиќ - управител без ограничува-
ње. 

Се запишува Драгица Спасеновска - Ваљак - управи-
тел без ограничување. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3503/2001.                                                                     (30995)             
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1188/2001 од 21.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02006832?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар префрлувањето на фирма ТП на Трговец поеди-
нец со трговија на мало АТЛАНТИК 98 ТП Ќазим Џафер 
Селмани Куманово ул."Карл Маркс" бр. 62. 

Се запишува префрлување на фирма ТП на: 
Трговец поединец со трговија на мало АТЛАНТИК 98 

ТП Шаќир Руфат Бакији Куманово ул."Карл Маркс" бр. 
62. Истапува основачот: Ќазим Селмани, а пристапува Ба-
кији Шаќир од Куманово. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27. 
Управител Бакији Шаќир се запишува. Се брише Ќа-

зим Селмани. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1188/2001.                                                                     (30996)             
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2882/2001 од 02.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02016137?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Трговското друш-
тво за трговија и услуги СЕВМАК Звонко ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје ул."Ѓорѓи Капчев" бр. 7/2, Скопје. 

Се врши проширување на дејност во внатрешниот тр-
говски промет со: 52.11, 52.33, 52.43. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2882/2001.                                                                     (30997)             
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2020/2001 од 16.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02014861?-4-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на структурата на капиталот на Акци-
онерското друштво за трговија на големо и мало КУЛТУ-
РА увоз-извоз Кавадарци, ул."7-ми Септември" бр. 51-а. 

Во Основниот суд Скопје I - Скопје е извршена проме-
на на структурата на капиталот и конверзија на основач-
киот влог од ДЕМ во ЕУР, на АД КУЛТУРА. 

Со извршената промена капиталот на АД КУЛТУРА 
од Кавадарци е 100% во нивна сопственост односно е от-
купен акционерски капитал. 

Или вкупниот капитал на АД КУЛТУРА од Кавадарци 
изнесува 154.575,00 ДЕМ или 79.126,16 ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2020/2001.                                                                     (30998)             
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3391/2001 од 21.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02005835?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЦЕДРУС Нада ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје бул."Јане Сандански" бр. 77/1-1. 

Се брише Лазаревска Нада - управител без ограничу-
вање. Се запишува Кирковски Зоран - управител без огра-
ничување. 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3119/2001 од 15.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042590?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејности на Продавницата за 
трговија на мало -ТП ЈОЦИ - Елизабета Наце Васиќ Велес 
ул."Грозда Кочова"бр. 5. 

Се проширува дејноста на продавницата за трговија на 
мало со: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.44/4. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3119/2001.                                                                     (31000)             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3241/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02005704?-3-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител и конверзија на влог на 
Друштвото за трговија ПРЕЛИТАС Марија и др. ДОО из-
воз-увоз Скопје ул."Миле Попјорданов" бр. 68/39, Скопје. 

___________  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1864/01 од 12.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02020684?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за производство, 
промет и угостителство МИНИ-ТРЕЈД Властимир и др. 
ДОО извоз-увоз Куманово ул."Доне Божинов" бр. 29. 

Се брише: Петровиќ Властимир - управител со неогра-
ничени овластувања. Се запишува: Исмаили Џемаљедин - 
управител со неограничени овластувања. Пречистен 
текст: Исмаили Џемаљедин - управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1864/2001.                                                                     (31001)             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3455/2001 од 25.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02024581?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар префрлувањето на ТП на Бифе Трговец-поединец 
СКАЛА ТП Снежана Антон Апостолова ул."Орце Нико-
лов" бр. 136, Скопје. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2430/2001 од 21.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02022937?-7-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на статус на лице овластено за заста-
пување на Јавно претпријатие за комунални работи КО-
МУНАЛЕЦ - Кавадарци ул."Индустриска" бб, Кавадарци. 

Да се брише: Јордан Милков - вршител на должноста 
директор без ограничување. Да се запише Јордан Милков 
директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2430/2001.                                                                     (31003)             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3381/2001 од 28.11.2001 година, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Акционерското 
друштво Керамичка индустрија КИК ул."Јоско Илиевски" 
бр. 49, Куманово. 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 140/2001 од 16.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 2-1650-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на седиште и основачи на Земјоделската задруга КА-
РАЏИЦА ц.о. с. Патишка Река ул."Никола Мартиновски" 
бр. 16, Скопје. 

Новото седиште на друштвото е на ул."Никола Марти-
новски" бр. 16, Скопје. Од задругата истапуваат основачи-
те Јашаровски Авзи, Мустафовски Тефик, Салијевсли Ил-
јаз, Чурлинов Борис, Стојановски Досе, а пристапуваат 
Ибраим Хусеиновски, Ферит Хусеиновски, Амит Абду-
ловски, Веадин Џеферовски, Реџеп Романовски, Нуредин 
Нуимовски, Рамадан Беадиновски, Саин Реџеповски, На-
им Имеровски, Роман Имановски, Ќахил Муаремовски, 
Ибиш Ејуповски, Нуредин Шерифов, Ибраим Џаферов-
ски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

140/2001.                                                                       (31004)             
Се менува седиштето на друштвото. Наместо досегаш-

ното седиште на ул."Благоја Стевковски" бр. 93/3-7, во 
Скопје, новото седиште на друштвото ќе биде во Скопје 
на ул."Жан Жоржес" бр. 117/10-а. ___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3320/2001 од 14.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02035289?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за тргови-
ја на големо и мало МИНИМАРКЕТ-МАРИЈА ДООЕЛ из-
воз-увоз н.м. Илинден ул."Јане Сандански" бр. 61, опш. 
Илинден. 

Се брише Кипријановска Биљана, а се запишува Доне-
ва Славица, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3320/2001.                                                                     (31005)             

Пречистен текст гласи: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.81, 15.81/1, 15.85, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 25.12, 25.22, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 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, 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3219/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02035131?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето на ТП ВИДЕО КЛУБ 4 - Видеотека 
Ана Ѓорѓи Тодоровска Скопје, ул."Миле Попјорданов" бр. 
50-а. 

Бришење - престанок на ТП ВИДЕО КЛУБ 4- Видео-
тека Ана Ѓорѓи Тодоровска Скопје, ул."Миле Попјорда-
нов" бр. 50-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3219/2001.                                                                     (31006)             
___________ 

 

Се брише досегашниот управител Елена Тасиќ, а се за-
пишува новиот управител Драган Јаневски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3241/2001.                                                                     (31007)             
___________ 

 

Префрлање на: Бифе Трговец поединец СКАЛА ТП, 
Снежана Антон Апостолова ул."Орце Николов" бр. 136, 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3455/2001.                                                                     (31008)             
___________ 

 

Запишување на одлуката за разрешување и именување 
на членови на Надзорен одбор и Управен одбор и промена 
на лице овластено за застапување: се брише Љиљана Бош-
ковска претседател на Управен одбор без ограничување на 
овластувањата, а се запишува Демитириос Зијотас претсе-
дател на Управен одбор без ограничување на овластува-
њата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3381/2001.                                                                     (31009)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2910/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02007147?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште, дополнување на дејноста 
на Трговското друштво за производство, промет и услуги 
ИГИ-КОМПАНИ Зага ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул."Жан Жорес" бр. 117/10-а. 

 
Работењето на друштвото се проширува со следните 

дејности: 50.30/3, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.33, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.82, 74.83. 

 



Стр. 22 - Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 февруари 2002 
 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.  

2910/2001.                                                                     (31010)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2556/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041095?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето на ДОО на Друштвото за сообраќај и 
услуги К.А.К. СКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје ул."Ѓуро Ѓако-
виќ" бр. 25. 

Бришење на: Друштво за сообраќај и услуги К.А.К. 
СКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје ул."Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 25, за-
ради спојување на Скијачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ 
друштво со ограничена одговорност за сообраќај и услуги 
с. Маврово - Маврови Анови и основање на: Скијачки 
центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ друштво со ограничена одго-
ворност за сообраќај и услуги с. Маврово - Маврови Ано-
ви. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2556/2001.                                                                     (31011)             

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3420/01 од 22.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02010035?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Биро за фотокопирање САМИКОП-Р ТП 
Барлакоски Томислав Самуил Скопје ул."Веселин Масле-
ша" бр. 9.___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2553/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02032564?-4-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето на Скијачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВ-
СКИ друштво со ограничена одговорност за сообраќај и 
услуги с. Маврово - Маврови Анови.  Бришење на: Ски-
јачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ друштво со ограничена 
одговорност за сообраќај и услуги с. Маврово - Маврови 
Анови, заради спојување со Друштво за сообраќај и услу-
ги К.А.К. СКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" 
бр. 2, и основање на Скијачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВ-
СКИ друштво со ограничена одговорност за сообраќај и 
услуги с. Маврово - Маврови Анови.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2553/2001.                                                                     (31012)             

Се брише Милјана Војдановска - управител без огра-
ничување. Се запишува Лидија Ристевска - управител без 
ограничување. 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3405/2001 од 19.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02005067?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето на ТП на Превоз на патници во друм-
скиот сообраќај Тони Љубе Ѓоревски ТОБИ-БУС ТП 
ул."Тодор Чангов" бр. 112, Скопје. 

Бришење на фирмата трговец поединец: Превоз на 
патници во друмскиот сообраќај Тони Љубе Ѓоревски ТО-
БИ-БУС ТП ул."Тодор Чангов" бр. 112, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3405/2001.                                                                     (31013)             

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3447/2001 од 23.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02040205?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на содружник, управител на Друштво-
то за превоз, трговија и услуги БЕНИВЕЛ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје ул."Атанас Иљоски" бр. 7, Скопје. Во друш-
твото пристапува содружникот Величе Вељаноски од 
Скопје, а истапува содружникот Јагода Вељаноска од 
Скопје. Се брише Елена Андоноска - управител без огра-
ничување. Се запишува Билјана Стевковска управител без 
ограничување. 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3450/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02023842?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар истапувањето и пристапување на содружник и 
промена на управител на Друштвото за трговија, производ-
ство и услуги ГРОСТ КОМЕРЦ Ленче и др. ДОО Кавадар-
ци ул."Благој Крстев" бр. 10. 

Кон друштвото пристапува Грозданов Марјан, а иста-
пува Грозданова Ленче. Се брише досегашниот управител 
Грозданова Ленче, а се запишува новиот управител Гроз-
данов Марјан. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3450/2001.                                                                     (31014)             
Здружението ќе дејствува на територијата на општина 

Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Смола-
ре к. бр. 96, општина Ново Село. ___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2308/2001 од 22.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02032388?-4-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на одлука на Друштвото за трго-
вија и производство на млечни производи ВИНОЈУГ-БО-
ГОРОДИЦА АД Гевгелија с. Богородица. 

Запишување на одлуката за промена на неизвршни ди-
ректори - разрешување и именување на Друштвото за тр-
говија и производство на млечни производи ВИНОЈУГ-
БОГОРОДИЦА АД Гевгелија с. Богородица. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2308/2001.                                                                     (31015)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3523/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02039542?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЖИЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз 
ул."Првомајска-4" бр. 7а, Скопје. 

Се брише Сузана Ангелковска - управител без ограни-
чување. Се запишува Живко Ангелковски управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3523/2001.                                                                     (31016)             
___________ 

 

 
Бришење-престанок на Биро за фотокопирање САМИ-

КОП-Р ТП Барлакоски Томислав Самуил Скопје ул."Весе-
лин Маслеша" бр. 9. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3420/2001.                                                                     (31017)             
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 3343/2001 од 14.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02031246?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за тргови-
ја на големо и мало МИЛМАР Марјан ДООЕЛ извоз-увоз 
Скопје ул."Алексо Димниевски" бр. 15/4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3343/2001.                                                                     (31018)             

___________ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3447/2001.                                                                     (31019)     

         
__________________________________________________ 

 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ   
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под ЗГФ. бр. 5/2002, се запишува здружението на граѓани 
со име Здружение на одгледувачи на ноеви "Смоларски 
Ној" од с. Смоларе, кое е основано заради развој и произ-
водство на ноеви. 

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 5/2002. 
                                            (4554) 

___________  
Основниот суд во Дебар, со решението Згф. бр. 1/2002 

год. од 05.02.2002 год., во судскиот регистар на здружени-
ја на граѓани го запиша основањето на Здружението на 
граѓаните "ДЕА" - движење за унапредување на граѓанска 
свест во општеството-Дебар, ул. "8-ми Септември" бб. 
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Целта на основањето на здружението е унапредување 
и зајакнување на граѓанската свест кај граѓаните, развива-
ње на свеста на меѓуетничка и меѓуконфесионална и меѓу-
културна толеранција во Македонија, унапредување на 
односите меѓу етникумите, истражување во општеството 
преку анкети, анализи и др., интеграција и социјализација 
на хендикепираните лица, еманципација на руралните сре-
дини, подигање на хуманитарната свест кај граѓаните, а 
особено кај младата популација подигање на свеста кај 
младите што предизвикуваат опојните материи, оствару-
вање и поголемо учество на жените во општествениот жи-
вот. 

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 1/2002. 
              (4911) 

__________________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV Ст.бр. 9/01 од 30.01.2002 година, предлогот на 
стечајниот управник да го затвори и ликвидира должнико-
виот деловен потфат "ФАС 11 ОКТОМВРИ" АД Скопје - 
во стечај, пред одржување на рочиштето за поднесување 
на извештај, се усвојува. 

 
Се задолжува стечајниот управник веднаш по добива-

њето на ова решение да ги претвори во пари предметите и 
другите имотни права што претставуваат стечајна маса. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4327) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение II Ст.бр. 494/2001 од 23.01.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за вршење кон-
султативни, интелектуални и инженеринг услуги Мичо и 
Жанина КОНРАД ДОО Скопје, со седиште на ул. "Иво 
Лола Рибар" бр. 94-2/7 и жиро сметка бр. 40120-601-
79984, па истата не се спроведува и се заклучува отворе-
ната стечајна постапка над должникот Друштво за врше-
ње консултативни, интелектуални и инженеринг услуги 
Мичо и Жанина КОНРАД ДОО Скопје. 

 
По правосилноста на решението, должникот да се из-

брише на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4448) 

___________ 
 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение 

Ст.бр. 38/01 од 25.12.2001 година, отворена е стечајна 
постапка над должникот ПТУ "МИВАН" експорт-импорт 
ДОО од Гевгелија со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 6/15 
и жиро сметка бр. 41610-601-28089 при ЗПП Гевгелија, но 
истата не се спроведува заради немање на имот од кој би 
се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот "Миван" од Гевге-
лија веднаш се заклучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 де-
на од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд 
Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија.                        (4449) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение 

Ст.бр. 33/01 од 25.12.2001 година, отворена е стечајна 
постапка над должникот ПТП "ГЕТЕКС-М" с. Моин - Гев-
гелија со седиште на ул. "Моински пат" бб. и жиро сметка 
бр. 41610-601-27354 при ЗПП Гевгелија, но истата не се 
спроведува заради немање на имот од кој би се намириле 
трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна 
постапка над должникот "Гетекс-М" од с. Моин-Гевгелија 
веднаш се заклучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 де-
на од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд 
Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија.                        (4450) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II Ст.бр. 2/2002 од 30.01.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот ДГТ "УКРАС" АД 
Скопје со седиште на ул. "Антоние Грубишиќ" бр. 2 и жи-
ро сметка 40100-601-1167.  

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска, су-
дија во овој суд. 

За стечаен управник е определен Ацо Дамчевски од 
Скопје со адреса на ул. "Дрзденска" бр. 15-1/9, Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Се 
повикуваат доверителите кои имаат разлачни права на 
подвижни предмети и правата на должникот, како и дове-
рителите кои имаат разлачни права на недвижностите на 
должникот што не се запишани во јавните книги (катаста-
рот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители - за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и ро-
чиште на собрание на доверители на кое врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучу-
ваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно ро-
чиште) за 20.3.2002 година во 8,30 во Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4451) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 27/02 од 

8.02.2002 година, над должникот ТП "Мирјам" Демир Хи-
сар, ул. "Битолска" бб, дејност трговија со жиро сметка 
500-000000002361-25 при Стопанска банка АД Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                            (4465) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 26/02 од 

8.02.2002 година, над должникот ДООЕЛ "Џале Комерц" 
Битола, ул. "Едвард Кардељ" бр. 12/1, дејност трговија со 
жиро сметка 40300-601-71741 при ЗПП - филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                            (4467) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 601/94 од 

1.02.2002 година, го запре понатамошното впаричување 
на делбената маса, заради тоа што водењето на стечајната 
постапка и паричувањето врз делбената маса би предизви-
кале несразмерно високи трошоци и стечајната постапка 
над стечајниот должник АД "Маркет" од Битола се заклу-
чува. 

 
Постапките кои се во тек а се во врска со стечајната 

постапка се запираат. Побарувањата со стечајниот дол-
жник ги има према негови доверители и тоа: ПОС АИК 
"Лозар" од Битола во судски постапки заведени пред овој 
суд под И. бр. 11436/92, П. бр. 2/93 и П. бр. 942/95 на вку-
пен износ од 379.467,00 денари, према Ангелевски Драган 
во постапка заведена пред овој суд под И. бр. 1237/96 од 
21.778,00 денари, према ПП "Кожар" од Битола во постап-
ка заведена пред овој суд И. бр. 4230/95 за износ од 
58.234,00 денари и према Чаулев Киро од Битола по пос-
тапка заведена пред овој суд под И. бр. 1855/97 заради 
предавање на предмети сопственост на стечајниот дол-
жник, се пренесуваат на доверителот "Пивара Скопје" АД 
Скопје. 

 
По правосилноста на ова решение, регистарското од-

деление при овој суд ќе го брише стечајниот должник АД 
"Маркет" Битола од судскиот регистар, а ЗПП Битола ќе 
постапи согласно своите права за работа. 

Се задолжува стечајниот управник Стево Богдановски 
во рок од 15 дена од правосилноста на ова решение до сте-
чајниот совет да поднесе заклучен извештај за своето ра-
ботење, заедно со мислење од стечајниот судија во кое 
стечајниот совет ќе одлучи за разрешување од функцијата 
стечаен управник над стечајниот должник.  

 
Од Основниот суд во Битола.                            (4470) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 29/02 од 
8.02.2002 година, над должникот ТП Каранфиловски Сан-
де Благојче од Демир Хисар,ул. "Гоце Делчев" бр. 20, деј-
ност превоз на стоки со жиро сметка 40301-601-101470 
при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                            (4471) 
___________  

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 28/02 од 
8.02.2002 година, над должникот ДООЕЛ "Експрес" Де-
мир Хисар, ул. "Битолска" бб, дејност трговија со жиро 
сметка 40301-601-8750 при ЗПП - филијала Битола, отво-
ри стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                            (4474) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I Ст.бр. 23/2002 од 4.02.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја, производство, угостителство и туризам "МАКЕДОН-
СКИ ПАРТНЕР" ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 37-II/9, и жиро сметка 40100-601-324664 и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот ПТПУТ "МАКЕДОНСКИ ПАРТНЕР" 
ДОО експорт-импорт -Скопје со седиште на бул. "Јане 
Сандански" бр. 37-II/9 и жиро сметка 40100-601-324664 се 
заклучува. 

Да се објави оглас во "Сл. весник на РМ" и на огласна-
та табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4530) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I Ст.бр. 29/2002 од 8.02.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и занаетчиски услуги "СТАКЛО КОМЕРЦ" 
Ласте ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, ул. "Тодор Циповски 
Мерџан" бр. 13, и жиро сметка 40120-601-54203 и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот ДТПЗУ "СТАКЛО КОМЕРЦ" Ласте ДООЕЛ 
увоз-извоз -Скопје со седиште на ул. "Тодор Циповски 
Мерџан" бр. 13, и жиро сметка 40120-601-54203 се заклу-
чува. 

Да се објави оглас во "Сл. весник на РМ" и на огласна-
та табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4531) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I Ст.бр. 35/2002 од 11.02.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги "МАК ЕВЕРГРИН" Анета ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, с. Шишево, ул. "2" бр. 12, и жиро сметка 
30000000070015 и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот ДТУ "Мак Евергрин" 
Анета ДООЕЛ експорт-импорт -Скопје со седиште во с. 
Шишево ул. "2" бр. 12 и жиро сметка 30000000070015 се 
заклучува. 

Да се објави оглас во "Сл. весник на РМ" и на огласна-
та табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4532) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV Ст.бр. 26/02 од 13.02.2002 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво со ограничена од-
говорност за производство, трговија и услуги "БИЗМАК" 
ЦО на ул. "Михаил Глинка" бр. 11-б, со жиро сметка бр. 
40100-601-144428, како и бројот на регистарската влошка 
1-14821-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува па отворената стечајна 
постапка над должникот Друштво со ограничена одговор-
ност за производство, трговија и услуги "БИЗМАК" ЦО се 
заклучува.  

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4533) 
___________ 

 
Основниот суд во Кочани, согласно член 149 став 2 од 

Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација 
објавува дека со решение Ст.бр. 534/94 и Ст.бр. 16/96 од 
10.04.2001 година, ја заклучи стечајната постапка на дол-
жникот ПОС "Бел Камен" Виница со жиро сметка 40401-
601-3476 при ЗПП Кочани деловна единица Виница, отво-
рена со решение на Окружниот суд во Штип Ст.бр. 534/94 
од 27.02.1995 година. 

 По правосилноста на решението, стечајниот должник, 
ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при Ос-
новниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани.                            (4539) 
___________ 

 
 
Претседателот на стечајниот совет - судијата Никола 

Спасески во Основниот суд Струга, во стечајната постап-
ка према ДОО "Огледала" од Струга, свикува сообрание 
на доверителите (чии побарувања се утврдени) за 
21.03.2002 година во 10,00 часот во Основниот суд Стру-
га. 

Сообранието на доверителите на седницата ќе го раз-
гледува извештајот на стечајниот управник за економско 
финансиската состојба и деловниот потфат во иднина на 
стечајниот должник ДОО "Огледала" Струга. 

Од Основниот суд во Струга.                             (4540) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 343/97 од 

23.01.2002 година, према стечајниот должник ПП "Шел-
Текс" - Охрид, со седиште во Охрид со број на жиро смет-
ки 41000-601-46012, при ЗПП-Охрид, одобри присилно 
порамнување со кое стечајниот должник презеде обврска 
да ги намири доверителите на утврдените побарувања во 
рок од 2 години од денот на склучувањето на присилното 
порамнување 23.01.2002 година, со исплата на еднакви 
месечни рати, а со почеток на исплатата на првата рата по 
истекот на првата година од денот на склучувањето на по-
рамнувањето. 

Присилното порамнување има дејство према сите до-
верители на чии побарувања се утврдени како и спрема 
доверителите чии побарувања се оспорени, а дополнител-
но ќе бидат утврдени. 

Од Основниот суд во Охрид.                              (4541) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Охрид преку стечајниот совет огла-

сува дека е закажана седница на собранието на доверите-
лите во стечајната постапка Ст. бр. 24/2001, отворена над 
стечајниот должник ТД "Слобода" - АД во стечај-Охрид, 
на која ќе се разгледува и усвојува планот за реорганиза-
ција изготвен од стечајниот управник на стечајниот дол-
жник, за ден 27.02.2002 година со почеток во 10 часот, во 
просториите на Основниот суд Охрид. 

Сите заинтересирани доверители на кои им се утврде-
ни побарувањата се повикуваат да присуствуваат на зака-
жаното собрание на доверители.  

Од Основниот суд во Охрид.                              (4542) 
___________ 

 
 
Претседателот на стечајниот совет судијата Никола 

Спасески, во Основниот суд Струга, во стечајната постап-
ка према ТФ "Стружанка" Струга, свикува сообрание на 
доверителите (чии побарувања се утврдени) за 11.03.2002 
година во 12,00 часот во Основниот суд Струга. 

Сообранието на доверителите на седницата ќе го раз-
гледува извештајот на стечајниот управник за економско 
финансиската состојба и деловниот потфат во иднина на 
стечајниот должник ТФ "Стружанка" Струга. 

Од Основниот суд во Струга.                             (4543) 



19 февруари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 14 - Стр. 25 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 36/2002 од 07.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "ТРАЕЛ-Л-КО-
МЕРЦ" експорт-импорт ДОО од Скопје ул. Ѓорѓи Поп 
Христов" бр. 3/3-10,  со жиро сметка 40100-601-244801. 

За ликвидатор се определува лицето  Ацо Дамчевски 
од Скопје, со стан на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, тел. 378-
979. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4440) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 366/01 од 23.11.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "ГРЕМАТ" увоз-
извоз п.о. од Скопје ул. "Маршал Тито" бр. 17/1, со жиро 
сметка 40100-601-318142. 

За ликвидатор се определува лицето  Драган Пророчиќ 
од Скопје, со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 17/1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4441) 
___________ 

 
 
Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје на ул. "Дрез-

денска" бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
3909/2001 година, објавува дека Друштвото за производ-
ство и трговија ФИГУРА Драган ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 56/2-3 и со број на жиро 
- сметка 300000000911545, отворена при Комерцијална 
банка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (4442) 
___________ 

 
 

Ликвидаторот Ѓорѓе Караѓорѓев од Богородица - Гев-
гелија, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3288/01 година, 
објавува дека Друштвото за трговија   на големо и мало 
Караѓорѓев Ѓорѓе ДООЕЛ увоз-извоз с. Богородица - Гев-
гелија и со број на жиро - сметка 200000008520375, отво-
рена при Стопанска банка АД Филијала - Гевгелија е во 
ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.                                                 (4446) 
___________ 

 
 
Ликвидаторот Миленкоска Атина од Гевгелија ул. 

"Васо Карајанов" бр. 30, запишан во трговскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П.Трег.бр. 3562/2001 од 29.11.2001 година, објавува дека 
Друштвото за трговија  и производство ГРЕМАТЕКС-
Плалис ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул. "Борис 
Кидрич" бр. 5, со жиро - сметка  бр. 40610-601-57317, што 
се води при Завод за платен промет Филијала во Гевгелија  
е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (4447) 
___________ 

 
 

Со решение Л. бр. 156/2001 од 31.01.2002 година е от-
ворена ликвидациона постапка над Друштвото за произ-
водство и трговија ГЕТ Јаким Јовановски и др. јтд, увоз-
извоз Пробиштип, но истата не се спроведува бидејќи дол-
жникот не располага со имот за покривање на трошоците 
во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за производ-
ство и трговија ГЕТ Јаким Јовановски и др. јтд, увоз-извоз 
Пробиштип, се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар што се води при 
овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (4472) 
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 385/01 од 04.12.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско 
претпријатие "ХУМ" ДОО  експорт-импорт Скопје, ул. 
"Петар Михов" бр. 32-а, со жиро сметка 40100-601-66888. 

За ликвидатор се определува лицето  Смаиловиќ Адем 
од Скопје, со стан на ул. "Боро Менков" бр. 3/2-5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4527) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 377/2001 од 27.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно трговско претпријатие на големо и мало "КАСТО-
ЛЕТА" П.О. увоз-извоз - Скопје ул. "Александар Маке-
донски" бр. 27-б од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
122747. 

За ликвидатор се определува лицето  Драган Даневски 
од Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 77/3-6 и 
тел. 447-321. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4528) 
___________   

Ликвидаторот Сехас Хајдари од с. Кондово, Скопје, 
запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје со решение П.Трег.бр. 3216/2001 од 09.11.2001 
година, објавува дека Друштвото за производство, тргови-
ја  и услуги ГАЧАН КОМПАНИ Сехас ДООЕЛ експорт-
импорт, со број на жиро - сметка 40120-601-192013, Фили-
јала - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (4529) 
___________   

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 4/2002 од 11.02.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка поднесена од Претпријатието во приватна сопс-
твеност и трговија на големо и мало Траде-Марк П.О. 
Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во постап-
ката. 
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Ликвидационата постапка над Претпријатието во при-
ватна сопственост и трговија на големо и мало Траде-
Марк-П.О. Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.           (4544) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 146/2001 се отвора ликвидациона постапка над Тргов-
ското друштво за трговија Џинго ДОО увоз-извоз Струми-
ца. 

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за 
трговија Џинго ДОО увоз-извоз Струмица се заклучува. 

Имотот на Трговското друштво за трговија Џинго 
ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Ленинова" бр. 48 во вред-
ност од 40.000 ДЕМ или 20.000 евра односно 1.243.200,00 
денари што се состои од деловен простор кој се наоѓа на 
парцела К.П. бр. 1663 во КО на град Струмица со вкупно 
корисна површина од 73м2 се распределува на содружни-
ците и тоа: на содружникот Јанев Митко, ул. "Крсто Узу-
нов" бр. 1/10, Струмица во износ од 10.000 марки или 
5.000 евра односно 310.800,00 денари, на Глигоров Коста-
ќе, ул. "Мито Хаџи Василев-Јасмин" бр. 61/7, Струмица во 
износ од 10.000 марки или 5.000 евра, односно 310.800,00 
денари, на содружникот Наков Ѓорѓе, ул. "Димитрие Цве-
тинов" бр. 25, Струмица во износ од 10.000 марки или 
5.000 евра односно 310.800,00 денари, на Манчев Зоран, 
ул. "11 Септември" бр. 40, Струмица во износ од 10.000 
марки или 5.000 евра, односно 310.800 денари. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

 
Од Основниот суд во Штип.           (4545) 

__________ 
 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 154/2001 се отвора ликвидациона постапка на Тргов-
ското друштво за трговија Зубо ДОО увоз-извоз с. Зубово, 
Ново Село. 

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за 
трговија Зубо ДОО увоз-извоз с. Зубово, Ново Село, се 
заклучува. 

Имотот на Трговското друштво за трговија Зубо ДОО 
увоз-извоз с. Зубово, Ново Село во вредност од 26.000 
ДЕМ или 13.000 ЕУР односно 808.080,00 денари што се 
состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела К.П. 
бр. 1091 во КО на с. Зубово и тоа со вкупна корисна повр-
шина од 124м2. 

Имотот на друштвото се доделува на содружниците 
Стојанов Панде од с. Зубово, Ново Село во износ од 
14.000 ДЕМ или 7.000 ЕУР односно 435.100,00 денари, на 
Милчев Иван од с. Зубово, Ново Село 12.000 ДЕМ или 
6.000 ЕУР односно 372.900,00 денари. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

 
Од Основниот суд во Штип.           (4546) 

__________ 
 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 186/2001 се отвора ликвидациона постапка над Тргов-
ското друштво за трговија Фитинг ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица. 

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за 
трговија Фитинг ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, се заклу-
чува. 

Имотот на Трговското друштво за трговија Фитинг 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица што се состои од деловен 
простор кој се наоѓа на парцела К.П. бр. 1693 во КО Стру-
мица и тоа на ул. "Ленинова" бр. 14 во вкупна корисна по-
вршина од 165м2 чија вредност изнесува 72.000 евра од-
носно 4.475.520 денари и истиот му припаѓа на единстве-
ниот содружник Валентина Терзиева од Струмица, ул. 
"Дебарска бр. 2. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.           (4547) 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 166/2001 од 6.02.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка поднесена од Трговското друштво за трговија 
Старост ДООЕЛ увоз-извоз Струмица. 

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за 
трговија Старост ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, се заклу-
чува. 

Имотот на Трговското друштво за трговија Старост 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица се состои од деловен прос-
тор кој се наоѓа на парцела К.П. бр. 4450 во КО Струмица 
и тоа на ул. "Партизанска" бб во вкупна корисна површи-
на од 190м2 чија вредност изнесува 34.870 евра односно 
2.113.440 денари, а истиот му припаѓа на единствениот 
содружник Роза Кусиванова од Струмица, ул. "Моша Пи-
јаде" бр. 44. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.           (4548) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 144/2001 од 6.02.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка поднесена од Трговското друштво за трговија 
Мебел  ДООЕЛ увоз-извоз Струмица. 

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за 
трговија Мебел ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, се заклучу-
ва. 

Имотот на Трговското друштво за трговија Мебел ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Струмица се состои од деловен простор 
кој се наоѓа на парцела К.П. бр. 1667 во КО Струмица и 
тоа на ул. "Маршал Тито" бб во вкупна корисна површина 
од 169м2 чија вредност изнесува 56.000 евра односно 
3.480.960 денари, а истиот му припаѓа на единствениот 
содружник Љочева Снежана од Струмица, ул. "Дојранска" 
бр. 14. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.           (4549) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 78/2001 од се отвора ликвидациона постапка поднесе-
на од Приватното трговско претпријатие, увоз-извоз "Ве-
ра" Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот 
не располага со имот за покривање на трошоците во пос-
тапката. 

Ликвидационата постапка над Приватното трговско 
претпријатие увоз-извоз "Вера" Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

 
Од Основниот суд во Штип.           (4550) 

__________ 
 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 28/01 од 11.02.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка поднесена од Друштвото за трговија и услуги 
Кико ДООЕЛ увоз-извоз Штип, но истата не се спроведу-
ва бидејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за трговија 
и услуги Кико ДООЕЛ увоз-извоз Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

 
Од Основниот суд во Штип.           (4551) 

__________ 
 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 206/2001 од 11.02.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка поднесена од Друштвото за производство, тран-
спорт, услуги и трговија Аледон ДООЕЛ увоз-извоз-
Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во постап-
ката. 
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Ликвидационата постапка над Друштвото за производ-
ство, транспорт, услуги и трговија Аледон ДООЕЛ увоз-
извоз-Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.           (4552) 
__________ 

 
 

Ликвидаторот Димитар Франгов од Богданци објавува 
дека со решението П. Трег. бр. 3952/2001 , Друштвото за 
производство и градежништво ЕНФРА-ПЛАСТ Слободан 
и Димитар увоз-извоз ДОО, ул. "Страшо Пинџур" бр. 5, 
Богданци со жиро сметка бр. 41610-601-52950 отворена 
при ЗПП Филијала-Гевгелија е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот на адреса на друштвото со пријава во два 
примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од пос-
ледната објава.  

Од ликвидаторот.            (4553) 
__________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 5/2002 од 15.01.2002 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, издавачка дејност, реклама и про-
паганда "ВЕСТ КОМПЈУТИНГ" ДОО експорт-импорт 
Скопје ул. "Невена Ѓорѓиева" бр. 8,  со жиро сметка 
40100-601-26383. 

За ликвидатор се определува лицето  Стевчески Благо-
ја Скопје, со стан на ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4147) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 505/2000 од 05.07.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за водење книговодство, проектирање, изработка 
на техничка документација "1 КНИГОВОДСТВЕНО БИ-
РО" од Скопје ул. "Ј.Сандански" бр. 22/II-18,  со жиро 
сметка 40100-601-64521. 

 
За ликвидатор се определува лицето  Каме Кузманов-

ска од Скопје, со стан на ул. "Ј.Сандански" бр. 22/II-18. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4621) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 23/02 од 

11.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство и трговија на големо и мало 
увоз-извоз и услуги Ми-кат ДООЕЛ Струмица и истата 
поради немање на имот се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип.                                (4904) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 

бр. 192/01, се отвора ликвидациона постапка поднесена од 
Друштвото за превоз и трговија Столе Шпед Стојан Ми-
цев и др. јтд, с. Ораовица, Радовиш но истата не се спро-
ведува бидејќи должникот не располага со имот за покри-
вање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за превоз и 
трговија Столе-Шпед Стојан Мицев и др. јтд с. Ораовица, 
Радовиш се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар  при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (4907) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 

бр. 22/2002 од 12.02.2002 година, се отвора ликвидациона 
постапка поднесена од Претпријатие за производство и 
трговија Партнер увоз-извоз Штип но истата не се спрове-
дува бидејќи должникот не располага со имот за покрива-
ње на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Претпријатие за произ-
водство и трговија Партнер увоз-извоз Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар  при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                               (4908) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение I.Л. бр. 249/2001година донесено од овој суд на 
31.01.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпри-
јатие за производство, трговија и промет на големо и мало 
"ХЕММОД" увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Анкар-
ска" бр. 23,  и жиро сметка 40100-601-129129 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4812) 
 

___________ 
 
 
Ликвидаторот Синани Бируш од с. Г. Седларце, Каме-

њане запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2502/01 бр. влош-
ка 02024276?-8-03-000 објавува дека Друштвото за произ-
водство, транспорт, трговија и услуги ДИ БИНЕЌ Бируш 
ДООЕЛ експорт-импорт, с. Г. Седларце, Камењане и со 
број на жиро - сметка 41500-601-78144, отворена при ЗПП 
Филијала - Тетово е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.                                                 (4817) 
 

___________ 
  

Ликвидаторот Васев Љупчо од Скопје на ул. "Џон Ке-
неди" бр. 28-1/4, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
26/2001 година, објавува дека Претпријатието за трговија 
на големо и мало, книговодство, увоз-извоз "БИЛЈАНА" 
ЦО Скопје и со број на жиро - сметка 40100-601-201693, 
отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 5 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (4809) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 422/01 од 27.12.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, услуги и трговија на големо и мало 
"ГАЛИЛЕО-ИНФОРМАТИК" ц.о. експорт-импорт Скопје 
ул. "Никола Русински" бр. 4/1-19,  со жиро сметка 40120-
601-214144. 

За ликвидатор се определува лицето  Маневски Влади-
мир од Скопје, со стан на ул. "Народен фронт" бр. 29/1. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4807) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 255/2001 од 25.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија, производство и услуги "ТАХОГ-
РАФ" ДОО увоз-извоз, бул. "АСНОМ" бр. 72/11 од Скоп-
је,  со жиро сметка 40100-601-347615. 

За ликвидатор се определува лицето  Маневски Влади-
мир од Скопје со стан на ул. "Народен фронт" бр. 29/1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3  (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4804) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 50/2002 од 14.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги "АДРИАТИК" 
увоз-извоз ДОО од Скопје ул. "Ѓорѓи Скрижевски" бр. 27, 
со жиро сметка 40100-601-224938. 

За ликвидатор се определува лицето  Светлана Атана-
совска од Скопје, со стан на ул. "Таки Даскалот" бр. 4Б. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната обја-
ва. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4813) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I.Л. бр. 409/2001 од 18.12.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за промет на големо "ПИРИФАН"-Скопје, ул. "Тем-
ко Попов" бр. 26,  со жиро сметка 40110-601-21623. 

За ликвидатор се определува лицето  Анита Наков од 
Скопје со стан на ул. "Петарпопарсов" бр. 40 и тел. 211-
530. 

 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3118) 
__________________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на  К.П. 

бр. 56, дел 2 на м.в. "Св. Атанас", класа 7, со површина од 
1517 м2, заведена во Поседовен лист бр. 352 за КО Слив-
ница, сопственост на продавачот Ахмедовска Борис Ва-
лентина од Прилеп, за цена од 30.340,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. Мите Богоевски" бб, Ресен.
                                            (4452) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 
935/3-5-9, нива од 2 на м.в. "Ограде" со површина од 1295 
м2 и цела К.П. бр. 936/1-5-9, нива од 2 на м.в. "Ограде" со 
површина од 455м2 запишани во П.Л. бр. 123 за КО Него-
тино (на лице место претставува една целина) сопственост 
на Абдулаи Веби Неџбедин од с. Неготино за купопро-
дажна цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 
25/1998) имаат право на првенствено купување, (заеднич-
ките сопственици, сосопстевниците и соседите чие зем-
јиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                           (4459) 

___________ 
       
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 

1/84, нива од 4 на м.в. "Ќерамидница", со површина од 
4500м2, запишани во ПЛ бр. 35 за КО Беловиоште, сопс-
твеност на Силјаноски Веле Рафе и Силјаноски Веле Жи-
ворад двајцата од Гостивар, за купопродажна цена од 
600.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите  чие 
земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.            (4462) 

___________ 
       
Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. 

бр. 1200, на м.в. "Чешма", нива , со вкупна површина од 
194м2, во КО Кондово, сопственост на Азем Скендеровиќ 
од Скопје, според Поседовен лист број 47 за КО Кондово, 
за цена од 280,00 денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите  чие земјиште граничи со земјиштето кое 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова, на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје.            (4534) 
__________________________________________________        

 
М А Л И     О Г Л А С И 

 
Се огласуваат за неважни следните документи:  

 
Пасош бр. 232576 на име Сулејмани Зуди, с. Дебреш-те, 

Гостивар.                                                                 (1692) 
Пасош бр. 232765 на име Џемиле Сулејмани, с. Деб-

реше, Гостивар.                                                           (4398) 
Пасош бр. 395573 на име Дани Лумни, с. Делогожда, 

Струга.                                                                           (4629) 
Пасош бр. 663767 на име Латиноски Цветан, ул. "28 

Април" бр. 1, Охрид.                                                   (2182) 
Пасош бр. 1358649 на име Речи Нухи, ул. "Гоце Дел-

чев" бр. 264, Охрид.                                                     (4404) 
Пасош бр. 163439/94 на име Сузана Хапќију, ул. "Ц. 

Димов" бр. 7, Тетово.                                                 (4869) 
Пасош бр. 1627149 на име Илческа Ирена, ул. "Бе-ќир 

Алириза" бр. 28/3, Охрид.                          (4725) 
Пасош бр. 1408105 на име Митков Ванчо, ул. "Н Н 

Борче" бр. 48-А, Кочани.                                          (4727) 
Пасош бр. 203386 издаден од УВР-Куманово на име  

Аљиљи Ајрула, с. Липково, Куманово.          (4749) 
Пасош бр. 1075591 издаден од УВР-Куманово на име 

Муслија Незаќет, с. Черкеско Село, Куманово.  (4751) 
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Пасош бр. 207621/94 издаден од УВР-Скопје на име 

Хоџиќ Рустем, ул. "Г. П. Христов" бр.6-2/2,Скопје.4753 
Пасош бр. 1168943 издаден од УВР-Куманово на име 

Сулејмани Рамиз, ул. "Романовска" бр. 24, Куманово. 
                                                                          (4759) 
Пасош бр. 1525991 на име Влатко Китановски, ул. "8-ми 

Септември" бр. 16, Пробиштип.          (4761) 
Пасош бр. 1380740/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Река Роберт, ул. "Хо Ши Мин" бр. 171-б, Скопје.(4768) 
Пасош бр. 1604557 издаден од УВР-Скопје на име Рис-

тевски Оливер, бул. "АВНОЈ" бр. 22-18/1, Скопје. 
                                                                          (4770) 
Пасош бр. 815839/95 издаден од УВР-Скопје на име 

Камбери Хаџире, с. Никиштане, Скопје.          (4773) 
Пасош бр. 1446652/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Јаневски Владо, ул. "49" бр. 10, Скопје.          (4775) 
Пасош бр. 82866/93 на име Хаљими Меди, с. Калиш-те, 

Струга.                                                                     (4401)  
Пасош бр. 1114348 на име Димитровска Светланка, ул. 

"Партизанска" бр. 26, Скопје.                            (2207) 
Пасош бр. 1099852 на име Жута Мадрит, с. Велшта, 

Струга.                                                                           (4593) 
Пасош бр. 071868 на име Силјаноски Богоја, с. Во-лино, 

Охрид.                                                                 (2183) 
Пасош бр. 1298528 на име Чобанова Елена, ул. "М. Пи-

јаде" бр. 12, Валандово.                          (5041) 
Пасош бр. 1012199 на име Донева Васа, ул. "Карл 

Маркс" бр. 37/2, Скопје.                                          (5043) 
Пасош бр. 0940971 на име Павлоски Горан, с. Долно Бо-

туше, Мак. Брод.                                          (5045) 
Пасош бр. 288805 на име Владо Ристов, ул."Радови-ш-

ка" бр. 6, Штип.                                          (5046) 
Пасош бр. 1335924 издаден од УВР-Струмица на име 

Донев Божин, с. Мокриево бр. 112, Струмица.    (5047) 
Пасош бр. 021277339 издаден од УВР-Тетово на име 

Мурсели Надр, ул. "121" бр. 8/17, Тетово.          (5145) 
Пасош бр. 0152329 издаден од УВР-Скопје на име  

Ариф Абази, ул. "28" бр. 7, Скопје.          (5146) 
Пасош бр. 1072801 издаден од УВР-Тетово на име Пет-

ровски Воислав, ул. "Тодор Ципоски Мерџан" бр. 104, 
Тетово.                                                          (5147) 
Пасош бр. 1010124 издаден од УВР-Скопје на име 

Селмановиќ Хермина, с. Љубош, Скопје.          (5148) 
Пасош бр. 1204504 издаден од УВР-Скопје на име 

Залевиќ Беким, бул. "АСНОМ" бр. 64-2/29, Скопје.      
                                                                                      (5149) 
Пасош бр. 327209 издаден од УВР-Скопје на име Ља-

малари Ајдин, ул. "Дижонска" бр. 13/1, Скопје.  (5150) 
Пасош бр. 1379170 издаден од УВР-Скопје на име 

Абдили Ибраими, ул. "28" бр. 16, Скопје.          (5151) 
Чекови од тековна сметка бр.01196688 со бр. 001000-

4704370 и бр. 0060002224253 издадени од Комерцијална 
банка на име Тасевски Јордан, Скопје.                   (4633) 
Чекови од тековна сметка бр. 1046/58 бр. 002000566936 

и бр. 002000610966 издадени од Комерцијална банка на 
име Јордановска Јелица, Скопје.          (4616) 
Чекови од тековна сметка бр. 13957687 со бр.  0016-00-

0116404, 0016000116405 и 0016000116406 издадени од 
Комерцијална Банка на име Соколоски Миливој, Ско-пје. 
                                                                          (4617) 
Чекови од тековна сметка бр. 12419450 бр. 0001005-57-

4105 и бр. 0001005674106 издадени од Комерцијална 
банка на име Јаковлевиќ Јелена, Скопје.           (4618) 
Чекови од тековна сметка бр. 01710680 од бр.  00110-

04789216 до бр. 0011004789220 издадени од Комерци-јал-
на банка на име Вера Андоновска, Скопје.     (4791) 
Чекови од тековна сметка бр. 11323580 од бр. 00070-

05178776 до бр. 0007005178779 и картичка издадени од 
Комерцијална банка на име Гудеска Весна,Скопје.4794 
Чек бр. 3842839 издаден од Комерцијална банка АД 

Скопје Филијала Охрид на име Најдески Гоце, Охрид. 
                                                                          (4672) 
Чекови од тековна сметка бр. 02583395 со бр.  0016-

000082709 и бр. 0016000082710 издадени од Комерци-
јална банка на име Ивановска Иванка, Скопје.   (5168) 
Чекови од тековна сметка бр. 03378124 од бр. 00500-

04881608 до бр. 0050004881610 и бр. 0020003607753 
издадени од Комерцијална банка на име Сејфула Сеф-кет, 
Скопје.                                                          (5169) 
Работна книшка на име Несим Беќири, Скопје.  4631 
Работна книшка на име Валентина Митковиќ, Ку-ма-

ново.                                                                          (4556) 

Работна книшка на име Оливера Гелевска, Кумано- во.
                                                                          (4557) 
Работна книшка на име Дејаноска Сузана, Скопје.  
                                                                          (4558) 
Работна книшка на име Трифуновски Трајан, Бито-ла.                                  

(4559) 
Работна книшка на име Србиноски Павле, Охрид.                                   

(4560) 
Работна книшка на име Кула Беџет, Струга.    (4565) 
Работна книшка на име Керими Казафер, Струга. 
                                                                          (4566) 
Работна книшка на име Зенделоски Демир, Кичево. 
                                                                          (4567) 
Работна книшка на име Африм Емини, Кичево. 4568 
Работна книшка на име Стефановска Љиљана, Кри-ва 

Паланка.                                                          (4570) 
Работна книшка на име Митев Митко, Виница.  4572 
Работна книшка на име Сала Џемиле, Штип.   (4576) 
Работна книшка на име Рашидов Орхан, Штип.  4577 
Работна книшка на име Тричковски Игор,Штип.4578 
 Работна книшка на име Цветановска Валентина, Скопје. 

                                                                          (4609) 
Работна книшка на име Марија Јовановска, Скопје.  
                                                                          (4610) 
Работна книшка на име Пеновски Златко, Скопје.  
                                                                          (4611) 
Работна книшка на име Адеми Рамадан, Скопје.4612 
Работна книшка на име Цветковски Сашо, Скопје.                                   

(4613) 
Работна книшка на име Дурак Негат, Битола.  (4669) 
Работна книшка на име Дашмир Сулејмани, Тетово. 
                                                                          (4682) 
Работна книшка на име Реџаил Алијоски, Мак. Брод.                                  

(4683) 
Работна книшка на име Борка Костадинова, Гевге-лија.

                                                                          (4686) 
Работна книшка на име Спиров Владо, Виница.  4687 
Работна книшка на име Андоновски Перо,Штип.4688 
Работна книшка на име Чакаров Живко, Велес. 4704 
Работна книшка на име Назире Елези, Прилеп.  4706 
Работна книшка на име Стое Цветковски, Скопје. 
                                                                          (4781) 
Работна книшка на име Христовска Верка, Скопје. 
                                                                          (4783) 
Работна книшка на име Трајковски Благојче, Скоп-је.                                  

(4785) 
Работна книшка на име Јонузи Раим, Скопје.   (4787) 
Работна книшка на име Јусуф Туркијани,Скопје.4788  
Работна книшка на име Мешкоски Љупчо, Охрид. 
                                                                                      (5001) 
Работна книшка   на име Фазис Фазизи, Мак. Брод. 
                                                                                      (5003) 
Работна книшка на име Трпески Мирослав, Гости-вар.

                                                                          (5019) 
Работна книшка на име Ахкет Алили, Тетово.(5022) 
Работна книшка на име Демир Неими, Тетово.(5023) 
Работна книшка на име Мерсими Хабил, Тетово.5025 
Работна книшка на име Рустеми Емин, Тетово.  5026 
Работна книшка на име Весели Сејдили, Тетово.5027 
Работна книшка на име Беџети Нуреман,Тетово.5028 
Работна книшка на име Лазаров Велин,Радовиш.5035 
Работна книшка на име Атанасов Горан, Радовиш.                                  

(5036) 
Работна книшка на име Исни Мусли, Скопје.   (5158) 
Работна книшка на име Георгиевски Златко, Скопје.                                   

(5159) 
Работна книшка на име Николовски Тони, Скопје.                                   

(5160) 
Работна книшка на име Трајанка Таневска, Скопје.                                   

(5161) 
Работна книшка на име Садики Фасли, Скопје.(5162) 
Работна книшка на име Садики Фетиш, Скопје. 5163 
Работна книшка на име Рамадан Муртези, Скопје.        
                                                                                      (5164) 
Работна книшка на име Челеби Муртези,Скопје.5165 
Воена книшка на име Симоновски Ненад, Скопје. 
                                                                                      (4614) 
Воена книшка на име Јовица Никовски, Куманово. 
                                                                          (4692) 
Воена книшка на име Река Роберт, Скопје.       (4789) 



Стр. 30 - Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 февруари 2002 
 
Воена книшка на име Ванчо Андонов, Штип.   (5034) 
Воена книшка на име Лазарески Јован,Гостивар.5155 
Воена книшка на име Зоран Стојковски, Скопје. 5156 
Воена книшка на име Деановски Орце, Скопје.  5157 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Фетаховиќ 

Зехра, Крушево.                                                          (4563) 
Свидетелство на име Мердије Рамадани, Тетово.4569 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ефтимовски 

Моне, Делчево.                                                          (4571) 
Свидетелство на име Постолов Љупчо, Кочани. 4573 
Свидетелство на име Митрев Зоранчо, Кочани. 4574 
Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ "Мар-

шал Тито" с. Јегуновце на име Адеми Рамадан, Скопје.             
(4615) 

                                                          __________________________________________________      
Свидетелство на име Минавер Зекири, Скопје.(4690) 
Свидетелство на име Садики Абдула, Куманово.4693 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Спасев Сла-ве, 

Пехчево.                                                          (4695) 
Свидетелство на име Ангеловска Славица, Велес. 
                                                                          (4699) 
Свидетелство на име Ристовски Иванче, Велес.  4707 
Свидетелство за 1-ва година издадено од гимназија Гоце 

Делчев" Куманово на име Анита Рушити, Куманово.                        
(4797) 

                                                  1. Предмет на набавката е: 
Свидетелство на име Неими Ирфан, Тетово.    (5021) 
Свидетелство на име Ќазими Сузана, Тетово.  (5024) 
Свидетелство на име Јосип Кузмановски, Куманово.                                                                         

(5030) 
   

Свидетелство на име Насер Аљити, Куманово.(5031) 
Свидетелство за 4-та година на име Јашаровска  Нер-

мине, Куманово.                                          (5032) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Јордановски 

Марјан, Пробиштип.                                          (5033) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Бабунски 

Сашко, Велес.                                                          (5037) 
Свидетелство на име Чома Сабри, Струга.        (5040) 
Свидетелство за 1,2 и 3 година на име Стојановски Го-

ран, Крива Паланка.                                          (5049) 
Свидетелство на име Атанасов Ѓорѓе, Радовиш. 5050 
Ученичка книшка на име Велиноски Фиданчо, Тето-во.

                                                                          (4685) 
Диплома на име Обрадовиќ Слаѓана, Куманово. 4997 
Диплома на име Ристовски Сашо, Скопје.         (5029) 
Диплома за 3-та година издадено од ССС "Михајло 

Пупин" на име Исни Фазлијев, Скопје.          (5166) 
Диплома за завршен четврти степен издадена од ГУ-

Ц"Здравко Цветковски"Скопје на име Јанев Сашо, Скопје.
                                                                          (5167) 
Здравствена книшка на име Илиески Стојан Илија, 

Крушево.                                                                       (4562) 
 Здравствена книшка на име Трајан Трифуновски, 

Битола.                                                                          (4564) 
Здравствена книшка на име Новче Донев, Проби-штип.

                                                                          (4575) 
Здравствена книшка на име Пејчиновска Ратка, Би-тола.              

(4674) 
                                                                 

                                                              

4.7. Опис на механоопременоста, машини, постројки 
по вид, перформанси, старост и сл., како и опременост за 
докажување на квалитетот на работите, со сопствена лабо-
раторија или договор за лабораторија за следење на рабо-
тите од овластена институција или фирма. 

Здравствена книшка на име Милица Пејчиновска, Би-
тола.                                                                          (4676) 
Здравствена книшка на име Џеват Нухији, Битола.            

(4677) 
Здравствена книшка на име Алексовски Владимир, Би-

тола.                                                                          (4678) 
Здравствена книшка на име Адемоска Сафија, Кру-

шево.                                                                          (4732) 
Здравствена книшка на име Блажески Живко, Ско-пје.

                                                                          (4733) 
Здравствена книшка на име Маркоски Сашо, Кру-шево.

                                                                          (5038) 
Здравствена книшка на име Тиркова Сузана, Бито-ла.            

(5039)
                                                              

                                                              

4.10. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна 
цена како е дадена во оригиналот на тендерската докумен-
тација. Цените треба да бидат со вклучени сите такси и 
давачки вклучително со ДДВ. 

 
Лична карта на име Станковска Сузана, Гевгелија.            

(4561) 
Даночна картичка бр. 4030991152238 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ГОЛД ПРОМ", Скопје. (4608) 
Даночна картичка бр. 4030965264346 издадена од Уп-

рава за приходи на име ОУ "Емин Дураку", Скопје. 
                                                                                      (4635) 
Даночна картичка бр. 4030991136410 издадена од Уп-

рава за приходи на име ММ "ХИДРО", Скопје.  (4777) 
Даночна картичка бр. 4030998276790 издадена од Уп-

рава за јавни приходи на име Друштво во приватна 
сопственост "РУРА" Валентина и други, Скопје.(4780) 

Даночна картичка бр. 5015998102184 на име ТП "УН-
ИВЕРЗАЛ", Крива Паланка.                          (5044) 
Даночна картичка бр. 5030997153744 издадена од Уп-

рава за приходи на име Апостоловски Бранко, Скопје. 
                                                                          (5152) 
Даночна картичка бр. 4030999363696 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ПЕРИКОМ" Тодор и други ДОО, 
Скопје.                                                          (5153) 
Даночна картичка бр. 4030001407598 издадена од Уп-

рава за приходи на име "БАРБУС" ДООЛ, Скопје.      
                                                                                      (5154) 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Фондот за ма-
гистрални и регионални патишта - Скопје, ул. "Даме Гру-
ев" бр. 14, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-1/2002  

Изградба на објект-административна зграда пункт 
"Струга" во Струга, со јавно отворање. 

2. Работите ќе отпочнат оваа година, а за истите се 
обезбедени средства од делот на Програмата за одржува-
ње и заштита на магистралните и регионални патишта за 
2002 година. 

 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на 

учество имаат сите домашни и странски правни лица кои 
се регистрирани за градежна дејност од нискоградбата и 
високоградбата. 

4. Доставување и содржина на понудата: 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
4.1. Име и адреса на понудувачот. 
4.2. Извод од регистрација на дејноста. 
4.3. Доказ за бонитет од Централниот регистар член 22 

(оригинал или заверена копија од нотар). 
4.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
4.5. Извод од судска евиденција не постара од 6 месе-

ци во оригинал или копие заведено од нотар, дека понуду-
вачот не е во стечај или не е во процес на ликвидација, ка-
ко и доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (член 
24 а)_и б)). 

4.6. Список на изведени објекти од ваков вид во пос-
ледните 3 (три) години, со износите, датумите и нарачате-
лите. 

4.8. Податоци за кадровската екипираност на технич-
ките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведувањето 
на работите и контролата на квалитетот (квалификации, 
искуство и сл.). 

4.9. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, 
капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток опис 
на досега извршени работи. Предлогот треба да биде пот-
крепен со писмена согласност на соизвршителот. 

5. Рок на изведување на работите во денови, искажан 
преку динамичен план на поважните позиции. 

5.1. Потпишан оригинален текст на услови на Догово-
рот. 

5.2. Важност на понудата не помалку од 60 денови. 
6. Критериум за избор: 
- докажан квалитет на досега извршени 
работи од ваков вид                                        50 поени, 
- понудената цена                                            40 поени, 
- рок на извршувањето                                   10 поени. 
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7. Рок и начин на доставување на понудите 
7.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 

11.03.2002 година до 11 часот, лично во архивата на нара-
чателот: Фонд за магистрални и регионални патишта ул. 
"Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и член 
54 од Законот за јавни набавки. 

7.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

7.4. Понудите кои не се изработени спрема овие бара-
ња, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема 
да се разгледуваат. 

8. Завршни одредби 
8.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на 

овластени претставници на понудувачот, што се докажува 
со оригинален писмен документ заверен од одговорното 
лице. 

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 11.03.2002 
година во 12 часот, во просториите на Фондот 6-ти кат - 
сала. 

8.3. Тендер документацијата може да се подигне секој 
работен ден од 08-14 часот соба бр. 6 на трети кат. Тех-
ничката документација може да се разгледа во истиот тер-
мин секој работен ден, а по извршената уплата во износ од 
1.500,00 денари на жиро сметка број 240010000048092, да-
ночен број 4030981217633, депонент  Балканска банка - 
Скопје. 

                                                   Фонд за магистрални и   
                                                      регионални патишта 

___________ 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 02/2002), Комисијата 
за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македо-
нија"- Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-37/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕ-
ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-37/2002 е 

А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за транспортна лента В-1200; 
транспортна лента В-1400, Самоодна лента ПВЗ-1800  за 
потребите на РЕК Осломеј за 2002 година, во се според 
тендер документација. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата 
на предметната набавка да го додели на повеќе понудува-
чи. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер докумен-

тацијата. 
2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем 

на набавката - дозволена е делумна понуда, но не  е дозво-
лена делумна понуда во рамките на една спецификација. 

2.3. Комплетната тендер документација заинтересира-
ните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. "Електрос-
топанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скоп-
је, кат 9, соба 1 од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да 
приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 
200000002447884 корисник А.Д. ЕСМ-Скопје, ЕДБ 
4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отворен 
повик бр. 01-37/2002. 

2.4. Контакт телефон: за технички дел 045 258-885, за 
комерцијален дел: 02 149-155. 

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

диштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да го содржи името на производи-
телот. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата ка-
ко и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки 
согласно член 54/3 од Законот за јавни набавки ако набав-
ката е од странство) на паритет ДДП магацин на набавува-
чот, со посебно искажан  ДДВ на вкупната вредност на 
понудата изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 

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

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување 
на работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Карактеристиките за техничките спецификации 

што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во сог-
ласност со стандардите во Р. Македонија и меѓународните 
стандарди прифатени во Р. Македонија. 

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

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност согласно член 16 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за јавни на-
бавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат документ 
за бонитет кој го издава Централниот регистар, а стран-
ските понудувачи треба да достават ревизорски извештај 
од странска реномирана ревизорска институција, регис-
трирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај 
треба да содржи податоци за вкупното економско работе-
ње на странскиот понудувач во последните три години. 

 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-

дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 од ЗЈН и член 18 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за јавни набавки. 

 
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки (член 16 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за јавни 
набавки). 

 
4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранци-

ја на износ од 5% од вкупната вредност на понудата (вред-
ност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН и член 41 
од Законот за изменување и дополнување  на ЗЈН. 

 
4.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 

способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки: 
4.5.1. референтна листа за досегашни испораки од ва-

ков вид од производителот. 
4.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
4.7. Претставниците на понудувачите треба да дадат 

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

4.8. Целокупната документација која се бара треба да е 
оригинална или заверени копии кај нотар верни на ориги-
налот и не постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки). 

5.1. Цена.............................................................60 поени, 
5.2. Начин на плаќање....................................30 поени, 
5.3. Рок на испорака........................................10 поени.  
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
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9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластени  претставници на 
понудувачите. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" 
бр. 9, 1000 Скопје. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 

12.03.2002 во 11 часот во просториите на ЈП "Електросто-
панство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр.                                               

Комисија за јавни набавки 
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