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

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

Понеделник, 30 јули 2001 
Скопје 

Број 57 Год. LVII 

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

1131. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од 
Законот за помилување ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПО-
ВОД 2-РИ АВГУСТ 2001 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИ-
ОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на казната затвор осудените лица: 
1. Садри Милаим Даути. 
2. Бериша Плака Мамут. 

II 
Делумно се ослободуваат од извршување на казна-

та затвор осудените лица: 
1. Миливоја Будим Костадиноски, во траење од 9 

месеци. 
2. Елизабета Илија Митревска, во траење од 6 месеци. 
3. Аким Исмаил Муслиу, во траење од 6 месеци. 
4. Драган Блажо Ивановски, во траење од 3 месеци. 
5. Сашо Горѓи Радев, во траење од 3 месеци. 
6. Горан Ванчо Гоџиров, во траење од 3 месеци. 
7. Милан Владо Томиќ, во траење од 6 месеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-1133 Претседател 
26 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

1132. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ТРАНЗИТИРАНИ 

КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за давање согласност на Одлуката 
за утврдување надоместок за транзитирани количини 
на електрична енергија УО бр. 02-2552/32/14 од 
31.05.2001 година, донесена од Управниот одбор на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", на седницата 
одржана на 31.05.2001 година. 

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

Бр. 23-3706/1 
24 јули 2001 година 

Скопје 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 
ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИО-
НЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПОСРЕДНО 

ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2001 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за определување на царински кон-

тингенти при увоз на суровини и репродукционен ма-
теријал наменет за непосредно производство за 2001 
година ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 23/2001), во точката 2, во табеларниот преглед се 
додава и следната суровина: 

Наименување Количина Тарифен број 
-поливинилхло-
рид-ПВЦ прав 5.000 тони 3904 10 00 00 

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

Бр. 23-4257/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1134. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98 и 25/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.07.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ 

УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Во Одлуката за определување на царински кон-

тингенти при увоз на нафтени деривати ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 11/2001 и 
25/2001), во точка 2, броевите "30.06" се заменуваат со 
броевите "31.12". 

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

Бр. 23-4556/1 
24 јули 2001 година 

Скопје 

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

1133. 
Врз основа на член 24-а, од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 109/2000 и 31/2001), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.07.2001 година, донесе 

1135. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-тр-

говското работење ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 31/93, 41/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 
82/99 и 4/2001), а во врска со член 18, став 4, член 20, став 
2 и член 128 од Спогодбата за стабилизација и асоцијаци-
ја меѓу Република Македонија и Европските заедници и 
нивните земји-членки, ратификувана со Законот за рати-
фикација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
меѓу Република Македонија и Европските заедници и 
нивните земји-членки ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 28/2001), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-

ми на извоз и увоз ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 17/2001 и 45/2001), во Прилогот 4, по 
одделот IV, се додава нов оддел V кој гласи: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-4559/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1136. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 
25/00 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.07.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Со оваа одлука се определуваат царинските кон-

тингенти на одделни нафтени деривати кои може да се 
увезат без плаќање на царина пропишана со Царин-
ската тарифа и тоа: 

2. Нафтените деривати од точка 1 на оваа одлука 
ќе бидат внесени во царинското подрачје на Републи-
ка Македонија заклучно со 31.12.2001 година. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва царинскиот контингент по барање на крајниот ко-
рисник. 

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

Бр. 23-4558/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1137. 
Врз основа на член 4 и 11 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) 
и член 13 став 4 од Законот за радиодифузната дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), 
Владата на Република Македонија, на предлог на Советот 
за радиодифузија, на седницата одржана на 24.07.2001 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ДАВАЊЕ 

КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА 
ДЕЈНОСТ 

I. Во одлуките за давање концесија за вршење ра-
диодифузна дејност бр. 23-1229/1 од 4 мај 1998 година, 
бр. 1883/1 од 6 јули 1998 година и бр. 23-1873/1 од 16 
мај 2000 година и Одлуката за изменување на наведе-
ните одлуки бр. 23-2721/1 од 21 јуни 2000 година се вр-
шат измени во делот што се однесува на висината на 
надоместокот за концесија за одделни подрачја и тоа: 

1. Надоместокот за концесија за вршење радиоди-
фузна дејност на територијата на Република Македо-
нија, за радио, определен во износ од 65.268 ДЕМ го-
дишно се заменува со износ од 40.500 ДЕМ годишно. 

2. Надоместокот за концесија за вршење радио ди-
фузна дејност на територијата на Република Македо-
нија, за ТВ, определен во износ од 128.184 ДЕМ го-
дишно се заменува со износ од 81.000 ДЕМ годишно. 

3. Определените надоместоци за вршење радиоди-
фузна дејност на локално ниво, за одделни подрачја се 
заменуваат со нови износи и тоа: 

Скопје, 
- За радио, износот од 13.230 ДЕМ годишно, со 

9.450 ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 26.460 ДЕМ годишно, 

со 18.900 ДЕМ; 
Битола, 
- За радио, износот од 8.505 ДЕМ годишно, со 6.075 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 17.010 ДЕМ годишно, 

со 12.150 ДЕМ; 
Струга, 
- За радио, износот од 5.670 ДЕМ годишно, со 4.050 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 11.340 ДЕМ годишно, 

со 8.100 ДЕМ; 
Охрид, 
- За радио, износот од 5.670 ДЕМ годишно, со 4.050 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 11.340 ДЕМ годишно, 

со 8.100 ДЕМ; 
Гевгелија, 
- За радио, износот од 3.780 ДЕМ годишно, со 2.700 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 7.560 ДЕМ годишно, со 

5.400 ДЕМ; 
Струмица, 
- За радио, износот од 5.670 ДЕМ годишно, со 4.050 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 11.340 ДЕМ годишно, 

со 8.100 ДЕМ; 
Тетово, 
- За радио, износот од 8.505 ДЕМ годишно, со 6.075 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 17.010 ДЕМ годишно, 

со 12.150 ДЕМ; 
Гостивар, 
- За радио, износот од 7.560 ДЕМ годишно, со 4.050 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 15.120 ДЕМ годишно, 

со 8.100 ДЕМ; 
Куманово, 
- За радио, износот од 7.560 ДЕМ годишно, со 6.075 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 15.120 ДЕМ годишно, 

со 12.150 ДЕМ; 
Ресен, 
- За радио, износот од 1.890 ДЕМ годишно, со 1.350 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 3.780 ДЕМ годишно, со 

2.700 ДЕМ; 
Прилеп, 
- За радио, износот од 7.560 ДЕМ годишно, со 4.050 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 15.120 ДЕМ годишно, 

со 8.100 ДЕМ; 
Крушево, 
- За радио, износот од 1.420 ДЕМ годишно, со 1.012 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 

2.025 ДЕМ; 
Кичево, 
- За радио, износот од 3.780 ДЕМ годишно, со 2.700 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 7.560 ДЕМ годишно, со 

5.400 ДЕМ; 
Делчево, 
- За радио, износот од 1.420 ДЕМ годишно, со 1.012 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 

2.025 ДЕМ; 

Наименување Тарифен 
број Количина 

- Моторен бензин со 
содржина на олово над 
0,013 г/л со октански 
број до 98 2710 00 34 00 3.000 тони 
- Гасни масла за други 
намени со содржина на 
сулфур по маса над 
0,05% до 0,2% (Дизел 
гориво) 2710 00 67 00 20.000 тони 
- Гасни масла за други 
намени со содржина на 
сулфур по маса над 
0,2% (ЕЛ) 2710 00 68 00 5.000 тони 
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Кавадарци, 
- За радио, износот од 4.725 ДЕМ годишно, со 3.375 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 9.450 ДЕМ годишно, со 

6.750 ДЕМ; 
Дебар, 
- За радио, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 2.700 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 5.670 ДЕМ годишно, со 

5.400 ДЕМ; 
Виница, 
- За радио, износот од 1.420 ДЕМ годишно, со 1.012 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 

2.025 ДЕМ; 
Штип, 
- За радио, износот од 6.615 ДЕМ годишно, со 3.375 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 13.230 ДЕМ годишно, 

со 6.750 ДЕМ; 
Велес, 
- За радио, износот од 6.615 ДЕМ годишно, со 4.050 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 13.230 ДЕМ годишно, 

со 8.100 ДЕМ; 
Неготино, 
- За радио, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 2.025 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 5.670 ДЕМ годишно, со 

4.050 ДЕМ; 
Македонски Брод, 
- За радио, износот од 945 ДЕМ годишно, со 675 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 1.890 ДЕМ годишно, со 

1.350 ДЕМ; 
Валандово, 
- За радио, износот од 1.420 ДЕМ годишно, со 1.012 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 

2.025 ДЕМ; 
Македонска Каменица, 
- За радио, износот од 945 ДЕМ годишно, со 675 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 1.890 ДЕМ годишно, со 

1.350 ДЕМ; 
Свети Николе, 
- За радио, износот од 1.890 ДЕМ годишно, со 1.350 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 3.780 ДЕМ годишно, со 

2.700 ДЕМ; 
Крива Паланка, 
- За радио, износот од 1.420 ДЕМ годишно, со 1.012 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 

2.025 ДЕМ; 
Пробиштип, 
- За радио, износот од 1.420 ДЕМ годишно, со 1.350 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 

2.700 ДЕМ; 
Кочани, 
- За радио, износот од 4.725 ДЕМ годишно, со 2.700 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 9.450 ДЕМ годишно, со 

5.400 ДЕМ; 
Радовиш, 
- За радио, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 2.025 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 5.670 ДЕМ годишно, со 

4.050 ДЕМ; 
Пехчево, 
- За радио, износот од 945 ДЕМ годишно, со 675 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 1.890 ДЕМ годишно, со 

1.350 ДЕМ; 
Берово, 
- За радио, износот од 1.575 ДЕМ годишно, со 1.350 

ДЕМ; 

- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 
2.700 ДЕМ; 

Дојран, 
- За радио, износот од 945 ДЕМ годишно, со 675 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 1.890 ДЕМ годишно, со 

1.350 ДЕМ; 
Злетово, 
- За радио, износот од 945 ДЕМ годишно, со 675 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 1.890 ДЕМ годишно, со 

1.350 ДЕМ; 
Ростуше, 
- За радио, износот од 1.420 ДЕМ годишно, со 1.012 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 

2.025 ДЕМ; 
Центар Жупа, 
- За радио, износот од 1.420 ДЕМ годишно, со 1.012 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 

2.025 ДЕМ; 
Долнени, 
- За радио, износот од 1.420 ДЕМ годишно, со 1.012 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 2.835 ДЕМ годишно, со 

2.025 ДЕМ; 
Липково, 
- За радио, износот од 3.780 ДЕМ годишно, со 1.350 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 7.560 ДЕМ годишно, со 

2.700 ДЕМ; 
Маврови Анови, 
- За радио, износот од 525 ДЕМ годишно, со 337 

ДЕМ; 
- За телевизија, износот од 675 ДЕМ. 
4. Годишниот износ на надоместокот за концесија за 

национално ниво се намалува за 1000 ДЕМ (за радио) и 
за 2000 ДЕМ (за телевизија) за секој предавател/репе-
титор кој обезбедува покривање со радио и телевизи-
ски сигнал над 70% од населението (за радио над 10 
предаватели/репетитори, а за телевизија над 15). 

5. Во определениот надоместок за концесија се 
вклучени сите други надоместоци (надоместок за доз-
вола за поставување, односно за работа на радиоста-
ница, надоместок за технички прегледи). 

6. Висината на надоместокот за концесија доделе-
на по принципот на time sharing ќе се определува сраз-
мерно на времето на емитување, односно на времето 
на користење на фреквенцијата. 

7. Надоместокот за концесија определен со оваа 
одлука ќе се плаќа од третата концесиска година. 

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Сл. весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-3565/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1138. 
Врз основа на член 5, 8, 13, 15, став 1 и став 3, 17-а и 

17-б од Законот за трансформација на Заводот за платен 
промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
32/2001 и 50/2001) и член 172 од Законот за хартии од 
вредност ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/00 и 34/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.07.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ЗАВОДОТ 

ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 
Член 1 

Со оваа одлука се уредува преземањето на врабо-
тените од Заводот за платен промет во надлежните 
институции на кои им се пренесени надлежности утвр-
дени со Законот за трансформација на Заводот за пла-
тен промет. 
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Член 2 
За извршување на работите на државниот трезор 

од Заводот за платен промет во Министерството за 
финансии се преземаат 73 вработени. 

Член 3 
За извршување на благајничко-трезорски работи и 

снабдување со готови пари на учесниците и носители-
те на платниот промет од Заводот за платен промет 
во Народната банка на Република Македонија се пре-
земаат 65 вработени. 

Член 4 
За извршување на работите на снабдувањето на 

административни и судски таксени марки и менични 
бланкети, од Заводот за платен промет во Министерс-
твото за финансии се преземаат 10 вработени. 

Член 5 
За извршување на работите за наплата на даноци-

те од правните лица, присилната наплата на даноците, 
водењето на евиденциите за наплатените даноци, нап-
латата на придонесите од плати за сметка на Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, 
Министерството за здравство - Фонд за здравствено 
осигурување на Македонија и Заводот за вработување 
на Република Македонија, како и евиденцијата за јав-
ните приходи, од Министерството за финансии - Упра-
ва за јавни приходи се преземаат 294 вработени. 

Член 6 
За извршување на работите за водење на регистри 

од Заводот за платен промет во Централниот регис-
тар се преземаат 232 вработени. 

Член 7 
За извршување на работите за водење на регистар 

на државни службеници од Заводот за платен промет 
во Агенцијата за државни службеници се преземаат 20 
вработени. 

Член 8 
За извршување на работите на утврдување и по-

рамнување на обврските врз основа на трансакции со 
хартии од вредност и водење на регистар на хартии од 
вредност од Заводот за платен промет во Централни-
от депозитар се преземаат 40 вработени. 

Член 9 
За извршување на работите за водење на блокира-

ните сметки на правните лица, акцептните налози и 
друго, од Заводот за платен промет во посебна Аген-
ција основана за вршење на наведените работи се пре-
земаат 80 вработени. 

Член 10 
За извршување на работите на националната пла-

тежна картичка, од Заводот за платен промет во Ак-
ционерското друштво за националната платежна кар-
тичка се преземаат 83 вработени. 

Член 11 
За вработените на Заводот за платен промет кои 

ќе бидат преземени од институциите наведени во чле-
новите 2, 3, 4, 5 и 7 од оваа одлука, преземањето ќе се 
врши според динамика определена од Заводот за пла-
тен промет и тие институции поединечно. 

За вработените на Заводот за платен промет кои 
ќе бидат преземени во институциите наведени во чле-
новите 6, 8, 9 и 10 од оваа одлука, преземањето ќе се 
изврши по конституирањето на овие институции, а 
најдоцна до 31 декември 2001 година. 

Член 12 
Оваа одлука може да биде променета доколку во 

наведените институции до 31.12.2001 година се укаже 
потреба од зголемување на бројот на вработените, се 

укаже потреба поедини вработени од Заводот за пла-
тен промет да преминат во други институции и органи 
кои не се наведени во оваа одлука, или доколку се 
оцени дека бројот на вработените кои преминуваат во 
наведените институции треба да претрпи измени. 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува според рокови и динамика оп-
ределени во член 11 на оваа одлука. 

Бр. 23-4217/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1139. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24. 07. 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
И РАСПОЛАГАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ 

СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ЗА ВООРУЖУВАЊЕ 
1. Со оваа одлука се пренесува правото на користе-

ње и располагање на материјално-технички средства и 
средства за вооружување од Министерството за од-
брана на Агенцијата за разузнавање и тоа: 

Реден 
број 

Номенклатурен 
број 

Назив на 
средството Количина 

1 2 3 4 
1 4715-0000-0134-5 Комода ниска 9912 1 
2 3205-0000-0578-0 Телефон панасо-

ник-секретарски 
КН-f 130/5х 3 

3 4805-0000-0294-0 Машина за пишува-
ње механичка SG-39 1 

4 1007-0000-0004-4 Пиштол ЦЗ-9,99мм 
со фабрички бр. 
62727, 55296 64761 и 
55292 4 

5 1007-1023-0031-4 Пиштол 7,62мм 
М-57 со фабр. бр. 
220576 и 68990 2 

6 1305-0000-0007-7 Фишек 7,62мм за 
пиштол 50 

2. Примопредавањето на материјално-техничките 
средства и средствата за вооружување од точка 1 на 
оваа одлука ќе го изврши Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 23-4191/1 Претседател на Владата 
27 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1140. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.07.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КООРДИНАТИВНО ТЕЛО НА 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-
ГИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНО - КООРДИНАТИВНИ 
ТЕЛА ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ И ДРУГИТЕ 

ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ ОД ПОЖАРИ 
Член 1 

Заради подобра организираност и координираност 
меѓу сите надлежни субјекти во гаснењето на пожари-
те во Република Македонија, се образува Координа-
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тивно тело на Владата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Координативно тело) и регионал-
ни оперативно - координативни тела за заштита на 
шумите и другите отворени простори од пожари. 

Член 2 
Координативното тело и регионалните оператив-

но-координативни тела се состојат од координатор, 
членови и заменици, именувани од Владата на Репуб-
лика Македонија. Координаторите, членовите и заме-
ниците се именуваат по предлог на Министерството за 
одбрана, Министерството за внатрешни работи, Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство и Јавното претпријатие "Македонски шуми". 

Член 3 
За координатор на Координативното тело се име-

нува командантот на Републичкиот штаб за цивилна 
заштита и помошник министер за одбрана кој раково-
ди со Секторот за цивилна одбрана и кризен менаџ-
мент во Министерството за одбрана. 

За членови на Координативното тело се именува-
ат: 

- од Министерството за внатрешни работи, раково-
дителот на Секторот за заштита од пожари, експло-
зии и опасни материи; 

- од Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, државниот советник за шумарство и 

- од Јавното претпријатие "Македонски шуми", 
генералниот директор. 

Координаторот и членовите на Координативното 
тело имаат заменици. 

Член 4 
Регионалните оперативно-координативни тела се 

со седиште во Скопје, Куманово, Кратово, Крива Па-
ланка, Штип, Свети Николе, Пробиштип, Кочани, Ви-
ница, Делчево, Берово, Струмица, Радовиш, Гевгели-
ја, Валандово, Велес, Кавадарци, Неготино, Прилеп, 
Крушево, Македонски Брод, Битола, Ресен, Демир 
Хисар, Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Тетово и Гости-
вар. 

За координатори на регионалните оперативно-ко-
ординативни тела се именуваат командантите на под-
рачните штабови за цивилна заштита во Министерс-
твото за одбрана. 

За членови на регионалните оперативно-коорди-
нативни тела се именуваат раководителите на подрач-
ните единици од Министерството за одбрана, Минис-
терството за внатрешни работи и Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и раково-
дителот на подружницата на Јавното претпријатие 
"Македонски шуми". 

Координаторите и членовите на оперативно-коор-
динативните тела имаат заменици. 

Член 5 
Координативното тело и регионалните оператив-

но-координативни тела ги имаат следните задачи: 
- да извршат увид врз подготовките на надлежните 

субјекти за заштита на шумите и на другите отворени 
простори од пожари, кои се однесуваат на материјал-
но-техничката опременост, предвидените мерки и ак-
тивности од превентивно-пропаганден карактер, орга-
низационо-оперативно-тактичка поставеност и коман-
дната структура; 

- преку надлежните органи на државната управа да 
побараат извршување на измени и дополнувања и 
усогласување на планските документи на субјектите 
што стопанисуваат со шумите и другите отворени 
простори доколку оценат дека е тоа потребно. 

Член 6 
Координативното тело, во услови на пожари од 

поголеми размери ја следи состојбата со пожарите, 

врши проценка на опасностите од пожарите и неоп-
ходните мерки и активности за нивно гаснење, ги ко-
ординира мерките и активностите на субјектите вклу-
чени во гаснењето на пожарите и по барање на регио-
нално-оперативно координативните тела или по сопс-
твена проценка, бара ангажирање на припадниците на 
АРМ и други сили и средства потребни за успешно 
гаснење на пожарот. 

Член 7 
Регионалните оперативно-координативните тела, 

во услови на пожари од поголеми размери на своето 
подрачје, ги координира активностите сврзани со гас-
нењето на пожарите, континуирано ја следи состојба-
та, врши проценка на опасностите од пожарите, пот-
ребните мерки и активности за нивното гаснење и по 
исцрпување на силите и средствата за гаснење на по-
жарите од своето подрачје бара дополнително анга-
жирање на сили и средства од Координативното тело. 

Член 8 
Координативното тело и регионалните оперативно-

координативни тела дејствуваат во полн мобилен сос-
тав и по сопствена проценка, за извршување на опреде-
лени оперативно-тактички задачи можат да ангажира-
ат стручни лица од органите на државната управа. 

Член 9 
Простор за работа на Координативното тело и ре-

гионалните оперативно-координативни тела се обез-
бедува во седиштето на Републичкиот односно под-
рачните штабови на цивилна заштита. 

Член 10 
Координативното тело, по потреба ја информира 

Владата за состојбата со пожарите и преземените 
мерки и активности за нивно гаснење, а регионалните 
оперативно-координативни тела поднесуваат извеш-
тај за својата работа до Координативното тело на се-
кои 15 дена. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-4445/1 Претседател на Владата 
27 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски с.р. 

1141. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 

НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА 
- БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола, што го до-
несе Управниот одбор на Јавната установа на седница-
та одржана на ден 21.05.2001 година. 

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

Бр. 10-2031/01 Министер, 
25 јули 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 
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1142. 
Врз основа на член 10 став 2 и член 19 од Законот 

за регистрирање на готовински плаќања ("Службен 
весник на РМ" бр. 31/2001), министерот за финансии 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ З А ИЗДАВАЊЕ НА ДОКУМЕНТ КА-
СОВА СМЕТКА З А СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА И 
З А ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КА-
РАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМААТ 
ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ИНТЕГРИРАНИОТ 

АВТОМАТСКИ СИСТЕМ З А УПРАВУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за издавање на документ касова 

сметка за сторна трансакција и за функционалните и 
техничките карактеристики кои треба да ги имаат 
фискалните апарати и интегрираниот автоматски сис-
тем за управување ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 55/2001), насловот на глава IV. и чле-
нот 34 се менуваат и гласат: 

"IV. ПОСТАПКА З А И З Д А В А Њ Е НА ДОЗВОЛА 
И ОДОБРУВАЊЕ НА ТИП И МОДЕЛ НА 

ФИСКАЛЕН АПАРАТ 

Член 34 
Домашните правни лица, баратели на дозвола за 

производство на фискална апаратура и интегриран ав-
тематски систем за управување што се јавиле на јав-
ниот повик на Министерството за финансии, кон бара-
њето покрај доказите за исполнување на условите од 
член 16 од Законот за регистрирање на готовински 
плаќања, треба да достават и: 

1. извод од судска регистрација на дејноста; 
2. документ за бонитет на барателот издаден од но-

сителот на платниот промет, односно Централниот 
регистар; 

3. доказ дека не се во стечај или ликвидација; 
4. доказ дека не им е изречена мерка на безбедност 

- забрана на вршење на дејност; и 
5. други докази по барање на Министерството за 

финансии." 

Член 2 
Во членот 36 насловот се менува и гласи: 
"Потребни документи за добивање на одобрување 

на типот и моделот на фискален апарат односно за ин-
тегриран автоматски систем за управување" 

Воведната реченица на ставот (1) се менува и гласи: 
"(1) Правните лица кои добиле дозвола за произ-

водство на фискални апарати, односно за интегриран 
автоматски систем за управување, пред склучувањето 
на договорот, до Министерството за финансии ја дос-
тавуваат следната документација:" 

По точката 1 се додаваат три нови точки 2, 3 и 4 
кои гласат: 

"2. расположлива опрема и други физички капаци-
тети; 

3. расположливи залихи од репроматеријали со 
кои планира да располага; 

4. список на стручен кадар (име, презиме и степен 
на стручна подготовка и доказ за нивната стручност за 
производство, сервисирање и одржување на фискална-
та апаратура, односно на интегрираниот автоматски 
систем на управување) потребен за производство и 
сервисирање на фискална апаратура, интегриран ав-
томатски систем за управување и читач на платежни 
картички;" 

Точките 2, 3 и 4 стануваат точки 5, 6 и 7. 
Воведната реченица на ставот (2) се менува и гласи: 
"Кон документацијата, во два примероци потребно 

е да се приложи опис на конструкцијата, функционал-
носта на опремата и сигурносната опрема која гаран-
тира точност во работењето, и тоа:" 

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

њето во " Службен весник на Република Македониј а". 
Бр. 08-11553/2 Министер, 

23 јули 2001 година Никола Груевски, с.р. 
Скопје 

1143. 
Врз основа на член 17 став 2 алинеја 4, а во врска 

со член 61 од Законот за телекомуникациите ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000) и член 56 
став 1 од Законот за организација и работа на органи-
те на државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 
58/2000), министерот за транспорт и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ З А ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ З А КОРИСТЕЊЕ 

НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 

Член 1 
Во Правилникот за висината на надоместокот за ко-

ристење на радиофреквенции ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 106/2000) член 16 се брише. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 08-2043/3 Министер за транспорт и врски, 
24 јули 2001 година Љупчо Балкоски, с.р. 

Скопје 

1144. 
Врз основа на член 17 и член 59 став 1 од Законот 

за телекомуникации ("Службен весник на РМ" бр. 
33/96, 17/98 и 22/98), а во врска со член 5 од Планот за 
нумерација за телекомуникациските мрежи во Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 47/99), 
министерот за транспорт и врски, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ З А УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕ-
НИ БРОЕВИ, СЕРИИ НА БРОЕВИ, ИМИЊА И АД-
РЕСИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА ЗА ТЕЛЕКО-

МУНИКАЦИСКИТЕ МРЕЖИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на висината на на-

доместоците за користење на доделени броеви, серии 
на броеви, имиња и адреси од планот за нумерација за 
телекомуникациските мрежи во Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/99) 
во член 2 точка 4 зборовите: "нумерациско подрачје" се 
заменуваат со зборовите: "комутациски центар". 

Во точка 4.1. коефициентот "5.000*а" се заменува 
со коефициентот "3.300*а". 

Во точка 4.2. зборовите: "Скратен број во остана-
тите нумерациски подрачја во Република Македонија 
(од серијата 15)" се заменуваат со зборовите: "Скра-
тен број за Куманово, Струмица, Тетово, Охрид, Би-
тола и Гостивар (од серијата 15)", а коефициентот 
"4.000*а" се заменува со коефициентот "2.300*а". 

По точката 4.2 се додаваат две нови точки 4.3. и 
4.4. кои гласат: 

4.3. "Скратен број за Крива Паланка, Делчево, 
Гевгелија, Струга, Прилеп, Велес, Штип и Кичево (од 
серијата 15) 

а. 4-цифрен број 1.600*а". 
4.4. "Скратен број во останати комутациски цен-

три во Република Македонија (од серијата 15) 
а. 4-цифрен број 700*а". 
Точката 4.3. станува точка 4.5. 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Министер за транспорт и врски, 
Љупчо Балкоски, с.р. 

Бр. 02-7972 
26 јули 2001 година 

Скопје 

1145. 
Уставниот суд на Република Македонија врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 70/92), на седницата оддр-
жана на 18 јули 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за висината на надоместо-
кот на членовите на Советот, комисиите, одборите и 
другите работни тела кои извршуваат работи за Сове-
тот на Општината Долнени, бр. 07-289/4, донесена од 
Советот на Општината Долнени на 26 декември 2000 
година ("Службен гласник на Општина Долнени" бр. 
5/2000). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со де-
нот на нејзиното објавување во "Службен весник на 
Република Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Мунир Колашинац од село Лажани-Оп-
штина Долнени кај Прилеп, со Решение У. бр. 18/2001 
година од 6 јуни 2001 година поведе постапка за оцену-
вање законитоста на одлуката означена во точката 1 
од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за 
нејзината согласност со член 32 став 4 од Законот за 
локалната самоуправа. 

4. Советот на Општината Долнени, како доносител 
на оспорената Одлука, не достави одговор на наводите 
содржани во решението за поведување постапка. 

5. На седницата Судот утврди дека со Одлуката се 
определува членовите на Советот, како и членовите 
на комисиите, одборите и другите работни тела на Со-
ветот, да имаат право на надоместок за учество на сед-
ници на Советот во неговата работа (член 1), при што 
надоместокот изнесува 1.500,00 денари, за учество на 
седница (член 2), 700,00 денари за работа во комисија 
и 500,00 денари за учество во склучување на бракови 
(член 3). Понатаму, Судот утврди дека таквата Одлу-
ка е донесена на седница (26 декември 2000 година) на 
која присуствуваа 9 советници, но, меѓу кои, двајца 
членови на "Демократската партија на Турците" (Ај-
дароски и Арапоски) чиј избор е поништен на 27 ок-
томври и на 1 декември 2000 година, што значи дека 
на седницата беа присутни 7 од вкупно 17 советници. 

Според член 32 став 4 од Законот за локалната са-
моуправа ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 52/95 и 60/95) "советот може да работи ако на 
седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот 
број членови на советот". 

Со оглед дека при донесувањето на Одлуката на 
седницата на Советот немало присутно мнозинство од 
вкупниот број членови (7 од 17), Судот утврди дека не 
била обезбедена законитоста на постапката при доне-
сувањето на Одлуката. 

Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од 
оваа одлука. 

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

1146. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 70/92), на седницата од 18 јули 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 18 став 10 алинеја 1 од Законот 
за телекомуникации ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 22/98). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, поста-
пувајќи по иницијативата на Панче Докузов-адвокат 
од Штип, со Решение У. бр. 141-а/2000, 141-б/2000 и 
141-в/2000 година, поведе постапка за оценување ус-
тавноста на членот 18 став 10 алинеја 1 од законот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основа-
но се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 
18 став 10 алинеја 1 од Законот за телекомуникации 
директорот има овластување да бара од јавните теле-
комуникациски оператори и давателите на јавна теле-
комуникациска услуга да му доставуваат потребни ин-
формации, кои Дирекцијата ги смета за потребни за-
ради вршење на нејзината надлежност утврдена со 
овој закон, обврзувајќи се да не објавува доверливи 
информации. 

5. Согласно член 18 став 1 од Уставот на Републи-
ка Македонија се гарантира сигурноста и тајноста на 
личните податоци. 

Ставот 2 на овој член од Уставот предвидува на гра-
ѓаните да им се гарантира заштитата од повреда на лич-
ниот интегритет што произлегува од регистрирањето 
информации за нив преку обработка на податоците. 

Врз основа на наведените уставни одредби, Судот 
оцени дека со овластувањето на директорот да бара 
од давателите на јавните телекомуникациски услуги 
да му доставуваат потребни информации сврзани со 
работата на Дирекцијата и давајќи му право сам да ги 
квалифицира како доверливи, односно недоверливи, е 
спротивно на членот 18 став 1 и 2 од Уставот, поради 
што одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

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

У. бр. 141а/2000, 
141б/2000, 141в/2000 
18 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

У.бр.18/2001 
18 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

Огласен дел 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, постапувајќи по 
тужбата на тужителката Ладевиќ Румена од с. Волко-
во, Скопје против тужената Кушевска Зорка со непоз-
ната адреса, за утврдување право на сопственост на 
индивидуална станбена зграда на КП 478/2 и КП 477/1 
во површина од 77 м2 за КО Волково, преку ЈУ Меѓу-
општински центар за социјална работа на град Скопје 
со решение на овој орган бр. 3020-344 од 11.06.2001 го-
дина на тужената Кушевска Зорка и е поставен посе-
бен старател адв. Мирјановска Весна од Скопје, ул. 
"Пајко Мало" бб. 
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Посебниот старател ќе ja застапува тужената Ку-
шевска Зорка во оваа постапка се до нејзино појавува-
ње на судот или на нејзиниот полномошник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Х.П.бр. 
1044/2001. (18825) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје покрената е 
оставинска постапка по оставината на покојниот Ке-
нан Емин-Бакариќ роден на 27.10.1923 година во 
Скопје, починал на 25.04.2001 година во Скопје од тат-
ко Махмуд Емин и мајка Улфет Емин, со последно 
живеалиште во Скопје, ул. "157" бр. 8. 

Во смисла на член 162 од Законот за вонпроцесна 
постапка, а како на судот не му е позната дали умре-
ниот има наследници, со овој оглас се повикуваат ли-
цата кои полагаат право на наследство да се јават во 
рок од 1 година од денот на објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, О.бр. 621/2001. 
(19166) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведен 

спор по тужба на тужителот Горан Коларовски од 
Скопје, ул. "Драчевска" бр. 33, против тужената Олга 
Коларовска со непозната адреса, иселена во стран-
ство, за развод на брак. 

Се повикува тужената Олга Коларовска да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас и во истиот рок да ја достави својата точна адре-
са на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена ќе 
биде застапувана од привремен старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.П.бр. 
1330/2001. (18823) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по тужба на тужителот Бајрами На-

џи од с. Падалиште, Гостивар против тужените Села-
ми Рефет застапен од таткото Селам од с. Падалиште 
сега со непозната адреса во Италија и Камбери Ибра-
им, нас. Фазанерија II бб, сега со непозната адреса во 
Австрија со основ-надомест на штета, вредност 30.000 
дем. Пред судот е заведен предметот П.бр. 319/1999. 

Се молат тужените Селами Селам и Камбери Иб-
раим на судот да му достават точни адреси, лично се 
јават или пак овластат адвокат кој ќе ги штити нивни-
те права и интереси во постапката, сето тоа во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", во спротивно судот по службена дол-
жност ќе постави привремен застапник кој што ќе ги 
штити нивните права и интереси во постапката. 

Како привремен застапник им се поставува адво-
катот Елези Таип од Гостивар, од редовите на адвока-
тите од Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 319/1999. 
(19026) 

Пред Основниот суд Гостивар се води граѓанска 
постапка по тужбата на тужителот Абази Љазиме од 
Гостивар, против тужениот Газменд Ибраима Таири 
од Гостивар, основ-надомест на материјална и немате-
ријална штета, вредност 310.000,00 денари. 

На тужениот Газменд Ибраима Таири од Гостивар, 
денес со непозната адреса на престојувалиште и живе-
алиште во странство му се поставува привремен зас-
тапник лицето Светлана Славковска адвокат од Гос-
тивар, која 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. 517/2000. 
(19131) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Во Основниот суд во Гевгелија поднесена е тужба 

од малолетниот Стоименов Ванчо од Гевгелија, заста-

пуван од неговата мајка од Гевгелија против тужениот 
Стоименов Цанко со непознато место на живеење и 
непозната адреса на престојувалиште. 

Се повикува тужениот Стоименов Цанко да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот или во истиот рок да ја достави својата сегашна 
адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави како што е напред 
опишано ќе биде определен привремен застапник во 
смисла на член 79 и 80 од ЗПП, кој ќе го застапува во 
предметниот горен број се до правосилното завршува-
ње на постапката. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 313/1996. 
(19186) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во гра-

ѓанскиот предмет по тужба на тужителката Тодорова 
Роза, од Кавадарци, против тужениот Тодоров Јован, 
исто така од Кавадарци, а кој времено се наоѓа во 
Америка и е со непознато место на живеење, за раз-
вод на брак. За привремен застапник на тужениот Јор-
дан, се определува, Киро Костов, адвокат од Кавадар-
ци, привремен застапник кој ќе го застапува тужениот 
во постапката се додека тужениот или негов полно-
мошник се појави пред суд за да ги преземе дејствијата 
по поднесената тужба. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр. 287/2001. 
(19266) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 

од тужителот Станојко Благој Данилов од с. Мород-
вис - општина Зрновци, против тужениот Јован Борис 
Коцов од Кочани, ул. "Роза Петрова" бр. 52, сега на 
работа во Германија со непозната адреса на живеење, 
за долг. Вредност на спорот 80.000 ДЕМ. 

Се повикува тужениот Јован Борис Коцов од Ко-
чани, со непозната адреса на живеење во Германија, 
да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави 
свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и 
интереси, во рок од 30-дена од објавувањето на огла-
сот, во спротивно ќе му биде поставен привремен зас-
тапник кој ќе ги штити неговите права и интереси до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 309/2001. 
(19290) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Врз основа на член 202 став 1 од Законот за општа 
управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
52/91) член 5 од Уредбата за поблиските услови за от-
ворање и работа на претставништва на странски лица 
во Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 25/95), постапувајќи по барање-
то на основачот "Босналијек" а. д. Сарајево - Босна и 
Херцеговина, Министерството за економија го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва 
на странски лица во Република Македонија под рег. 
бр. 1265, број на регистарска влошка 3-0190/ БИХ от-
ворање на претставништво на странско лице "Босна-
лијек" а.д. Сарајево - Босна и Херцеговина. 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- под назив: "Босналијек" а.д. Сарајево - Претстав-

ништво Скопје, Република Македонија. 
- со седиште во Скопје, " Партизански одреди" бр. 

101. 
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2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот; 
- вршење на претходни и подготвителни дејствија 

за склучување на договори за извоз на стоки и услуги 
од Република Македонија, за увоз на стоки со кој се 
унапредува и развива производството. 

3) Раководител на претставништвото е дипл. 
фарм. Коста Димов од Скопје. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во Регистарот на претставништвата на странски лица 
во Република Македонија, кој се води во Министерс-
твото за економија под рег. бр. 1265 и рег. влошка 
3-0190/БИХ. 

3. Решението за запишување на претставништвото 
во Регистарот ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" на сметка на странското лице. 

Бр. 1207 - 165/2 
18 јули 2001 година 

Скопје 

Министер, 
м-р Бесник Фетаи, с.р. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 676/2001, од 21.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 008333, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на план на Друштво за произ-
водство, трговија и услуги, Ристевски и др. ФАХ КО-
МЕРЦ увоз-извоз Прилеп ДОО Прилеп, ул. "Орео-
вечка" бр. 37. 

Запишување на План за припојување на ФАХ КО-
МЕРЦ Прилеп ДОО кон Фах КОМПАНИ ДОО При-
леп заведен под, од 11.06.2001 година. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
676/2001. (18530) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
674/01. (11031) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1001/2001 од 11.04.2001, на регистарска влош-
ка 02020521?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејност на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ДЕМАС ТРЕЈД Звонко 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Дане Крапчев" 
бр. 18, Скопје. 

Дејноста се проширува: 24.52, 24.63, 22.25, 72.30, 
72.60. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1001/2001. (11032) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 790/2001 од 29.03.2001, на регистарска влош-
ка 02035266?-6-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето-престанок на ТП на Авто такси НИК-
МАР ТП Моме Љубе Карандиловски Скопје, ул. 
"Цветан Димов" бр. 83/1-1. 

Бришење-престанок на трговец поединец: Авто 
такси НИК-МАР ТП Моме Љубе Каранфиловски 
Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 83/1-1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
790/2001. (11033) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2080/2001, од 26.07.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 4-02000274-000-03, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на одлука за про-
мена на членовите на органи на управување на Туту-
нов комбинат Боро Петрушевски - Папучар Акцио-
нерско друштво - Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 80, 
Куманово. 

Запишување на одлука за промена на членови на 
органи на управување и усогласување на Статутот по 
однос на дејностите на: Тутунов комбинат "Боро Пет-
рушевски - Папучар" Акционерско друштво - Кумано-
во, ул. "11 Октомври" бр. 80, Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2080/2001. (19273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 922/2001 од 9.04.2001, на регистарска влошка 
02025608?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената во името на Друштвото за трговија, угости-
телство и услуги ЖЕРМИНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Хајдин Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 93-б. 

Промена во името на друштвото: Друштво за трго-
вија, угостителство и услуги увоз-извоз ЖЕРМИНАЛ 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 93-б. 

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.20, 22.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.15, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.27, 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, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 70.31, 71.10, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
922/2001. (11034) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 104/2001 од 21.02.2001, на регистарска влош-
ка 02003633?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за производство, промет и услуги и посредување 
ИНТЕРСКОЧ-ФМ Душан и Зоранчо ДОО ул. "Мето-
дија Андонов Ченто" бр. 43, Скопје. 

Во Друштвото основната главница се зголемува за 
310.000,00 ден. односно 10.000 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
104/2001. (11030) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 674/01 од 21.03.2001, на регистарска влошка 
02034130?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за промет и ус-
луги ИУВ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. "Ан-
карска" бр. 23/19, Скопје. 

Се брише Сузана Андреев, се запишува Зоран Тр-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 877/2001 од 9.04.2001, на регистарска влошка 
02004151?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност во внатрешен трговски 
промет на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ДС АВТОТРГОВИЈА Драган ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. "Вера Јоциќ" бр. 16, с. Трубарево 

Друштвото се проширува со следните дејности: 
25.11, 25.12, 34.1, 34.2, 50.1, 50.2, 20.3, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.4, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 
71.34, 74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
877/2001. (11035) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 217/2001 од 12.04.2001, на регистарска влош-
ка 02026031?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар истапувањето на основач од ТД ДОО на Трговско-
то друштво за производство, промет, трговија и угос-
тителска дејност САЈАСО Сашо и Ванчо ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 42-1/57. 

Содружници: Сашо Јакимовски со стан на ул. "Ду-
шан Тасковиќ" бр. 42-1/57, Скопје и Ванчо Јакимов со 
стан на ул. "Душан Тасковиќ" бр. 42/57, Скопје. 

Дејности: 01.21, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 
01.42, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 
17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 24.30, 25.13, 25.21, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 
26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 45.50, 
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, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 71.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, консигнациона про-
дажба, посредување и застапување во меѓународниот 
промет, малограничен промет со соседните земји Ал-
банија, Грција, СР Југославија и Бугарија, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и услуги, посредување во об-
ласта на туризмот (угостителство), меѓународна шпе-
диција и транспорт на патници и стока, услуги во меѓу-
народниот транспорт на стоки и патници, превоз на 
стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај 
комисиона продажба. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет, со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Лице овластено за застапување Сашо Јакимовски. 
Управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

217/2001. (11036) 

ка 02003124?-6-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на назив и дејност на ТП КОНЗУЛ Тр-
говија на мало Конзулов Лефтер Јоле, ул. "Благој Го-
рев" бр. 75, Велес. 

Се менува називот на ТП и ќе гласи: ТП-КОН-
ЗУЛ-Трговија на мало Конзулов Лефтер Јоле, ул. 
"Благој Горев" бр. 75, Велес. 

Се запишуваат следните дејности: 52.11, 52.33, 
52.44/2, 52.47, 52.48. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П, Трег. бр. 
225/2001. (11038) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3013/2000 од 22.03.2001, на регистарска влош-
ка 02027146?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената - истапување на основач и назив на 
Друштвото во мешовита сопственост за производство, 
трговија и транспорт АЛИШ ДОО експорт-импорт 
Менсур и др. Гостивар, ул. "18 Ноември" бр. 36. 

Досегашното име се менува и во иднина ќе гласи: 
Друштво за производство, трговија, транспорт и услу-
ги АЛИШ ДОО експорт-импорт Гостивар, ул. "18 Но-
ември" бр. 36. 

Истапува странски основач-содружник Мухарем 
Екмекчиоглу од Турција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
3013/2000. (11039) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1028/2001 од 13.04.2001, на регистарска влош-
ка 02021830?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар истапувањето на содружник и отстапување на 
удел на Друштвото за собирање на примарна прера-
ботка на индустриски отпадоци ИНОМЕТАЛ Миод-
раг и др. ДОО Скопје, ул. "16 Македонска бригада" 
бр. 18. 

Истапуваат: Миле Крстевски од Скопје, Рамадуш 
Трстена од Скопје, Аљим Рамадан од Скопје, вета Ди-
мовска од Скопје, Љуба Цветковска од Скопје, Благој 
Павловски од Скопје, Мирослав Јанушевски од Скоп-
је и Миливое Стаменковиќ од Скопје. 

Со одлука од 2.04.2001 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1028/2001. (11040) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 483/2001 од 11.04.2001, на регистарска влош-
ка 02022206?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Трговското друштво 
за промет, производство и услуги ИМПЕРИЈАЛ Илчо 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Благоја Стефковски" 
бр. 8, Скопје. 

Се брише: Стефковски Илчо - управител без ов-
ластување. 

Се запишува: Стошевски Бобан - управител без ов-
ластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
483/2001. (11041) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 56/2001 од 11.04.2001, на регистарска влошка 
02013557?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на ТП за трговија на мало ДИК Диковска 
Јован Нада ул. "11 Октомври" бр. 13/1-12, Велес. 

Се врши бришење на фирма на: ТП за трговија на 
мало ДИК Диковска Јован Нада, ул. "11 Октомври" 
бр. 13/1-12 - Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
56/2001. (11037) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 755/2001 од 9.04.2001, на регистарска влошка 
02029970?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ДСЕ-ГАРФИКА 
Стефанија ДООЕЛ Неготино, ул. "Илинденска" бр. 
47. 

Зголемување на основачки влог. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

755/2001. (11042) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 225/2001 од 15.03.2001, на регистарска влош-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 987/2001 од 10.04.2001, на регистарска влош-
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ка 02026892?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, истапување и пристапување 
на содружник и пренос на удели на Друштвото за 
угостителски услуги ДАЛ МЕТФУ Љупчо и др. ДОО 
експорт-импорт плоштад "Македонија" бб, Скопје. 

Се врши промена на фирма и новиот назив гласи: 
Друштво за угостителски услуги ДАЛ МЕТФУ ДОО 
експорт-импорт плоштад "Македонија" бб, Скопје. 

Истапува содружникот Љупчо Николовски од 
Скопје, пристапува содружникот Ангеле Николов од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
987/2001. (11043) 

проширувањето на дејност на Друштвото за интелек-
туални услуги ГРИНИч Татјана ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Сава Ковачевиќ" бр. 66-1/4. 

Дејноста се проширува со: 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 45.50, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1180/01. (11048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 855/2001 од 13.04.2001, на регистарска влош-
ка 02008023?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, седиште, содружник и пре-
нос на удел на Друштвото за производство, трговија и 
услуги РОЈАЛ ЛТД Неџмедин ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. "391" бр. 10. 

Промена на фирма: Друштво за производство, тр-
говија и услуги РОЈАЛ ЛТД Неџмедин ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "391" бр. 10. 

Пристапува: Јакупи Рефедин од Скопје на ден 
22.03.2001 г. 

Истапува: Неџмедин Јакупи од Скопје на ден 
22.03.2001 г. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
855/2001. (11044) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 724/2001 од 27.03.2001, на регистарска влош-
ка 02032896?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, отстапување на удел, проме-
на на управител на Друштвото за трговија и авто сер-
висни услуги АМСТРОНГ Саша ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. "Душко Поповиќ" 6/7, Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Друштво за трговија и 
авто сервисни услуги АМСТРОНГ ДОО увоз-извоз 
ул. "Душко Поповиќ" бр. 6/7, Скопје. 

Кон друштвото пристапува Велко Божиновски. 
Се брише досегашниот управител Саша Шуман-

ски, а се запишува новиот управител Велко Божинов-
ски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
724/2001. (11045) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1118/2001 од 25.04.2001, на регистарска влош-
ка 02021830?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, пристапување и истапување 
на содружник на Друштвото за собирање и примарна 
преработка на индустриски отпадоци ИНОМЕТАЛ 
Миодраг и др. ДОО Скопје, ул. "16 Македонска брига-
да" бр. 18. 

Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за со-
бирање и примарна преработка на индустриски отпа-
доци ИНОМЕТАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. "16 Македон-
ска бригада" бр. 18. 

Од друштвото истапуваат содружниците Стојанчо 
Милошевски, Павле Папарусовски, Слободан Мар-
ковски и Драган Трајковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1118/2001. (11049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2746/2000 од 29.03.2001, на регистарска влош-
ка 6-02001864-000-09, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на фирма ТП Угостителство-кафе бар 
ТП ЦХАРЛИЕ КЛУББ Дурмиши Емин Намик ул. "Б. 
Гиноски" бр. 10, Гостивар. 

Бришење на фирма трговец поединец: Угостител-
ство - кафе бар ТП ЦХАРЛИЕ КЛУББ Дурмиши 
Емин Намик, ул. "Б. Гиноски" бр. 10, Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2746/2000. (11046) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1040/2001 од 12.04.2001, на регистарска влош-
ка 020089577-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ИВА-3 Валентина Петков-
ска ДООЕЛ Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 54. 

Во трговското друштво се именува нов управител Не-
бојша Петковски, а се разрешува Валентина Петковска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1040/2001. (11047) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1180/01 од 25.04.2001, на регистарска влошка 
02031683?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 729/2001 од 22.03.2001, на регистарска влош-
ка 02034191?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, промет, сообраќај и услуги НЕОН Мирослав 
ДООЕЛ ул. "Илинденска" бр. 67, Неготино. 

Се разрешува Даница Смилкова-управител без ог-
раничување. 

Се именува Весна Смилкова-управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
729/2001. (11050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1157/2001 од 24.04.2001, на регистарска влош-
ка 02038546?-4-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар уписот на план за поделба на Друштвото за произ-
водство, инженеринг и промет МЕТАЛ АД Скопје, ул. 
"Битпазарска" бр. 90. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1157/2001. (11051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 146/01 од 25.4.2001, на регистарска влошка 1- 
70018-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор на Приватната здравствена организација 
- ординација по општа медицина МЕДИКА -Визбего-
во - Скопје, с. Визбегово. 

Основач: Малиновски Андон од Скопје, ул. "Нико-
ла Русински" бр. 6-I/22. 

Директор без ограничување е Малиновска Нико-
ловска Лилјана од Скопје, ул. "Стокхолмска" бр. 12. 

Во правниот промет Приватната здравствена орга-
низација настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските направени во правниот промет со трети ли-
ца одговара со сите свои средства. 

Дејност: 85.12 - медицинска пракса. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

146/01. (11052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2876/2000 од 14.03.2001, на регистарска влош-
ка 02029232?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на назив на Друштвото за производ-
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ство, трговија и услуги ПЕРСПЕКТИВА Ките и др. 
ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Индустриска" бр. 84. 

Се врши промена на името на друштвото во Друш-
тво за градежништво, трговија и услуги ПЕРСПЕК-
ТИВА Ките и др. ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. 
"Индустриска" бр. 84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2876/2000. (11053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 789/2001 од 26.03.2001, на регистарска влош-
ка 02004249?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејност на Друштвото за про-
изводство, промет, услуги и транспорт КРИСТИНА 
Тони, ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Кузман Шапкарев" бб, 
Скопје. 

Дејноста се проширува со: 15.32, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.91, 15.93 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 24.16, 
25.21, 51.17, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
789/2001. (11054) 

Правното лице престанува со работа на 21.3.2001 г. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

826/2001. (11058) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1053/2001 од 13.04.2001, на регистарска влош-
ка 02007068?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за производство, промет и услуги РОТИКО Да-
либор и др. ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Пар-
тизански одреди" бр. 155/2-4. 

Се врши зголемување на основната главница од 
7.415.200,00 денари или 212.900,00 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1053/2001. (11059) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 833/2001 од 12.04.2001, на регистарска влош-
ка 02021798?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на 
Трговското друштво за машиноградба и посредување 
во прометот ССА ДООЕЛ Благуна експорт-импорт 
Скопје,ул. "Огражден" бр. 2-2/9. 

Се брише Александар Смокварски, управител без 
ограничување, а се запишува Спиро Смокварски, уп-
равител без ограничување. 

Се запишува: Спиро Смокварски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
833/2001. (11055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 642/01 од 23.04.2001, на регистарска влошка 
02025694?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промена на управител на Друштвото за ветеринарна 
здравствена дејност, промет и услуги Ветеринарна 
болница Скопје Димитрија и други ДОО Скопје, ул. 
"Лазар Поп Трајков" бр. 5-7. 

Се брише Димитрија Кузмановски, а се запишува 
Тони Алексовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
642/01. (11056) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 131/2001 од 13.04.2001, на регистарска влош-
ка 1-66086-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мена на овластено лице за застапување на Основно 
училиште "Горче Петров" ц.о. нас. Горче Петров II, 
ул. "4-ти Јули" бр. 131. 

Се разрешува досегашниот директор Наумовска 
Снежана. 

Се именува Стојанова Цветанка за вршител на 
должноста директор на училиштето. 

Пречистениот текст гласи: Стојанова Цветанка од 
Скопје-вршител на должноста директор на училиште-
то со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
131/2001. (11057) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 133/2001 од 13.04.2001, на регистарска влош-
ка 1-64306-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на директор на Основното училиште "Тихо-
мир Милошевски" с. Ново Село, Скопје. 

Да се брише досегашниот директор Новески Трај-
ко без ограничување. 

Да се запише новиот застапник Ристовска Виолета 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
133/2001. (11060) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 906/2001 од 9.04.2001, на регистарска влошка 
02011209?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на основач, фирма и лице овластено за зас-
тапување на Друштвото за производство, промет и ус-
луги АЛЕКСАНДАР ДООЕЛ експорт-импорт Гевге-
лија, ул. "Караорман" бр. 4. 

Досегашната фирма се менува која гласеше Друш-
тво за производство, промет и услуги АЛЕКСАНДАР 
Димитрије ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. 
"Караорман" бр. 4 и во иднина фирмата ќе гласи: 
Друштво за производство, промет и услуги АЛЕК-
САНДАР ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Ка-
раорман" бр. 4. 

Од друштвото истапува досегашниот содружник-
основач Јованов Димитрије од Гевгелија, ул. "Караор-
ман" бр. 4, а пристапува нов содружник-основач Јова-
нов Александар од Гевгелија, ул. "Караорман" бр. 4. 

Се брише досегашниот управител Јованова Дана-
управител со неограничени овластувања, се запишува 
Јованов Александар-управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
906/2001. (11061) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 814/2001 од 9.04.2001, на регистарска влошка 
02032851?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширување на дејност на Друштвото за производ-
ство, промет, услуги и инженеринг ЛАБЕКО ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Васил Главинов" блок 10-2/6. 

Дејности што се прошируваат: 01.11/1, 01.11/4, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/3, 15.32, 15.33, 15.89, 
51.21, 51.22, 51.31, 52.21. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
814/2001. (11062) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 826/2001 од 12.04.2001, на регистарска влош-
ка 02019509?-6-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето-престанок на ТП Авто такси ТП МО-
НИВА Едвард Рудолф Домика, Скопје, ул "Волгог-
радска" бр. 12/1-15. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 604/2001 од 22.03.2001, на регистарска влош-
ка 1-69197-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на ТП "КОМПАНИЈА РК" Кузмановски 
Кузман Роберт ТП - превоз на патници со такси авто-
мобили, ул. "Палмиро Тољати" бр. 1/1-15, Скопје. 
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Бришење на: Трговец поединец "КОМПАНИЈА 
РК" Кузмановски Кузман Роберт ТП - превоз на пат-
ници со такси автомобили, ул. "Палмиро Тољати" бр. 
1/1-15, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
604/2001. (11063) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 123/2001 од 31.01.2001, на регистарска влош-
ка 02035661?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на содружник и пренос на удел на 
Друштвото за угостителство, трговија и услуги ЛИАЛ 
ДООЕЛ експорт-импорт Неготино, ул. "Индустри-
ска" /крак/ бб. 

На ден 16.01.2001 год. пристапил Митре Димов, а 
на истиот ден истапила Стојна Димова. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
123/2001. (11063а) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 941/2001 од 4.04.2001, на регистарска влошка 
02002390?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на дејности со НКД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ПЕЛИКАН-98 Јад-
ранка ДОО Куманово, ул. "Живко Чало" бр. 35. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
941/2001. (11064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 673/2001 од 23.03.2001, на регистарска влош-
ка 02007134?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, прист. на содружник, проме-
на на управител на Друштвото за производство, про-
мет, посредување и услуги АНАМНИСИ ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" 
бр. 15/1, локал 1. 

Се менува фирмата на Друштвото и во иднина ќе 
гласи: Друштво за производство, промет, посредување 
и услуги АНАМНИСИ ДОО експорт-импорт Скопје. 

Во друштвото пристапува содружникот Сузана 
Андреев од Скопје со одлука од 5.03.2001. 

Се брише Споменка Ризова управител без ограни-
чувања. 

Се запишува Сузана Андреев-управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
673/2001. (11065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 567/2001 од 29.03.2001, на регистарска влош-
ка 02008032?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејност и промена на управи-
тел на Друштвото за градежништво и молеро-фарбар-
ски услуги ДЕКОР-96 извоз-увоз Вене ДООЕЛ Велес, 
ул. "Прохор Пчински" бр. 75. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-
рува со: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.50, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 50.50, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.52, 63.12, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 74.12, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 
74.83, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04. 

Се брише досегашниот управител без ограничува-
ње Марков Вене, а се запишува Маркова Милка упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
567/2001. (11066) 

тар промената на фирма, истапување на содружник и 
пренос на удел на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги АГРО ПРОИЗВОД 98 ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, с. Лопате. 

Истапува: Мицев Емилијан од Скопје на ден 
14.03.2001 г. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
715/2001. (11067) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 677/2001 од 4.04.2001, на регистарска влошка 
02029562?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив, седиште, пренос на удел на лице 
овластено за застапување на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ГЕНЕКС ЛТД Горан ДООЕЛ 
експорт-импорт Куманово, ул. "Петар Драпшин" бр. 
2. 

Се менува назив на друштвото: Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ГЕНИКС ЛТД ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Куманово, ул. "Србо Томовиќ" бр. 2/22. 

Истапува: Горан Насковски од Куманово на ден 
29.05.2000 год. 

Пристапува: Бобан Пановски од Куманово на ден 
9.03.2001. 

Да се брише: Тасевска Тања управител без ограни-
чување. 

Да се запише: Бобан Пановски-управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
677/2001. (11068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3099/2000 од 27.03.2001, на регистарска влош-
ка 02033971?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на седиште на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ФЕНИКС Мира и Радован 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Железничка" бр. 
25. 

Новото седиште на друштвото е на ул. "Јужен бу-
левар" бб, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
3099/2000. (11069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1539/99 од 14.03.2001, на регистарска влошка 
4-02001210-000-03, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на структура на капитал и измена на статут 
на Акционерското друштво за производство и промет 
со млеко и млечни производи "Млекара" увоз-извоз 
Тетово, ул. "29 Ноември" бб. 

Се запишува промена во структурата на капиталот 
и упис на одлука за измена на Статутот на АД "МЛЕ-
КАРА" Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1539/99. (11070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3050/2000 од 2.04.2001, на регистарска влош-
ка 02013068?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за производство и трговија на големо и мало и 
услуги увоз-извоз ХАНЗА Горан, Благоја, Валентина, 
Слободанка и Томислав ДОО Куманово, ул. "Илин-
денска" 18. 

Зголемена основната главница: 12.113.000,00 ден. 
или 392.742 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
3050/2000. (11071) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 715/2001 од 20.03.2001, на регистарска влош-
ка 02009778?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регис-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 915/2001 од 2.04.2001, на регистарска влошка 
02013165?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
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промената на седиште на Друштвото за промет и ус-
луги СМ-100 Зорица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. 
"50 Дивизија" бр. 12. 

Промена на седиште: Друштво за промет и услуги 
СМ-100 Зорица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Бој-
мија" 1 влез 1 стан 6. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
915/2001. (11072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 666/01 од 28.03.2001, на регистарска влошка 
02004599?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште на Трговското друштво за про-
изводство, промет и услуги НАТУРАЛИЈА Владо 
ДООЕЛ Скопје, ул. "243" бр. 13. 

Досегашното седиште - Скопје, ул. "243" бр. 13 се 
менува и гласи: Скопје, ул. "Илинденска" бр. 43-6. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
666/01. (11073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 450/01 од 9.04.2001, на регистарска влошка 
02031746?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Казнено-поправна установа -
Скопје со отворени одделенија во Велес и Крива Палан-
ка - Стопанска единица "8-ми Септември" - Скопје. 

Се врши промена на управителот. 
Се брише: Сузана Гавриловиќ - управител на Сто-

панската единица без ограничување. 
Се запишува: Миле Младеновски - управител на 

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

450/01. (11074) 

02002320?-9-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
истапувањето и пристапувањето на содружник на 
Друштвото за трговија на големо СИМАГ-ИНВЕСТ 
Симаг и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Босна и Хер-
цеговина" бр. 55. 

Од друштвото истапува содружникот П З З 
БРАТСТВО-ЕДИНСТВО ц.о. с. Горно Лисиче, Скоп-
је, ул. "12 Ударна бригада" б.б. 

Кон друштвото пристапува ДАН ТРАДИНГ ДОО 
1140 Виена Р. Австрија Бујатигасе 7 со влог од 269.100 
дем. или 8.359.200 ден. преземен од содружникот П З З 
БРАТСТВО-ЕДИНСТВО с. Горно Лисиче, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
474/01. (11078) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 784/2001 од 6.04.2001, на регистарска влошка 
02019232?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Милосављевиќ Александар Синиша 
ДАНИ-КЛУБ ТП игри за забава ул. "Руди Чајевац" 
бр. 12, лок. бр. 2, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
784/2001. (11075) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1252/2000 од 28.03.2001, на регистарска влош-
ка 02023888?-4-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар истапувањето на основач на Модна конфекција 
ЈУГОТЕКС Акционерско друштво Кавадарци, ул. 
"Шишка" бр. 39. 

Истапува: Од 26.06.2000 г. ТВИН Ханделсгос 
М.Б.Х. Виена, Австрија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1252/2000. (11076) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 381/2000 од 2.02.2001, на регистарска влошка 
2-12-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на основач на Приватна Земјоделска задруга БРАТС-
ТВО ЕДИНСТВО ц.о. Горно Лисиче-Скопје, ул. "12 
Ударна бригада" бр. бб. 

Од Приватната Земјоделска задруга БРАТСТВО 
ЕДИНСТВО ц.о. Горно Лисиче-Скопје со седиште на 
ул. "12 Ударна бригада" бр. б.б. истапува задругарот 
Серафимовска Гордана од Скопје, а пристапува како 
задругар Смиленски Игор од Виена со влог од 
34.600.000,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
381/2000. (11077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 474/01 од 14.03.2001, на регистарска влошка 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 537/2001 од 12.03.2001, на регистарска влош-
ка 02023611?-6-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на ТП Авто такси ДИНИ Ајдин Зул-
џевар Муфтари ул. "Вонвардарска" 15, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
537/2001. (11079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 88/2001 од 11.04.2001, на регистарска влошка 
1-535-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар проме-
ната на овластено лице Училиште за средно образова-
ние "Кирил Пејчиновиќ" Тетово, ул. "Браќа Милади-
нови" бр. 134, Тетово. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње и се брише: Мумин Кадриу в.д. директор, брз огра-
ничување, се запишува: Шефкат Дехари в.д. директор, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
88/2001. (11080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 466/01 од 3.04.2001, на регистарска влошка 
02022828?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма, основач и управител на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ИМИ КО-
МЕРЦ Гулјета ДООЕЛ увоз-извоз Дебар, ул. "Брат-
ство единство" бр. 39. 

Нов назив: Друштво за производство, трговија и 
услуги ИМИ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Дебар, ул. 
"Братство единство" бр. 39. 

Истапува основачот Гулјета Шеху, а пристапува 
Исеин Шеху. 

Се брише Гулјета Шеху, а се запишува Исеин Ше-
ху. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
466/01. (11081) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3117/2000 од 18.01.2001, на регистарска влошка 
02023298?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Друштвото за 
производство, промет и услуги МАГНАЛЕКТА ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, ул. "Македонија" бр. 17-а, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
3117/2000. (11082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3121/2000 од 22.01.2001, на регистарска влош-
ка 02003509?-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Радиоди-
фузно Трговско друштво РАДИО РОС ДОО Дејан и 
други-Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр. 5/1-4. 

Зголемена главница: 8.082.800,00 денари или 
259.416,00 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
3121/2000. (11083) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2936/2000 од 15.03.2001, на регистарска влош-
ка 02028163?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за промет и услуги ЗДРАВЕЦ ДООЕЛ увоз-из-
воз ул. "Македонија" бр. 17-а, Скопје. 

Се врши зголемување на основната главница од: 
2.355.200,00 денари или 75.970,00 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2936/2000. (11084) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1029/2001 од 12.04.2001, на регистарска влош-
ка 02011804?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Трговското друштво 
за промет и услуги ДЕМЕКС ИНВЕСТ Дејан ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 106/4-3. 

Да се брише: Георгијевски Дејан - управител без 
ограничување. 

Да се запише: Георгијевски Слободан-управител 
на друштвото без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1029/2001. (11085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 142/2000 од 16.03.2001, на регистарска влош-
ка 02019867?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на назив, седиште, зголемување на ос-
новната главница на Трговското друштво за градеж-
ништво, трговија и услуги ПРИМА ИНВЕСТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Коле Неделковски" бр. 6. 

Се менува називот и седиштето на Друштвото и во 
иднина ќе гласи: Трговско друштво за градежништво, 
трговија и услуги ПРИМА ИНВЕСТ ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. "Коле Неделковски" бр. 6. 

Основната главница се зголемува и изнесува 
13.383.700,00 ден. или 431.700,00 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1426/2000. (11086) 

НИЦА Александар ДООЕЛ Скопје, ул. "Коце Мета-
лец" 2Б-19. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
27/2001. (11089) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2079/2000 од 29.03.2001, на регистарска влош-
ка 02005415?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на статутот на КИРО КУЧУК-АД-
производство и промет со градежни материјали-Велес 
ул. "Раштански пат" бб. 

Се врши промена на статутот на Друштвото, прес-
танува да важи Статутот од 11.02.1998 година, а во си-
ла влегува Статутот бр. 02-828/4 од 30.08.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2079/2000. (11090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1646/2000 од 4.04.2001, на регистарска влош-
ка 02004204?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, пристапување на основач и 
пренос на удел на Приватна здравствена организација 
аптека ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ Скопје Кар-
пош III, секција 2, локал 1б. 

Пристапува: Наташа Спасовска од Скопје на ден 
5.10.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1646/2000. (11091) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 553/2001 од 6.04.2001, на регистарска влошка 
02006106?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Друштвото за промет и услуги НО-
МОС-ТРЕЈД Вера и Љубинка ДОО Скопје, ул. "Јани 
Лукровски" бр. 3, Скопје. 

Бришење на: Друштво за промет и услуги НО-
МОС-ТРЕЈД Вера и Љубинка ДОО Скопје, ул. "Јани 
Лукаровски" бр. 3, Скопје по спроведена ликвидација. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
553/2001. (11087) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 468/2001 од 15.03.2001, на регистарска влош-
ка 02016894?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, содружник и управител на 
Друштвото за производство, трговија и услуги КО-
НОКИ Елеонора и др. ДОО експорт-импорт ул. "Бер-
тнард Расел" бр. 11. 

Новиот назив на друштвото е Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ГАЛАФАРМ 2 Елеонора 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Бертранд Ра-
сел" бр. 11. 

Од друштвото истапува Коле Димов од Скопје. 
Се брише досегашниот управител Коле Димов, а 

се запишува новиот управител Јелица Момчиловиќ и 
Елеонора Спасовска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
468/2001. (11092) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 377/2001 од 5.04.2001, на регистарска влошка 
02029878?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на фирма на Мини маркет ПЕПИ Петра 
Тихомир Крстеска ТП ул. "Маршал Тито" бр. 145-а с. 
Петровец. 

Се врши бришење на фирма Трговец поединец: 
Мини маркет ПЕПИ Петра Тихомир Крстеска ТП ул. 
"Маршал Тито" бр. 145-а с. Петровец. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
377/2001. (11088) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 27/2001 од 5.04.2001, на регистарска влошка 
02022316?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ликвидатор и престанок на работа 
на Друштвото за производство, промет и услуги ДЕ-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8484/99 од 7.02.2000, на регистарска влошка 
02024562?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги МАКОМА-ЕКСПОРТ ДОО-
ЕЛ Зоран експорт-импорт, ул. "Методија Митевски" 
бр. 8, Скопје. 

Основач: Аврамов Зоран од Скопје, ул. "Методија 
Митевски" бр. 8. 

Дејност: 15.81, 15.5, 50.10, 50.30, 50.30/2, 51.3, 51.31, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.54, 51.55, 
52.22, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.84. 

Надворешна трговска дејност, застапување на 
странски фирми и реекспорт, посредување во надво-
решнотрговскиот промет, консигнациони работи, ме-
ѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници, меѓународно сообраќајно 
агенциски работи, угостителски и туристички услуги, 
малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и 
СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет со трети лица, друш-
твото одговара со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување во надворешнотр-
говскиот промет е Зоран Аврамов, управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8484/99. (11093) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6224/99 од 13.04.2000, на регистарска влошка 
02026959?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето согласно ЗТД на Друштвото за тран-
спорт и трговија МС Миле ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. "Ужичка" бр. 32, Куманово. 

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.87, 15.92, 15.98/1, 15.98/2, 
17.54/1, 18.10, 18.21, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 
20.10/1, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.65, 
25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.40, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 31.50, 31.62, 32.10, 
33.10/1, 33.10/2, 33.40, 35.12, 36.13, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 52.11, 
51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 51.72/1, 
52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 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, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 
50.40/4, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 36.11, 36.12, 36.14, 
36.15, 63.40, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.11, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 92.33, 92.34, 
93.04, 93.05. 

Дејности во надворешниот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување во над-
ворешниот трговски промет, реекспорт, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, кон-
сигнациона продажба, услуги во меѓународниот про-
мет на стоки и патници, работи на привремен увоз од-
носно извоз на стоки и опрема, работи на јавно ускла-
диштување. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Друштвото во правниот промет со трети лица го 
застапува лицето: Трајковски Миле-управител без ог-
раничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6224/99. (11094) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 105/2001 од 9.04.2001, на регистарска влошка 
1-208-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласу-
вањето со Законот за социјална заштита на Јавна ус-
танова Завод за згрижување, воспитување и образова-
ние на деца и младинци "Ранка Милановиќ"-Скопје, 
ул. "Перо Наков" бр. 2. 

Усогласување на: Завод за згрижување, воспитува-
ње и образование на деца и младинци "Ранка Милано-
виќ"-Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
105/2001. (11095) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12252/99 од 24.05.2000, на регистарска влош-
ка 02029156?-6-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето согласно со Законот на Угости-
телски објект ГРИЛ ТП Бранко Васил Пановски 
Скопје, ул. "516" бб. 

Дејност: 55.30/1 - ресторани и гостилници /без соби 
за сместување/, 55.30/2 - услуги на други угостителски 
објекти. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Бранко Пановски 
- управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12252/99. (11096) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10399/99 од 20.09.2000, на регистарска влош-
ка 02034077?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар претворањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, преработка, промет на стоки и услуги МАРКО-
МА Горан ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Планинска" 
бр. 40, Кратово. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.89, 15.98/2, 20.10/1, 25.22, 
26.70, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.61, 28.75, 29.12, 
29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 
29.56, 29.72, 30.02, 31.20, 31.62, 34.30, 35.41, 35.50, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.38, 51.42/1, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 74.84, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, застапување и 
посредување во прометот на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Горан Ристовски-управител без ограничување. 
Основач - Горан Ристовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10399/99. (11097) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16077/99 од 11.04.2001, на регистарска влош-
ка 02015706?-8-11-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за графич-
ки услуги и промет ГРАФОКОМЕРЦ Мирослав ДО-
ОЕЛ Г. Петров, с. Вучидол, ул. "37" бр. 9. 

Усогласување со ЗТД. 
Содружник Мирослав Тодоровски од с. Вучидол. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.24, 55.25, 55.26, 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, 21.11, 21.12, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 21.21, 21.23, 21.25, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови. 

Целосна одговорност. Неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и 

надворешен промет Мирослав Тодоровски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16077/99. (11098) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10080/98 од 19.03.2001, на регистарска влош-
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ка 02036939?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за произ-
водство и трговија на големо и мало ЏЕФ Станимир 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Титова Мит-
ровичка" бр. 30. 

Основач на друштвото е Ристиќ Станимир од Ку-
маново. 

Дејности: 15.32, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 18.10, 19.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 74.12, 
74.14, 74.15, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапништво и 
посредување, реекспорт, меѓународен транспорт, кон-
сигнациона продажба, малограничен промет со Алба-
нија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

Друштвото во правиот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите 
свои средства. 

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува и преставува Ристиќ Станимир, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10080/98. (11099) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 116/01 од 16.07.2001 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1069 се запи-
шува здружението на граѓани "Македонски центар за 
мир и евроатланска интеграција, со седиште во Скопје 
на бул. "Крсте Мисирков" б.б. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Трајан Гоцевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на унапредување на културата на мирот, граѓан-
ското општество и создавање услови за интеграција во 
евроатланските структури, заштита и унапредување на 
правата на децата, борба против пороците на современо-
то живеење, помош и згрижување на раселени лица, ор-
ганизирање на заеднички проекти, научни советувања, 
концерти, изложби, спортски манифестации, институции 
и здруженија од хуманитарен, научен, културен, спорт-
ски и образовен карактер во земјата и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
116/01. (19037) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Ф. бр. 
73/01 од 06.07.2001 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. бр. 1062 се запишува 
фондацијата "Фондација за Македонија", со седиште во 
Скопје на ул. "Софиска" бр. 11. 

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е 
Тодор Петров од Гевгелија. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се одне-
суваат на обнова и развој на Македонија. 

Фондацијата стекнува својство на правно лице и мо-
же да започне со работа од 06.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ф.бр. 73/01. 
(19039) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 113/01 од 16.07.2001 година, во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1070 се запи-
шува здружението на граѓани Национална асоцијација 
за унапредување на здравјето и правата на лица со мен-
тални болести и вулнерабилни групи ЛАВИРИНТ, со 
скратено име ЛАВИРИНТ Скопје, со седиште во Скоп-
је на ул. "Приштинска" бр. 34. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Димитринка Јорданова Пешевска 
од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на формирање на социјални клубови по градовите 
и селата за работна и социјална рехабилитација на лица 
со ментални нарушувања и вулнерабилни групи, превен-
ција на влошување на болеста со социјална и работна ре-
хабилитација, организирање на семинари и др. форми на 
образование и обука на кадри како и едукација на тре-
нинг на професионалци во работа со клубовите и други 
различни активности. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
113/01. (19048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 107/01 од 02.07.2001 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1057 се запи-
шува здружението на граѓани МОДУС - Асоцијација за 
мултикултурни, интегрално диверзибилни и прогресив-
но одржливи солуции, со седиште во Скопје на ул. "Ми-
лан Марковиќ" бр. 43. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Лилјана Божиновска Дуганова од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на промоција на локални и регионални иницијати-
ви за унапредување, развој и афирмација на македонска-
та култура, уметност, образование, економија, заштита 
на човековата околина и хумано општество на Р. Маке-
донија, поддршка на специјални целни групи, промоција 
на информатичко општество, поддршка на програми за 
трансфер на технологија како и организирање на конфе-
ренции, трибини, семинари, работилници на размена на 
идеи и дијалог за одделни прашања. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 02.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
107/01. (19052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 117/01 од 16.07.2001 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1066 се запи-
шува здружението на граѓани Хуманитарна организа-
ција ТЕМПО ПЛУС, со седиште во Скопје на бул. 
"Крсте Мисирков" бр. 61/1/24. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Бари Гина од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на поттикнување на толеранција и почит кон ту-
ѓите идеи и ставови, хуманитарна помош на загрозени 
лица како резултат на воени активности, елементарни и 
други непогоди, подобрување на социјалните и економ-
ски разлики меѓу луѓето, да организира и учествува на 
конференции, семинари, округли маси и др. организира-
ни средби како и организирање на семинари и курсеви за 
обука за работа со компјутери. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
117/01. (19055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Ф. бр. 
102/01 од 17.07.2001 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации под Рег. бр. 1068 се запишува 
фондацијата Фондација за Национален Развој, со скра-



30 јули 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 57 - Стр. 3781 

тено име ФНР, со седиште во Скопје на ул. "АСНОМ" 
бр. 46/1-3. 

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е 
нејзиниот претседател Здравеска Добрила. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се одне-
суваат на развивање и спроведување на национални и ин-
тернационални проекти и други општествено корисни 
активности наменети за добробит и благосостојба на си-
те граѓани во Републиката независно од нивното етнич-
ко потекло. 

Фондацијата стекнува својство на правно лице и мо-
же да започне со работа од 17.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ф.бр. 113/01. 
(19059) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 114/01 од 10.07.2001 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1063 се запи-
шува здружението на граѓани Хуманитарно здружение 
на Бошњаците во Р. Македонија "МАК ДИЗДАР", со 
седиште во Скопје на ул. "Челопек" бр. 57 А. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Рахиќ Есад од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на создавање услови за подобрување на социјал-
ната слика во општеството, развојот на граѓанското оп-
штество и демократијата како и подобрувањето на меѓу-
етничката соработка, остварување на безбедносните 
права и слободи на жената и правата на детето, решава-
ње на актуелни проблеми на младите, идентификација 
на социјално загрозени семејства како и негување и 
претставување на различните култури и национални 
идентитети од Македонија, хумани и др. организации во 
регионот, Европа и светот поради размена на искуства и 
форми на работа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 10.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
114/01. (19061) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 118/01 од 13.07.2001 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1067 се запи-
шува здружението на граѓани Здружение на пливачи 
Маратонци Маратонец, со седиште во Скопје на ул. 
"Илинденска" б.б. 

Лице кои се овластени да го застапуваат здружение-
то се Димитар Бојаџиев од Скопје и Миновски Блаже од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на афирмација на маратонското пливање и плива-
чи маратонци во земјата и странство, ќе се залага за по-
добри услови за развој на маратонското пливање во др-
жавата, ќе се залага за што поголемо учество на плива-
чите маратонци на разни натпревари во земјата и стран-
ство, стипендирање и стимулирање на млади таленти, 
формирање на школи за маратонско пливање како и 
одржување контакти со здруженија, институции и пое-
динци од земјата и странство кои се бават со маратонско 
пливање. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 13.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
118/01. (19062) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 119/01 од 10.07.2001 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1064 се запи-
шува здружението на граѓани Македонската асоцијаци-
ја на овластени ревизори ОДИТОР - Скопје, со 
скратено име МАОР ОДИТОР - Скопје, со седиште во 
Скопје на ул. "Дрезденска" бр. 52. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Борислав Атанасовски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на јавното признавање на широкиот спектар на 
стручни услуги кои квалификуваните ревизори се во сос-
тојба да ги обезбедат, го промовира знаењето, вештини-
те и стручноста на своите членови, ја регулира ревизор-
ската и сметководствената професија, ги штити легитим-
ните права на своето членство, организира и спроведува 
курсеви и едукација на членството во ИФАК во земјата 
и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 10.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
119/01 . (19070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 1143/01 од 06.12.2000 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 940 се запи-
шува здружението на граѓани Центар за применети 
знаења и креативен развој - ПРИМА ЦЕНТАР, со се-
диште во Скопје на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 72 Б/29. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Тони Димиќ од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на создавање можности за квалитетна примена на 
стекнатите знаења низ формите на практична едукатив-
на надградба, презентација на квалификуваниот младин-
ски потенцијал, развој на едукативната, еколошката, 
културната и забавната надградба, превентивно и едука-
тивно делување против болестите на зависност, грижа и 
заштита за правата на младите луѓе, како и пружање 
психо-социјална правна и економска помош. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.12.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
1143/01. (19074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 61/01 од 02.07.2001 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1055 се запишу-
ва здружението на граѓани Спортско риболовно еко-
лошко здружение Рибеко Скопје, со скратено име 
СРЕЗ Рибеко - Скопје, со седиште во Скопје на ул. 
"Мирче Ацев" бр. 74/4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Лазаровски Љубиша од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на развивање, унапредување и омасовување на 
спортскиот риболов, реализирање на идеата Пушти-
Улови-Пушти, заштита на водите на целата човекова 
околина, порибување и заштита на целокупниот рибен 
фонд, организирање и учество на натпревари во спорт-
ски риболов како и соработка со соодветни здруженија, 
сојузи и надлежни органи за спортски риболов, екологи-
ја и заштита на човековата околина во земјата и надвор 
од неа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 02.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
61/01. (19089) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 108/01 од 05.07.2001 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1060 се запи-
шува здружението на граѓани "Друштво за еколошки 
истражувања, заштита на биодиверзитетот и унапреду-
вање на одржливиот развој-БИЕКО", со скратено име 
"БИЕКО - Скопје", со седиште во Скопје на ул. "Бри-
селска" бр. 12. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател д-р Светозар Петковски од Скоп-
је. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на проучување на биодиверзитетот во природните 
екосистеми, изработка на научно-популарни изданија, 
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поврзани со биодиверзитетот и неговата заштита, проу-
чување и изработка на елаборати за заштита на природ-
ното наследство на Македонија и соседните региони, 
заштита на дивиот растителен и животински свет, орга-
низирање и учество на стручни предавања, работилници, 
конгреси, симпозиуми и советувања како и соработка со 
другите здруженија на граѓани кои имаат слична програ-
ма на дејствување. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 05.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
108/01. (19090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение С.О. бр. 
7/01 од 11.07.2001 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. бр. 103 се запишува под-
ружница во Република Македонија на странската орга-
низација Британски Совет, со седиште во Лондон -
Обединето Кралство Велика Британија и Северна Ир-
ска. 

Седиштето на подружницата на странската органи-
зација Самаританска торба, е во Скопје на бул. "Гоце 
Делчев" бр. 6. 

Лица кое е овластени да ја застапуваат подружницата 
на странската организација Британски Совет, се г-дин 
Борче Николовски и г-ѓа Даниела Стојанова - македон-
ски државјани. 

Работата и активностите на подружницата на стран-
ската организација Британски совет, од Обединето крал-
ство Велика Британија и Северна Ирска во Република 
Македонија ќе се однесуваат на размена и соработка во 
областите на образованието, науката и културата кои ќе 
придонесат за подобро меѓусебно запознавање и разби-
рање меѓу британскиот и македонскиот народ, изучува-
ње на наставата на јазиците и книжевноста на Обедине-
тото кралство, размена на наставни методи и материја-
ли, обезбедување стипендии, директна соработка меѓу 
медиа-организациите во двете земји, одржување на раз-
војот на културен туризам меѓу двете земји. 

Подружницата на странската организација Самари-
танска торба, стекнува својство на правно лице и може 
да започне со работа од 11.07.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О.бр. 7/01. 
(19069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 392/99 од 03.07.2001 година, се утврдува дека програ-
мата и статутот на здружението на граѓани Танцов Со-
јуз на Република Македонија, со скратено име ТСМ, со 
својство на правно лице од 04.06.1994 година се во сог-
ласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1058 се 
запишува здружението на граѓани Танцов Сојуз на Ре-
публика Македонија, со скратено име ТСМ, со седиште 
во Скопје на ул. "3 Македонска ударна бригада" - бб 
(Зграда на Македонија табак), кое го застапува негови-
от претседател Весна Таковска од Струмица. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
392/99. (19065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 572/99 од 10.07.2001 година, се утврдува дека програ-
мата и статутот на здружението на граѓани КАЈАК 
КАНУ КЛУБ "МАТКА" Скопје, со скратено име ККК 
"МАТКА" - Скопје, со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице од 09.06.1997 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1065 се 
запишува здружението на граѓани КАЈАК КАНУ 
КЛУБ "МАТКА" Скопје, со скратено име ККК 
"МАТКА" - Скопје, со седиште во Скопје, во СРЦ 

Матка-Скопје, кое го застапува неговиот претседател 
Дучко Бужаровски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег.Зг.бр. 
572/99. (19068) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I 
Рег.Зг. бр. 69/01 од 13.07.2001 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации поднесено од Женски Фудбалски 
клуб "Единство" со седиште во Скопје на ул. "Кемал 
Сејфула" бб (Стадион Чаир). 

Основни цели и задачи на Клубот се: со своето 
членство да дејствува на подигање и развивање на 
спортското воспитување кај женската младина по пат 
на разни спортски активности, да се развива спортскиот 
дух кај членството, да обезбедува развивање и омасову-
вање на фудбалскиот спорт на женската младина на те-
риторијата на населените места Чаир, Топанско Поле и 
т.н., да организира и спроведува спортски натпревари. 

Со денот на запишување во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации Женски Фудбалски клуб "Един-
ство" - Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег.Зг.бр. 
69/01. (18408) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег.Зг. 
бр. 52/01 од 10.07.2001 година, во регистарот на здруже-
ни] а на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението "Романо вас" со 
седиште во Скопје на ул. "Гвадалахара" бр. 26-б, оп-
штина "Шуто Оризари". 

Целите и задачите на Здружението се: грижа за 
членовите на здружението, за вклучување на економ-
ските текови на државата, создавање економски услови 
преку институции на системот за вработување, за зго-
лемување на стандарди на членството и пошироко, уче-
ство во решавање на прашања од социјалната сфера на 
членовите, дејствување во рамките на системот за по-
мош и разрешување на социјално загрозените семеј-
ства и обезбедување помош за таквите семејства, раз-
вивање на спортот и спортските активности преку ор-
ганизирање на средби и натпревари од сите видови на 
спортови заради популаризација на овој сегмент од чо-
вековиот живот, организирање на средби и натпревари 
од областа на културата, театарот, поезија, откривање 
нови пеачи и таленти од областа на музиката, развој на 
културните наследства и обичаи на својот народ, грижа 
за човекот како најголема вредност и организирање ху-
мани акции од областа на екологијата, крводарителс-
твото, како и соработка на хуманитарни организации и 
здруженија. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружението "Романо 
вас" од Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег.Зг.бр. 
52/01. (18409) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
52/98 од 13.04.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Сојуз на Ат-
летска гимнастика на Македонија - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 52/99. 
(18555) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
56/98 од 25.12.1998 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Сојуз на сту-
денти при универзитетот "Св. Климент Охридски" -
Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 56/98. 
(18556) 
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Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
60/98 од 28.12.1998 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на женски кошар-
карски клуб "ПЕЛИСТЕР" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 60/98. 
(18563) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
67/98 од 13.04.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на клуб за Атлет-
ска гимнастика "ПАЉО" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 67/98. 
(18567) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
66/98 од 29.12.1998 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на здружение за 
грижи и воспитување на децата на општина - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 66/98. 
(19102) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
67/98 од 13.04.99 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на ЈОГА Друштво 
- Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 67/98. 
(19103) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
4/98 од 13.10.1998 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на здружение на 
граѓани за унапредување, заштита, ревитализација и 
развој на селата и малите градови МАК-ВАСТ - Би-
тола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 4/98. 
(19104) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
9/98 од 24.03.2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Друштво за 
гимнастички спортови "ПАРТИЗАН" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 9/98. 
(19105) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
19/98 од 30.11.1998 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Светска лига 
на Власите - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 19/98. 
(19106) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
20/98 од 13.04.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Аероклуб 
"МИРКО ТОДОРОВСКИ" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 20/98. 
(19107) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
87/99 од 12.01.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Аикидо клуб 
"ПЕЛИСТЕР" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 87/99. 
(19108) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
153/99 од 12.05.2000 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на здружение 

на граѓани со хемофолија за Република Македонија -
Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 153/99. 
(19109) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
176/99 од 7.09.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на здружение на 
граѓани -"БИОСФЕРА"-Центар за едукација, зашти-
та на животната средина и природата - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 176/99. 
(19110) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
31/98 од 16.12.1998 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на "КУНГ ФУ 
ФУЛ" Контакт сојуз на Република Македонија - Би-
тола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 31/98. 
(19111) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
32/98 од 16.12.1998 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на КУНГ ФУ 
Клуб "БИТОЛА" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 32/98. 
(19112) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
33/98 од 1.11.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Спортско ри-
боловно друштво "ЦРНА РЕКА" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 33/98. 
(19113) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
34/98 од 18.12.1998 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на општински со-
јуз на здруженија на техничка култура - НАРОДНА 
ТЕХНИКА - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 34/98. 
(19114) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
47/98 од 23.12.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на Кино видео 
клуб "СТУДИО МИЛТОН МАНАКИ" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 47/98. 
(19115) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
50/98 од 24.12.1998 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на движење за 
околината "МОЛИКА"- ДОМ - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 50/98. 
(19118) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
51/98 од 10.02.1999 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на заедница на 
Власите "БРАКА МАНАЌА" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 51/98. 
(19119) 

Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
44/98 од 20.06.2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на здружение на 
пензионери - Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 44/98. 
(19120) 
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Основниот суд Битола со решение Рег. ЗГФ. бр. 
24/2001 од 13.06.2001 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на здружение 
на граѓани - Будо Центар "ПЕЛИСТЕР" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег. ЗГФ. бр. 24/2001. 
(19121) 

Основниот суд Кавадарци со решение Рег. ЗГФ. 
бр. 14/2001 од 18.07.2000 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации при Основниот суд Ка-
вадарци под реден бр. Рег. ЗГФ. бр. 14/2001 за 2001 го-
дина се запишува Здружение под име Здружение на 
водокорисници за наводнување од ХМС "Тиквеш" под 
систем Сопот-е линија ГВ-1 с. Рибарци, кое ќе се зала-
га за остварување и заштита на економски, технички 
и други права и интереси на земјоделците (корисници 
за вода за наводнување) за подобрување на ефикас-
носта на наводнувањето во согласност со Уставот, За-
конот и Статутот на Здружението. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. ЗГФ. бр. 
14/2001. (19088) 

Основниот суд Неготино со решение Рег. ЗГФ. бр. 
7/2001 од 17.07.2001 година се врши упис во регистарот 
на здруженија на граѓани што се води при Основниот 
суд Неготино на Здружението на земјоделски произ-
водители "Имела" со седиште во Демир Капија под 
Рег. ЗГФ. бр. 7/2001. 

Здружението ќе го застапува лицето Ризов Љупчо 
од Демир Капија, ул. "Наум Наумовски" бр. 1. 

Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 
7/2001. 

(19091) 

Основниот суд Охрид со решение Рег. ЗГФ. бр. 
19/2001 од 18.07.2001 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 19/2001 
се запишува здружението на граѓани под име: Здруже-
ние на граѓани "ЕУРОМАК" - Центар од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: обнова и раз-
вој на Македонија, развој на демократијата, заштита и 
афирмација на човековите и граѓанските права на 
слобода, афирмација на целите и задачите на Органи-
зацијата на Обединетите Нации, афирмација на цели-
те и задачите на Советот на Европа, донации на орга-
ните на управата и установите на Република Македо-
нија, помош за остварување и заштита на политички-
те, економските, социјалните, културните и други пра-
ва и уверувања на граѓаните и маргинирализирани 
групи на граѓани, заштита и помош на немоќните и 
неспособните за работа, инвалидните лица, стари и из-
немоштени лица, децата без родители и децата без ро-
дителска грижа и создавање услови за нивно вклучу-
вање во општествениот живот, создавање услови за 
обезбедување социјални права на лицата кои немаат 
можности за материјална и социјална егзистенција, 
заштита и унапредување на положбата и правата на 
маргинализирани групи на граѓани, унапредување на 
здравјето на луѓето и создавање услови за водење ху-
мана популациона политика во согласност со економ-
скиот и социјалниот развој на државата, заштита и 
унапредување на животната средина и природата и 
заштита и унапредување на научното, уметничкото и 
на другите видови творештва и помош и развој на нау-
ката, уметноста и културата. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Пи-
ту Гули" бр. 3-4, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Тони Менкиноски со стан на ул. "Трифун Бузев" бр. 
3-1/1 од Скопје. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. ЗГФ. бр. 19/2001. 
(19086) 

Основниот суд Охрид со решение Рег. ЗГФ. бр. 
20/2001 од 18.07.2000 година се запишува здружението 

на граѓани под име: "Средношколска унија на Македо-
нија" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: заштитување 
на правата на средношколците во Р. Македонија, 
унапредување и изградување на средношколскиот сис-
тем, унапредување на организирањето на среднош-
колците, продолжување на континуитетот на невлади-
ните организации на средношколците особено на Уни-
ја на средношколската проблематика, истапување со 
предлози и решенија од средношколската проблема-
тика, усогласување на ставовите и интересите на сред-
ношколците, стимулирање на процесот за евроатлан-
ска интеграција на Р. Македонија, стимулирање на де-
мократските процеси во Македонија, заштита на вер-
ските, националните, малцинските, половите, граѓан-
ските права на граѓаните во Р. Македонија особено на 
средношколците, спротивставување на секаков вид 
дискриминација особено во средношколскиот образо-
вен систем, решавање на секаков вид конфликти осо-
бено национални и верски. 

Седиштето на здружението е на ул. "Илинденска" 
б.б. нас. Велгошти - Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Николоски Александар од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. ЗГФ. бр. 20/2001. 
(19087) 

ЛИКВИДАЦИИ I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 237/2001 од 28.06.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, услуги, 
посредување, превоз на патници на стоки "АГАМ" 
увоз-извоз ЦО - Скопје ул. "114 Дебарска" бр. 7, со жи-
ро сметка 40100-601-43645. 

За ликвидатор се определува лицето Марија 
Илијева од Скопје со стан на ул. "Ленинова" бр. 14. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19160) 

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

За ликвидатор се определува лицето Марија 
Илијева од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 14. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19161) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 67/2001 од 02.03.2001 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ДЕРВЕНДИ" увоз-извоз -
Скопје, сел. Буковиќ, со жиро сметка 40120-601-254820. 

За ликвидатор се определува лицето Петар 
Петровски од Скопје, ул. "Ванчо Мицков" бр. 32-б. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19162) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 131/2001 од 18.04.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за туризам, внатрешна и надворешна 
трговија "Б.Т.С."- ЦО увоз-извоз - Куманово, ул. трг. 
"Нова Југославија" бр. 2/I-2, Куманово, со жиро сметка 
40900-601-28553. 

За ликвидатор се определува лицето Јане 
Цветковски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19130) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л. бр. 244/01, од 03.07.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Занатско прометно претпријатие "УНИВЕРЗАЛ-
ПРОМЕТ" Ц.О. од Куманово, ул. "6-ти Април" бр. 23-
а, со жиро-сметка 40900-601-11812. 

За ликвидатор се определува лицето Мишевски Че-
до од Куманово, со стан на ул. "6-ти Април" бр. 23-а. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19265) 

Л И К В И Д А Ц И И I I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1077/2001 од 2.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02027236?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар запишувањето на ликвидатор и престанок 
со работа на Друштвото за промет и услуги 
МАКСТАР Вили Бец и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Прашка" бр. 23. 

Запишување на ликвидатор Васил Стаменков и 
престанок со работа на Друштво за промет и услуги 
МАКСТАР Вили Бец и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Прашка" бр. 23. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1077/2001. (19099) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1443/2001 од 30.05.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02025915?-8-11-000, го запиша во трговски-
от регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за услуги, промет и производство 
ПИКОЛО Коста ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје ул. 
"Владимир Комаров" бр. 26/3-13, Скопје. 

Се запишува ликвидаторот Коста Георгиевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1443/2001. (19100) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1830/2001 од 02.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02008346?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за внатрешен и надворешен промет и 
услуги ТРИХИНА Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Тиранска" бр. 25, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за внатрешен и надворешен промет и 
услуги ТРИХИНА Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Тиранска" бр. 25. 

Ликвидатор Татјана Михајлова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1830/2001. (19101) 

Ликвидаторот Андон Петков од Битола запишан 
во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скоп-
је со решение П. Трег бр.2549/2000, објавува дека 
Друштвото АНПМ Андон ДООЕЛ, со број на жиро-
сметка 40100-601-350376 отворена при ЗПП Филијала 
- Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (19258) 

Ликвидаторот Филип Спасовски од Скопје, запи-
шан во судскиот регистар при Основен суд Скопје I -
Скопје, со решение П. Трег бр. 792/2001, објавува дека 
Друштвото СФП ПОЛИЕСТЕРДЕЈ Филип ДООЕЛ, 
со број на жиро-сметка 40120-601-427532, отворена 
при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (19259) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 

КП бр. 631/1, во м.в."Средорок", нива со површина од 
2094 м2, во КО Чифлик, КП бр. 2640, во 
м.в. "Средорок", нива со површина од 2320 м2, во КО 
Чифлик, сопственост на Крстева Шеќера од Демир 
Капија, ул. "Партизанска" бр. 45, по цена од 62.350,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (19027) 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Неготино, вон, една идеална половина од КП бр. 3703, 
во м.в."Ограда", интензивно лозје со површина од 
3875 м2, во КО Неготино, вон, сопственост на 
Гавранов Методи од Неготино, ул."Христо Ботев" бр. 
25, по цена од 54.700,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (19028) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/3 
идеален дел од нива на КПбр. 3195, дел во м.в."Село", 
класа 5, во површина од 423 м2, заведена во ПЛ бр. 133 
за КО Брајчино, сопственост на продавачот 
Шаиновски Спиро Вангел од с.Брајчино - Ресен, за 
цена од 35.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
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њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" 
бр. 67, Ресен. (19029) 

Се продаваат 6/30 од земјоделско земјиште катас-
тарска култура нива, класа 1, на КП бр. 2674, во м.в. 
"Тражјица", во вкупна површина од 5632 м2, заведено 
во ИЛ бр. 33322, за КО Прилеп, сопственост на 
Шумкоски Киро од Прилеп, нас. Точила 1 Ц10/19, за 
цена од 120.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Горѓиоски" бб. (19030) 

Се продава земјоделско земјиште идеални 19/37 од 
КП бр. 237, план 2, скица 8, во м.в. " Стари Лозја", нива 
класа 4, во површина од 4981 м2, заведена во ПЛ бр. 
629, за КО Черкеско село, на име на Алији Реџеп од 
Черкеско село, за купопродажна цена од 50,00 денари 
по 1 м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (19033) 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (19187) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: - 1/4 (една 
идеална четвртина) од КП. бр. 492/* на м.в. "Прпатни-
ца" шума 5 класа во површина 3591 м2 и нива 3 класа 
во површина 2002 м2, или вкупно во површина од 5593 
м2 по ПЛ. бр. 1156 на КО Желино, сопственост ан Зи-
бери Кемал Абдилџемил од с. Желино - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

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

(19188) 

Се продава нива на Катастарска парцела КП. бр. 
13291/14 план 80, место викано 515А-82, класа 1, со по-
вршина од 128 м2, Катастарска општина Скопје, заве-
дено во Поседовен Лист бр. 14480, сопственост на То-
шевски Трајан Зоран од Скопје, за цена од 864.000,00 
денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во дневниот печат, писме-
но да се изјаснат за евентуално прифаќање на понуда-
та, а во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до адвокатот Станојевска Наташа од Скопје, ул. "Пај-
ко Маало" бр. 6. (19209) 

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сопствениците и сопстве-
ниците на граничните парцели со парцелата КП бр. 
5681/12 нива четврта класа со површина од 70 м.кв. и 
КП бр. 5682/11 нива четврта класа со површина од 173 
м.кв. и КП бр. 5682/12 нива пета класа со површина од 
вкупно 17 м.кв. сите во место викано "Бел Камен" со 
површина од 273 м.кв. КО Кучевиште дека сопствени-
кот наведените парцели Дурански Војислав со стан на 
ул. "Пребондова" 18, Скопје ги продава по цена од 110 
ден. по еден м. кв. Доколку наведените лица сакаат да 
го користат предимственото право за купување пред-
видено во Законот за земјоделско земјиште, потребно 
е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја 
депонираат купопродажната цена во нотарски депо-
зит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг 
купувач. 

(19165) 

Се продава земјоделско земјиште: КО "Росоман", 
КП. бр. 217, дел 1, план 026, скица 792, место викано 
"Тумба", катастарска култура-нива, класа 3, со вкупна 
површина од 14.313 м2 и КО "Росоман", КП. бр. 217, 
дел 2, план 026, скица 792, викано место "Тумба", кул-
тура-нива, класа 3, со вкупна површина од 3.443 м2, 
сопственост на Авдија Билал Хоџиќ од с. Градско, Ве-
лес, со стан на ул. "4 Јули" бр. 91, евидентирано во 
Имотен лист бр. 1217, издаден од Државен завод за ге-
одетски работи Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 600.000,00 денари. 

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

M A Л И О Г Л A С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 1480775 на име Митев Сашо, с.Зрновци, 
Кочани. (19040) 

Пасош бр. 1492923 на име Мусаи Бизат, с.Франгово, 
Струга. (19044) 

Пасош бр. 217355 на име Имероски Халил, с.Октиси, 
Струга. (19045) 

Пасош бр. 1100950 на име Даути Бесник, с.Радолиш-
та, Струга. (19046) 

Пасош бр. 1237006 на име Албета Чанка, Дебар. 
Пасош бр. 1336221 на име Асанов Рамчо, ул. "Горѓи 

Василев" бр. 5, Струмица. (19051) 
Пасош бр. 0829079 на име Чалиќ Горан, ул. "11 Ок-

томври" бр. 141, Прилеп. (19056) 
Пасош бр. 1517823 на име Киров Стефчо, с.Чешино-

во, Кочани. (19066) 
Пасош бр. 877037 на име Садик Демири, с.Невраште, 

Тетово. (19067) 
Пасош 0381272 издаден од ОВР Виница на име Јана 

Бојаџиска, ул."Маршал Тито" бр. 92, Виница. (19075) 
Пасош бр. 1338209 на име Марку Или, Дебар. 
Пасош бр. 1035847 на име Дехаровска Ашиме, ул. 

"Мирка Гинова" бр. 29, Битола. (19081) 
Пасош бр. 1496838 на име Дехаровски Сулејман, ул. 

"Мирка Гинова" бр. 29, Битола. (19082) 
Пасош бр. 0857346 на име Васко Иванов, ул. "М.Х. 

Јасмин" бр. 2, Виница. (19094) 
Пасош бр. 964396 на име Јевиќ Марија, ул. "Крил Пе-

јчиновиќ" бр. 29, Штип. (19116) 
Пасош бр. 1240251 на име Стојанова Вера, ул."Мои-

нски пат" бр. 70, Гевгелија. (19117) 
Пасош бр. 748621 на име Илиески Ќиро, ул." Алексо 

Демниевски" бр. 15, Скопје. (19132) 
Пасош бр. 906529 на име Фотевска Атина, бул."АВ-

НОЈ" бр. 6-3/9, Скопје. (19133) 
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Пасош бр. 390622 на име Нусрет Алиу, ул."Челопек" 
бр. 2 А, Скопје. (19134) 

Пасош бр. 853813 на име Митровиќ Олгица, ул."По-
ток Серава" бр. 13, Куманово. (19135) 

Пасош бр. 1398144 на име Даријан Штрбевски, ул. 
"Петар Манџуков" бр. 53, Скопје. (19136) 

Пасош бр. 1323166 на име Начевски Драган, ул."Па-
риска Комуна" бр. 21-2/2, Скопје. (19137) 

Пасош бр. 1405001 на име Вејселовиќ Сенад, с.Г.Ор-
изари, Велес. (19138) 

Пасош бр. 149551 на име Мемедов Аздријан, ул. "М. 
Митевски" бр. 1-3/11, Скопје. (19139) 

Пасош бр. 1300456 на име Марковски Слободан, с. 
Дурачка река, Крива Паланка. (19140) 

Пасош бр. 206146 на име Назим Красниќ, ул. "Рифат 
Бурчевиќ" бр. 55, Скопје. (19141) 

Пасош бр. 1015257 на име Минир Красниќ, ул. "Ри-
фат Бурчевиќ" бр. 55, Скопје. (19142) 

Пасош бр.1164023 на име Ханџиски Борко, ул. "Орце 
Николов" бр. 172, Скопје. (19143) 

Пасош бр. 1500419 на име Коруми Дине, ул."Здравко 
Чочковски" бр. 15, Дебар. (19144) 

Пасош бр. 1136198 на име Салиу Мимоза, ул. "Горче 
Петров" бр. 76, Тетово. (19145) 

Пасош бр. 838052 на име Лазам Куртиши, ул. "В. Ча-
каларов" бр. 18/1-3, Скопје. (19147) 

Пасош бр. 986591 на име Булнет Бануш, ул. "Славко 
Лумбарко" бр. 15, Битола. (16212) 

Пасош бр. 018813/93 на име Јованоски Димитрија, 
ул."Стив Наумов" бр. 17, Охрид. (18559) 

Пасош бр. 1140759 на име Икмет Касами, с.Батинци, 
Скопје. (18339) 

Пасош бр. 1280736 на име Бојаџиски Глигорије, ул. 
"Братство и Единство" бр. 2, Струмица. (19167) 

Пасош бр. 14727 на име Тони Ристовски, ул. "Г Д. 
Вешката" бр. 11, Неготино. (19168) 

Пасош бр. 1127296 на име Рочи Мирди, ул. "Д. Бели-
ца", Струга. (19169) 

Пасош бр. 782383 на име Будиноски Симон, Струга. 
Огласот за пасош бр. 0475492, објавен во бр.47/2001 

на име Јадранка Мршиќ, ул. "Козара" бр.42/25-12, 
Скопје, се сторнира. (19182) 

Пасош бр.1594241 на име Зашев Тони, ул. "Маршал 
Тито", Богданци. (19183) 

Пасош бр. 450822 на име Кировски Зоран, бул. "Ј. 
Сандански" бр. 84-3/18, Скопје. (19191) 

Пасош бр. 1038252 на име Хусни Хусман, ул. "А.Ту-
рунџиев" бр. 55 а, Скопје. (19192) 

Пасош бр. 0653895 на име Илиев Стојанче, ул. "Кра-
ли Марко" бр. 16, Велес. (19193) 

Пасош бр. 209035 на име Стојановски Борче, с.Ара-
чиново, Скопје. (19194) 

Пасош бр. 0948766 на име Инѓилизов Петар, ул."Бл-
агој Нечев" бр. 68, Велес. (19195) 

Пасош бр. 707113 на име Трајановски Мирослав, ул. 
"Козара" бр. 68/2-17, Скопје. (19196) 

Пасош бр. 1606222 на име Симонов Зоран, ул. "Фе-
рид Заири" бр. 58, Скопје. (19197) 

Пасош бр. 707114 на име Трајановска Соња, ул. "Ко-
зара" бр. 68/2-17, Скопје. (19198) 

Пасош бр. 1325616 на име Азировски Осман, с.Ќоли-
ја, Скопје. (19199) 

Пасош бр. 1233999 на име Каровска Даниела, бул."Ј. 
Сандански" бр. 83/3-2, Скопје. (19200) 

Пасош бр. 1093282 на име Здравка Трифунова, 
Блатец, Виница. (19210) 

Чекови од бр. 0019000153842 до 0019000153853 од 
тековна сметка бр. 00163351 на име Виолета Ристов-
ска Ангелова, Скопје. (19156) 

Чекови со бр. 4273945 и 42733946 од тековна сметка 
бр. 04721997 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Апостолоски Петре, Скопје. (19157) 

Чекови со бр. 4613645, 4631646, 4613647 од тековна 
сметка бр. 41504-25 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Гиноска Милка, Скопје. (19158) 

Чекови од бр. 0110004599868 до 0110004599871 од 
тековна сметка бр. 12799892 издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Ќусиќ Марјан, Скопје. 

Чекови од бр. 130005585038 до 130005585052 од 
тековна сметка бр. 1471899 издадени од Поштенска 
банка АД Скопје на име Миле Петковски, Скопје. 

Работна книшка на име Петровски Трајче, Охрид. 
Работна книшка на име Муслиоски Фадил, Струга. 
Работна книшка на име Велков Јоцо, Штип. (19049) 
Работна книшка на име Африм Усеини, Прилеп. 
Работна книшка на име Хасани Африм, Гостивар. 
Работна книшка на име Тодоров Атанас, Гевгелија. 
Работна книшка на име Ибраими Адил, Гостивар. 
Работна книшка на име Ибиши Скендер, Скопје. 
Работна книшка на име Гацев Владимир, Скопје. 
Работна книшка на име Мицајковска Елизабета, 

Скопје. (19151) 
Работна книшка на име Конев Александар, Скопје. 
Работна книшка на име Илиевски Горан, Скопје. 
Работна книшка на име Стојменов Димче, ул. "Брат-

ство Единство" бр. 26, Гевгелија. (19172) 
Работна книшка на име Сузана Алексова, ул. "Гоце 

Делчев" бр. 34, Кочани. (19173) 
Работна книшка на име Јосифов Борче, с.Соколар-

ци, Кочани. (19174) 
Работна книшка на име Јумни Бакија, Тетово. 19181 
Работна книшка на име Александар Боцевски, Ско-

пје. (19201) 
Работна книшка на име Адиловски Менсур, Скопје. 
Работна книшка на име Ѓорѓиоска Виолета, Скопје. 
Работна книшка на име Асан Себастијан, Скопје. 
Огласот објавен во бр. 53/01 на име Дејан Пешевски, 

Скопје, за работна книшка се сторнира. (19205) 
Воена книшка на име Џеладин Дејан, Скопје.(19154) 
Воена книшка на име Бојан Тозија, Скопје. (19155) 
Воена книшка на име Тодоров Тони, Велес. (19179) 
Здравствена книшка на име Доневски Саше, Штип. 
Здравствена книшка на име Билјана Пејоска, ул. 

"Благој Горев" бр. 87, Велес. (19177) 
Здравствена книшка на име Зафиров Ана, Велес. 
Здравствена книшка на име Марковски Иван, Бито-

ла. (19180) 
Даночна картичка бр. 4030992103214 на име МИНО-

РД - ПРОМ, Скопје. (19208) 
Свидетелство на име Василеска Весна, Гостивар. 
Свидетелство на име Шеху Бухрам, Гостивар. 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од "Моша Пи-

јаде" на име Костадиновски Миле, Скопје. (19159) 
Здравствена книшка на име Ибраим Мифтари, Би-

тола. (19053) 
Здравствена книшка на име Наковски Зоран, Про-

биштип. (19064) 
Здравствена книшка на име Стојкова Антоанета, 

Гостивар. (19077) 
Легитимација на име Димитриоска Наталија,Тетово. 
Штедна книшка на име Стојанчо Стојановски, Него-

тино. (19039) 
Штедна книшка бр. 855854 издадена од Стопанска 

банка на име Фазлиов Рамадан, Кавадарци. (19071) 
Пасош бр. 1447440 на име Османи Џемаил, од с. С. 

Коњари. (14378) 
Пасош бр. 0968526 на име Имрен Исмаил, с. 

Бутаково, Битола. (16836) 
Пасош бр. 1093282 на име Здравка Трифунова, 

Блатец , Виница. (19210) 
Пасош бр. 1555985 на име Давчевски Орце нас. 

Чашка, Велес. (19214) 
Пасош бр.1012940 на име Сања Николова ул. 

"В.Грдовјански" бр.18, Кочани. (19215) 
Пасош бр.1493446 на име Тужароска Марија ул. 

"Богомилска" бр.2-3/9, Охрид. (19220) 
Пасош бр.1541761 на име Делов Оливер ул. "Фемо 

Кулаков" бр.63-3/3, Неготино. (19242) 
Пасош бр. 1371285 на име Апостолова Мина ул. 

Никола Парапунов" бр.5/17,Скопје. (19245) 
Пасош бр.1186707 на име Таџедин Адиловци ул. 

Демир Трајко" бр.18, Скопје. (19246) 
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Пасош бр.1357018 на име Апостолов Мони ул. 
Никола Парапунов" бр.5/17, Скопје. (19247) 

Пасош бр.1457578 на име Цветановски Сашко ул. 
Сава Ковачевиќ бр.9/30, Скопје. (19248) 

Огласот за пасош бр. 0936446 објавен во Службен 
весник бр. 56/2001 на име Сулејмани Хисније ул. 
"Петар Филип" бр. 2-1/16, Скопје, се сторнира.(19256) 

Работна книшка на име Усеини Меџаит ул. 
"Железничка" бр. 164, Охрид. (19219) 

Работна книшка на име Стојчева Тања ул. 
"Марксова" бр. 6, Неготино. (19226) 

Работна книшка на име Игор Мицевски ул. 
"Ј.Османо" бр. 14/6, Битола. (19230) 

Работна книшка на име Кузманоски Влатко ул. 
"Дебарца" бр. 10, Прилеп. (19232) 

Работна книшка на име Петронија Јосифоски, 
Мак. Брод. (19233) 

Работна книшка на име Игор Гиевски, Скопје. 
(19249) 

Работна книшка на име Сузана Секуловска, 
Скопје. (19250) 

Работна книшка на име Ончевска Јованка, Скопје. 
(19251) 

Воена книшка на име Паунов Ангел, Велес. 
(19237) 

Воена книшка на име Ирфан Рушид, Скопје. 
(19254) 

Чековна картичка т.с. бр.00802205 чекови 
бр.0020003200167,0020003284959,0140000079578 издаден 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Блануша 
Миле, Скопје. (19252) 

Чековна картичка т.с.бр.4136551 чекови од 
бр.130005162920 до бр.130005162925 издаден од 
Поштенска Банка на име Кировска Виолета, Скопје. 

(19253) 
Свидетелство на име Бафткори Каким, Тетово. 

(19212) 
Свидетелство на име Блертон Селими ул. "Ристо 

Крле", Струга. (19221) 
Свидетелство на име Стојчевска Ленче, Тетово. 

(19236) 
Свидетелство на име Јакуп Нухију, Тетово. (19241) 
Свидетелство на име Ибраимов Усеин, Скопје. 

(19244) 
Диплома издадена од Средно приватно училиште 

"Јахја Кемал" - Скопје на име Фуат ШериФ, Скопје. 
(19255) 

Здравствена книшка на име Сузана Мачева ул. 
"Прохор Пчински" бр.68, Велес. (19224) 

Здравствена книшка на име Марковски Кристијан 
ул."Београдска" бр.33, Велес. (19225) 
Пасош бр.690354 на име Керимов Усеин 

ул."С.Наумов" бр.22, Кочани. (19274) 
Пасош бр.1007133 на име Дестановски Шукрија, 
Берово. (19275) 
Пасош бр.0190301 на име Божиновски Стевче ул. 
"Б.Скерловски" бр.9, Битола. (19279) 

Пасош бр.0190300 на име Божиновски Елизабета 
ул. "Б.Скерловски" бр.9, Битола. (19280) 

Пасош бр.1423469 на име Јованов Орце с.Старо 
Коњарево бр.185, Струмица. (19294) 

Пасош бр.1457949 на име Азири Неџмедин Бул. 
"М.К.Бригади" бр.20/1, Скопје. (19333) 

Пасош бр. 1021007 на име Андоновска Весела бул. 
АСНОМ бр. 14/2-21, Скопје. (19334) 

Пасош бр. 952682 на име Велика Зафирова с. 
Матејче, Куманово. (19335) 

Пасош бр. 1606362 на име Тодосов Ангел ул. 
"Радишанска" бр. 21/1-6, Скопје. (19336) 

Чекови од тековна сметка ТС бр. 13486428 чек од 
број 0190000146060 до број 0190000146071 издаден од 
Комерцијална банка на име Новакоска Сузана, 
Скопје. (19337) 

Чекови од тековна сметка ТС бр. 14178317 чек од 
број 0020004755161 до број 0020004755170 издаден од 
Комерцијална банка на име Поповска Рената, Скопје. 

(19338) 
Работна книшка на име Иваноска Силвана 

с.Велгошти, Охрид. (19276) 
Работна книшка на име Велески Никола, Прилеп. 

(19281) 
Здравствена книшка на име Николовска Роза, 

Штип. (19278) 
Дозвола за поседување и носење на оружје бр. рег. 

405 на име Драги Левковски, Скопје. (19341) 
Штедна книшка бр. 4000-01-13915-9 издадена од 

Инвест банка на име Арифи Бејзат, Скопје. (19339) 
Лична карта на име Николоски Жарко с.Дреновци, 

Прилеп. (19282) 
Избирачка легитимација на име Мамер Адил, 

Скопје. (19332) 
Избирачка легитимација на име Идает Адил, 

Скопје. (19340) 

ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА НА ТРГОВСКИТЕ 
ДРУШТВА 

Врз основа на член 622 од Законот за трговски 
друштва Управителот на Друштво за производство и 
промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица експорт -
импорт ДОО Скопје на ден 09.07.2001 година донесе 

ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА 
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ 
УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица експорт - импорт 

ДОО СКОПЈЕ 

1. Фирма и седиште на субјектот на поделбата 

Субјект на поделба според овој план е фирмата 
Друштво за производство и промет УНИ КОМПАНИ 
Зоран и Јелица експорт - импорт ДОО Скопје со сед-
иште во Скопје на ул. "15 Корпус" бб. Со поделбата се 
вршат статусни промени на субјектот на два субјекта, 
две правни лица. 

2. Намери, цел и услови на поделбата 
Една од најважните намери и цел за поделба на 

друштвото е привлекување на домашни и странски 
инвеститори. Имено поделбата ќе овозможи привле-
кување на домашни и странски инвеститори со што 
ќе се овозможи уште повеќе зголемување на капитал-
от на друштвото. 

3. Форми, фирми и седишта на субјектите по по-
делбата 

Друштво за производство и промет УНИ КОМ-
ПАНИ Зоран и Јелица експорт - импорт ДОО Скопје 
со овој план се дели на два правни субјекта со следни-
те називи на фирмите 

Прв субјект Друштво за производство, трговија и 
услуги УНИ КОМПАНИ 1 АД Скопје со седиште на 
ул. " 15 Корпус" бб, скратен назив УНИ КОМПАНИ 
1 АД Скопје, акционерско друштво 

Втор субјект Друштво за промет и услуги УНИ 
КОМПАНИ 2 експорт - импорт ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. "15 Корпус" бб, скратен назив УНИ 
КОМПАНИ 2 ДООЕЛ Скопје, друштво со ограниче-
на одговорност основано од едно лице. 

4. Начини и услови на поделбата 
Капиталот на Друштвото за производство и про-

мет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица експорт - импо-
рт ДОО Скопје е 1.186.600 ЕУР односно 73.569.200 
денари. 
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Основната главнина на Друштво за производство 
и промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица експорт -
импорт ДОО Скопје по поделбата се пренесува; 

На Друштво за производство, трговија и услуги 
УНИ КОМПАНИ 1 АД Скопје со поделбата се пре-
несува капитал во износ од 1.081.200 ЕУР односно 
67.031.300 денари поделен во 21.623 обични акции. 

На Друштво за промет и услуги УНИ КОМПАНИ 
2 експорт - импорт ДООЕЛ Скопје со поделбата се 
пренесува капитал во износ од 105.400 ЕУР односно 
6.534.800 денари. 

Објектите кои ги поседува Друштво за производст-
во и промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица експо-
рт - импорт ДОО Скопје и тоа; 

Согласно овој план за поделба по поделбата сите 
се пренесуваат; 

На Друштво за производство, трговија и услуги 
УНИ КОМПАНИ 1 АД Скопје 

Сета опрема која е во сопственост и на користење 
на Друштвото за производство и промет УНИ КОМ-
ПАНИ Зоран и Јелица експорт - импорт ДОО пред 
поделбата според билансот на состојба по поделбата 
се пренесуваат во сопственост на друштвата кои про-
излегуваат од поделбата; 

Залихите на суровини и материјали и трговски сто-
ки кои ги поседува Друштво за производство и промет 
УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица експорт - импорт 
ДОО Скопје пред поделбата според билансот на сос-
тојба по поделбата преминуваа во сопственост на Дру-
штво за производство, трговија и услуги УНИ КОМ-
ПАНИ 1 АД Скопје. 

5. Решавање на статусот на вработените по подел-
бата 

По поделбата сите вработени во Друштво за про-
изводство и промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица 
експорт - импорт ДОО по список ги презема и преми-
нуваат со вработување во: 

1 (еден) вработен во Друштво за промет и услуги 
УНИ КОМПАНИ 2 експорт - импорт ДООЕЛ и сите 
останати вработени согласно списокот ги презема и 
преминуваат во Друштво за производство, трговија и 
услуги УНИ КОМПАНИ 1 АД Скопје, со кои ќе се 
засноваат работни односи и со нив ќе продолжи со на-
тамошното свое работење во вршење на дејноста. 

6. Одговорност на субјектите по поделбата; 
За сите краткорочни обврски спрема доверители 

настанати во правниот промет према трети лица пред 
поделбата на Друштвото за производство и услуги 
УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица ДОО Скопје, одго-
вараат субјектите кои произлегуваат од поделбата, за 
обврските кои ги презема секој од субјектите, без со-
лидарна одговорност меѓу себе. 

Побарувања настанати пред поделбата на Друшт-
во за производство и услуги УНИ КОМПАНИ Зоран 
и Јелица ДОО Скопје по поделбата се делат на поба-
рувања на Друштво за производство, трговија и услуги 
УНИ КОМПАНИ 1 АД и субјектот Друштво за про-
мет и услуги УНИ КОМПАНИ 2 ДООЕЛ , а исто та-
ка и обврските спрема вработените лица на кои рабо-
тниот однос им престанал по сите основи, натамошни-
те и идните исполнувања на секаквите обврски по ос-
нов на работен однос ги презема Друштво за произ-
водство, трговија и услуги УНИ КОМПАНИ 1 АД 

За краткорочни обврски настанати по основ на 
краткорочни кредити кредити земени од страна на 
Друштво за производство и промет УНИ КОМПАНИ 
Зоран и Јелица ДОО Скопје по поделбата се пренесу-
ваат на Друштво за производство, трговија и услуги 
УНИ КОМПАНИ 1, без солидарна одговорност на 
останатиот субјект кој настанува по поделбата. 

Согласно член 631 од ЗТД на Друштво за произ-
водство и промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица 

експорт - импорт ДОО Скопје друштвата - корисници 
на поделбата одговараат само за делот од обврските 
на поделеното друштво што им се ставени на товар 
(согласно делбениот биланс) и без солидарна одговор-
ност меѓу себе. 

Паричните средства составени од средства на жиро 
сметка и благајна кои им припаѓаат на Друштво за 
производство и промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Је-
лица експорт - импорт ДОО Скопје по поделбата при-
паѓаат на Друштво за производство, трговија и услуги 
УНИ КОМПАНИ 1 АД Скопје, додека приливите на 
парични средства кои ќе пристигаат за периодот на 
делба на друштвото ќе бидат распоредени на поделе-
ните друштва согласно нивното учество во тој прилив. 

7. Обезбедување на доверителите 
Краткорочните и долгорочните обврски спрема 

трета лица ќе бидат обезбедени со приходите од ра-
ботење со залихите и со имотите на поделените дру-
штва. 

8. Начин на преземање на уделите и дата од која 
сметководствените операции ќе се сметаат за извршени 

Уделите на субјектот Друштво за производство и 
промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица експорт -
импорт ДОО Скопје во вкупен износ од 2.373.200 
ДЕМ по поделбата преминуваат и ги преземаат; 

- 1.081.200 ЕУР претворени во 21.623 обични акции 
преминуваат во Друштво за производство, трговија и 
услуги УНИ КОМПАНИ 1 АД 

- 105.400 ЕУР преминуваат во Друштво за промет 
и услуги УНИ КОМПАНИ 2 ДООЕЛ 

Датумот до кој уделите дававт право на добивка 
од субјектот на поделбата Друштво за производство и 
промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица ДОО Скоп-
је според овој план е заклучно до 30.06.2001 година, од 
кога ќе се сметаат за извршени сите сметководствени 
операции. 

Согласно член 628 а во врска со член 625 од Зако-
нот за трговски друштва до денот на завршување на 
постапката за поделба Друштво за производство и 
промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица ДОО ( дру-
штвото кое е е предмет на поделба) го поседува во це-
лост уделите кои ја претставуваат целата основна 
главнина поради што нема потреба од подготвување 
на извештај согласно член 624 од ЗТД. 

9. Правни последици на поделбата 
По завршување на постапката за поделба според 

овој план за поделба на Друштво за производство и 
промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Јелица ДОО Ско-
пје, му завршува правниот субјективитет кој со упис и 
регистрација на новите два субјекта се пренесува врз 
Друштво за производство, трговија и услуги УНИ КО-
МПАНИ 1 АД и Друштво за промет и услуги УНИ 
КОМПАНИ 2 ДООЕЛ 

10.Упис и објавување на планот за поделба 
Овој план за поделба согласно член 622 од Закон-

от за трговските друштва се доставува до регистар-
скиот Основен суд Скопје I Скопје, ќе се објави за за-
познавање со неговата содржина на трети лица во 
"Службен весник на РМ". Составен дел на овој план е 
делбениот биланс со состојба 31.06.2001 година, изгот-
вен за потребите на планот како и билансите на друш-
твата кои произлегуваат од делбениот биланс. 

Заинтересираните доверители и други лица можат 
да извршат увид во делбениот биланс и во билансите 
на поделените друштва во просториите на Друштво за 
производство и промет УНИ КОМПАНИ Зоран и Је-
лица експорт- импорт ДОО Скопје на ул. 15 Корпус бб. 

Управител, 
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J A В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 став 1 и член 33 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
финансии, објавува 

ПОВТОРЕН ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/01 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА КЛИМА УРЕДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобнос-
та (претквалификација) на понудувачите како можни 
носители на набавка, испорака и монтажа на: 

- Клима уреди - сплит системи. 
1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 

на секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на деј-
носта која е предмет на набавка. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има пот-

реба од претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понуду-
вачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавка - (набавка, ис-
порака и монтажа на клима уреди-сплит системи). 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за ј авни набавки, за: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет; 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

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

водот за платен промет, односно, Централниот 
регистар согласно со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот 
за содржината на документот за бонитет "Службен 
весник на РМ" бр. 55/98); 

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

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд) -
не постар од шест месеци од денот на издавањето; 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција, - Уверение од надле-
жен Основен суд - Оддел за прекршоци) - не постар од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста 
(влошка 3 од Изводот и истовремено дејноста која е 
предмет на набавка да биде заокружена, односно, 
потцртана); 

3.6. Список на главни испораки на клима уреди во 
последните 3 (три) години во административни и дру-
ги видови објекти; 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нив-
ната стручност за монтажа и одржување на пону-
дените клима уреди (дипломи, сертификати и сл.); 

3.8. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека понудените 
клима уреди се во согласност со стандардите на Репуб-
лика Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија. 

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот на 
клима уредите кои ги нуди и заверен судски превод на 
македонски јазик од истото. 

Целокупната потребна документација наведена во 
точката 3 на овој оглас треба да биде доставена на ма-
кедонски јазик. 

Сите потребни документи наведени во точката 3 
на овој оглас треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на документацијата из-
несува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на 
ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат 
изработени според барањата на овој повик како и 
оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани ќе 
бидат исклучени од понатамошна постапка. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол тре-
ба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој 
ограничен повик. Ковертите не треба да содржат ни-
какви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат 
понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Ми-
нистерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 ча-
сот секој работен ден). 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 и член 33 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
финансии, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/01 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЦЕНТРАЛЕН СИС-
ТЕМ ЗА ПРЕНАСОЧУВАЊЕ И ПРОЦЕСИРАЊЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобнос-
та (претквалификација) на понудувачите како можни 
носители на набавка, испорака и монтажа на: 

- Централен систем за пренасочување и процеси-
рање на националната платежна картичка. 

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 
на секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на деј-
носта која е предмет на набавка. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има пот-

реба од претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понуду-
вачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката: централен 
систем за пренасочување и процесирање на национал-
ната платежна картичка. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за ј авни набавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, 
седиште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Техничко-технолошки бонитет; 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката; 
3.3. Економско-финансиски бонитет издаден од За-

водот за платен промет односно Централниот регис-
тар согласно со Правилникот за содржината на доку-
ментот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 
и Правилникот за дополнување на Правилникот за со-
држината на документот за бонитет "Службен весник 
на РМ" бр. 55/98); 

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

3.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд) -
не постар од шест месеци од денот на издавањето; 

3.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд - Оддел за прекршоци) - не постар од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет во влошката 3 од Изводот и истовремено дејнос-
та за производство и/или промет на големо и мало на 
информатичка опрема да биде заокружена); 

3.7. Список на главни испораки на информатичка 
опрема, односно, на информациони системи во пос-
ледните 3 (три) години со назив на примачите; 

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

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

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

Целокупната потребна документација наведена во 
точката 3 на овој оглас треба да биде доставена на ма-
кедонски јазик. 

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

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на документацијата из-
несува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на 

ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат 
изработени според барањата на овој повик како и 
оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани ќе би-
дат исклучени од понатамошна постапка. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол тре-
ба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој 
ограничен повик. Ковертите не треба да содржат ни-
какви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат 
понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Ми-
нистерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 ча-
сот секој работен ден). 

4.5. Дополнителни информации заинтересираните 
понудувачи ќе можат да добијат од Прирачникот со 
инструкции, кои ќе можат да го подигнат секој рабо-
тен ден од 08:00-15:00 часот во Министерството за фи-
нансии во Скопје на трети кат, во канцеларија број 19, 
со уплата на надоместок во износ од 14.500,00 денари. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП Македонски железници, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1573/2 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЛАВЕН ПРОЕКТ ЗА ЕД-
НОКОЛОСЕЧНА ПРУГА КУМАНОВО - КРИВА 
ПАЛАНКА - ГРАНИЦА СО Р. БУГАРИЈА, ДЕЛ-

НИЦА ОД КМ. 66+050 ДО КМ. 88+935 
(ГР.СО Р.БУГАРИЈА) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, 

ул."Железничка" бр. 50б. 
1.2. Предмет на услугата: 
- Изработка на Главен проект за едноколосечна 

пруга Куманово - Крива Паланка- граница со Р. Буга-
рија, делница од км. 66+050 до км. 88+935 ( гр. со Р. Бу-
гарија). 

1.3. Вид на услугата: 
Дадена во тендер документацијата. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та документација може да се подигне во: 
ЈП Македонски железници - дирекција - Скопје, 

одделение за набавки и продажба, ул."Водњанска" бб, 
секој работен ден од 7.00 до 14.00 часот. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба, исто така, да содржи: 
- докази за техничката способност на понудувачот 

согласно член 23 од Законот за јавни набавки; 
- поединечна цена за секоја позиција со пресметан 

ДДВ; 
- начин и услови на плаќање; 
- рок за извршување на услугата; 
- референци-список на извршени работи во пос-

ледните 3 години; 
- кадровска структура. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да 

ја достават следната придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста; 
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- документ за бонитет, чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или тие докол-
ку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар. 

3.4. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката документација е не-
повратен и изнесува 30.000,00 денари и треба да се уп-
лати на жиро сметка 40100-601-469, даночен број 
4030995107709 депонент на Стопанска банка - Скопје. 

3.5. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 5% од вредноста на пону-
дата во валута на понудата, на жиро сметка 40100-601- 
469, даночен број 4030995107709 депонент на Стопан-
ска банка - Скопје. 

3.6. Гаранцијата поднесена со понудата купувачот 
им ја враќа на понудувачите чии понуди нема да бидат 
прифатени, во рок од 30 дена од донесувањето одлука 
за најповолен понудувач. 

3.7. За вредноста на услугата не се исплатува 
аванс. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цена на услугата максимум 40 бода, 
- квалитет на услугата максимум 40 бода, 
- рок на извршување на услугата 

максимум 10 бода, 
- начин и рок на плаќање максимум 10 бода. 

V. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот, во согласност со член 54 од Законот за 
јавни набавки. 

5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката " не отворај", како и бројот на отво-
рениот плик. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. Во средина на пликот треба да биде назначена ад-
реса на набавувачот. 

Првиот внатрешен плик во кој е придружната до-
кументација ја носи ознаката "документација". Втори-
от внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката 
" понуда". 

5.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП Македонски железници - ди-
рекција, најдоцна до 05.09.2001 година до 11.00 часот, 
со обезбеден доказ за датумот на предавање на пону-
дата. 

Јавно отворање на понудите во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 05.09.2001 година во 12.00 часот во просториите на 
ЈП Македонски железници - дирекција - Скопје. 

5.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

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

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени во согласност 
со одредбите за отворениот повик од Законот за јавни 
набавки, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

6.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 118 177 локал 53 
88; 47 12; 46 30; и 230 363; 115 419. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Од-
лука бр. 02-7980/1 од 19.07.2001 година, Комисијата за 
јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија, Подрачна единица Скопје - Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 8/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 8/2001 е Јавно 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, Подрачна единица 
Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, Скопје. 

- Предмет на јавниот повик бр. 8/2001 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање на понуди за изведба на станбените објекти 
К2 (П+6+Пк) во урбана парцела Б-9.4. и К3 (П+6+Пк) 
во урбана парцела Б-9.5. во населба Бутел 2 Скопје. 

- Набавката е делива. 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид на дејност со седиште во Република Ма-
кедонија. 

- Отворање на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на 

јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го 
пријават со документација со која ќе го докажат след-
ното: 

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни 
набавки). 

- Список на расположива опрема и други физички 
капацитети за реализирање на набавката. 

- Организациона поставеност. 
- Референтна листа за веќе изведени станбено-де-

ловни објекти со наведена вкупна инвестициона вред-
ност со мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ременото изведување на работите во последните три 
години. 

- Референтна листа на станбено-деловни објекти 
во градба со наведена вкупна инвестициона вредност, 
име на инвеститорот како и мислење на инвеститорот 
за квалитетот и навременото изведување на работите. 

- Искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката. 

- Список на квалификувани работници за реализа-
ција на набавката. 

- Предлози за работите кои би биле дадени на по-
дизведувачи со нивно именување. 

- За посочените подизведувачи да се достават исти-
те документи како и за главниот изведувач како и до-
говор за заеднички настап. 

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ од надлежен орган, во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар со кој понудувачот ќе 
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција, како и дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана на вршење деј-
ност. 
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3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик 
како и следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс). 

- Извод од регистрација на дејност. 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите наведени во 

точка 2. 
- Потпишан и заверен договор за точно наведените 

обврски и права. 
- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 

лице овластено за потпишување на документите во 
име на останатите партнери. 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на 
јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

- Документацијата се доставува до набавувачот 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија, Подрачна 
единица Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки, препорачано по пош-
та, или со предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 21 (дваесет и еден) ден. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02- 
4372 од 23.07.2001 година, Комисијата за јавни набавки 
на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Македонија - Под-
рачна единица Велес, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач на јавниот повик бр. 2/2001 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - ПЕ Велес, ул. 
"Ленинова" бр. 19, предмет на јавниот повик бр. 
2/2001 е прибирање документација за претходно утвр-
дување на подобност на понудувачите како можни но-
сители на набавка за прибирање на понуди за изведу-
вач на градежните, градежно-занаетчиските и инста-
латерски работи на станбените објекти, Ламела Б-1, 
Б-2 и Б-3 (П+4+Пк) во населба "ТУНЕЛ 2" во Велес. 

НАБАВКАТА Е ДЕЛИВА 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид на дејност со седиште во Република Ма-
кедонија; 

- Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- Комисијата за јавни набавки на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија - ПЕ Велес има потреба од 
утврдување на подобност на понудувачите (претква-
лификација), преку документација, кои би биле пови-
кани да достават понуди за утврдување изведувач на 

градежните, градежно занаетчиските и инсталатерски 
работи на станбени објекти Ламела Б-1, Б-2 и Б-3 во 
населба "ТУНЕЛ - 2" во Велес. 

- Понудувачите своето учество на јавниот повик да 
го пријават со документација со која ќе го докажат 
следното: 

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни 
набавки); 

- Список на расположива опрема и други физички 
капацитети за реализирање на набавката; 

- Организациона поставеност; 
- Референтна листа за веќе изведени станбено-де-

ловни објекти со наведена вкупна инвестициона вред-
ност со мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ремено изведување на работите во последните три го-
дини; 

- Референтна листа на станбено-деловни објекти 
во градба со назначена вкупна инвестициона вредност, 
име на инвеститорот како и мислење на инвеститорот 
за квалитетот и навременото изведување на работите; 

- Искуство и стручни кадри за извршување на на-
бавката; 

- Список на квалификувани работници за реализа-
ција на набавката; 

- Предлози за работите кои би биле дадени на по-
дизведувачи со нивно именување; 

- За посочените подизведувачи да се достават исти-
те документи како и за главниот изведувач како и До-
говор за заеднички настап; 

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ од надлежен орган во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар со кој понудувачот ќе 
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција, како и дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка безбедност - забрана за вршење дејност. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик 
како и следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

- Извод од регистрација на дејност. 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми потребно е да се достави: 
- документација за секоја од фирмите назначени во 

точка 2; 
- потпишан и заверен договор за точно означени-

те обврски и права; 
- потпишан и заверен договор за главен партнер и 

лице овластено за потпишување на документите во 
име на другите партнери. 

Документацијата и другите податоци се доставува-
ат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај" како и број на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

Документацијата се доставува до набавувачот ЈП 
за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ 
- ПЕ Велес, ул. "Ленинова" бр. 19 со ознака за Коми-
сијата за јавни набавки, препорачано по пошта или со 
предавање во архивата на набавувачот. 

Ограничениот јавен повик трае 10(десет) дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и 
во едно друго гласило. 

Увид во тендерската документација е можно секој 
работен ден во просториите на Подрачната единица 
Велес на ЈП за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Комисијата за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки при Фондот за комунални работи 
и улично осветлување на општина Кратово, објавува 

БАРАЊЕ БР. 08-356/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. Набавувач: Фонд за комунални работи и улично ос-
ветлување на општина Кратово, плоштад "М. Тито" бб. 

2. Предмет на набавката: Континуирана набавка 
во 2001 година на материјали за улично осветлување и 
тоа тековно одржување на постојано улично осветлу-
вање и материјали за новопоставено улично осветлу-
вање. 

3. Учество во поднесување понуди: Сите правни 
лица согласно Законот за јавни набавки ("Сл. весник 
на РМ" бр. 26/98). 

4. Потребна документација: Пропишана со член 43 
од Законот за јавни набавки (извод од регистрација, 
документ за бонитет од ЗПП, изјава од понудувачот 
дека не е под стечај). 

5. Содржина на понудата: Име, адреса и седиште 
на понудувачот, крајна поединечна цена со вклучени 
давачки изразена во денари, рок и начин на испорака, 
начин на плаќање, референтна листа на досега извр-
шени услуги од овој вид. 

6. Доставување на понудите: Понудите се доставу-
ваат во еден примерок (оригинал) заверен од страна 
на одговорно лице на понудувачот, во запечатен плик 
кој содржи 2 запечатени плика (еден за документите, 
а друг за понудата) со ознака "не отворај" во горниот 
лев агол на јавниот повик. 

Рок на доставување на понудите 10 дена од денот 
на објавувањето на барањето во дневниот печат на Ре-
публика Македонија. 

7. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

8. Критериуми за избор на понуда: Квалитет, ди-
зајн, цена, рок на испорака, рок на плаќање, услови на 
плаќање, гаранција за материјалот. 

9. Понудите се доставуваат по пошта со препора-
чана пратка - Совет на општина Кратово, Комисија за 
тендер и јавни набавки при Фондот за комунални ра-
боти и улично осветлување плоштад "М. Тито" бб, 
Кратово. 

10. Понудите кои не ги содржат бараните документи 
ќе се сметат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 4 став 2 од Правилникот за ви-

сината на надоместокот за користење на радиофрек-
венции ("Службен весник на РМ" бр. 106/2000), се об-
јавува дополнување на 

О Б Ј А В А 
1. Во Објавата за определување на вредноста на 

бодот за висината на надоместокот за користење на 
радиофреквенции за 2001 година ("Службен весник на 
РМ" бр. 106/2000) во точка 1 по зборовите: "1 ДЕМ" 
се додаваат зборовите: "а за вредноста на бодот опре-
делен според формулата во член 9 од Правилникот за 
висината на надоместокот за користење на радиоф-
реквенции, надоместокот изнесува 0,59 ДЕМ". 

Министер за транспорт и врски, 
Љупчо Балкоски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
1131. Одлука за помилување на осудени лица по 

повод 2-ри Август 2001 година-Национал-
ниот празник на Република Македонија 3763 

1132. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за утврдување надоместок за транзи-
тирани количини на електрична енергиј а 3763 

1133. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување на царински контингенти 
при увоз на суровини и репродукционен 
материјал наменет за непосредно произ-
водство за 2001 година 3763 

1134. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на царински контингенти 
при увоз на нафтени деривати 3763 

1135. Одлука за дополнување на Одлуката за 
распоредување на стоките на форми на 
извоз и увоз 3763 

1136. Одлука за определување царински кон-
тингенти при увоз на нафтени деривати... 3765 

1137. Одлука за изменување на одлуките за да-
вање концесија за вршење радиодифузна 
дејност 3765 

1138. Одлука за преземање на вработените од 
Заводот за платен промет 3766 

1139. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење и располагање на материјално-
технички средства и средства за воору-
жување 3767 

1140. Одлука за образување Координативно 
тело на Владата на Република Македо-
нија и регионални оперативно-координа-
тивни тела за заштита на шумите и дру-
гите отворени простори од пожари 3767 

1141. Решение за давање на согласност на Ста-
тутот на ЈУ Дом за доенчиња и мали де-
ца-Битола 3768 

1 1 4 2 . Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за издавање на доку-
мент касова сметка за сторна трансакци-
ја и за функционалните и техничките ка-
рактеристики кои треба да ги имаат фис-
калните апарати и интегрираниот авто-
матски систем за управување 3769 

1 1 4 3 . Правилник за изменување на Правилни-
кот за висината на надоместокот за ко-
ристење на радиофреквенции 3769 

1144. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за утврдување на ви-
сината на надоместоците за користење 
на доделени броеви, серии на броеви, 
имиња и адреси од Планот за нумерација 
за телекомуникациските мрежи во Ре-
публика Македонија 3769 

1145. Одлука од Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 18/2001 од 18 јули 2001 
година 3770 

1146. Одлука од Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 141а/2000, 141б/2000 и 
141в/2000 од 18 јули 2001 година 3770 
Објава за определување на вредноста на 
бодот за висината на надоместокот за 
користење на радиофреквенции за 2001 
година 3794 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 


