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101. 

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Ма-
кедонија, донесе  

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА  ВОНРЕ-
ДЕН   И  ОПОЛНОМОШТЕН  АМБАСАДОР   НА  
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  РЕПУБЛИКА  

ЕСТОНИЈА  
С е отповикува 

I 
Г-ѓа Софија Тодорова, од должноста вонреден и опол-

номоштен амбасадор на Република Македонија во Репуб-
лик  Естонија, со седиште во Стокхолм. а 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши  овој 

ука . з 
III 

О вој указ влегува во сила веднаш. 
   Указ број 1                                Претседател  

30 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
      Скопје                                 Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
102. 

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Ма-
кедонија, донесе  

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН  АМБАСАДОР  НА  РЕПУБЛИКА 
  МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА  ЕСТОНИЈА 
Се поставува 

I 
Г-дин Мартин Треневски, за вонреден и ополномош-

тен амбасадор на Република Македонија во Република Ес-
тонија, со седиште во Стокхолм.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши  овој 

ука . з 
III 

О вој указ влегува во сила веднаш. 
   Указ број 2                                Претседател  

30 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
      Скопје                                 Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
103. 

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 јануари 2002 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА ОТКУПНАТА ЦЕНА НА КРАВЈОТО 

МЛЕКО  
Член 1 

Со оваа уредба се утврдуваат елементите врз основа 
на кои се формира откупната цена на сировото кравјо мле-
ко, односно содржината на млечна маст, протеини, сомат-
ски клетки и вкупен број на бактерии. 

 
 

Член 2 
Сировото кравјо млеко по квалитет мора да ги испол-

нува одредбите на Правилникот за квалитет на млеко, си-
рила и чисти култури ("Службен лист на СФРЈ" бр. 51/82) 
и Правилникот за условите во поглед на микробиолошка-
та исправност на кој мораат да им одговараат животните 
намирници во прометот ("Службен лист на СФРЈ" бр. 
45/83), односно  

- да е чист непроменет производ добиен со правилно и 
редовно молзење на здрави и исправно хранети крави на 
кој не му е ништо додадено или одземено; 

- да не е добиено 15 дена пред денот на телењето, ниту 
осум дена по денот на телењето (да не содржи колострум); 

- да има својствен мирис, вкус и боја; 
- да не му е додадена вода, односно точката на мрзне-

ње да не е поголема од -0,530Ц или индексот на рефракци-
ја да не е помал од 39; 

- да содржи најмалку 3,2% млечна маст; 
- да содржи најмалку 8,5 сува материја без маст; 
- киселоста да не е поголема од 7,60СХ; 
- да е без присуство на антибиотици, и 
-
 
 непосредно по молзењето да е изладено под 80Ц. 

Член 3 
Сировото кравјо млеко се класифицира во однос на 

вкупниот број на бактерии и вкупниот број на соматски 
клетки. 

Според вкупниот број на бактерии се класифицира во: 
Екстра класа    до 100.000/мл, 
I класа        од 100.001/мл. до 500.000/мл, 
II класа     од 500.001/мл. до 1.200.000/мл, 
III класа  од 1.200.001/мл. до 2.400.000/мл, 
IV класа              над 2.400.001/мл. 
Според вкупниот број на соматски клетки се класифи-

цира во: 
I класа    под 400.000/мл, 
I
 
I класа    над 400.000/мл. 

Член 4 
Откупната цена на млекото се одредува по следната 

формула: 
ОЦМ=(М х мц) + (П х пц) + К 
ОЦМ - Откупна цена на млекото 
М - % на млечна маст 
П - % на протеини 
мц - цена за процент на млечна маст 
пц - цена за процент на протеини 
К - Корекција (додаток за квалитет). 
Цената се формира врз база на 40% млечна маст и 60% 

протеини. 
Корекција на ОЦМ според квалитетот (додаток за ква-

литет) изнесува: 
Екстра класа     +12%, 
I класа         +8%, 
II класа            0%, 
III класа      -10%, 
I V класа      -20%. 

Член 5 
Санкционирање за додадена вода во сировото кравјо 

млеко се врши: 
- за додадена вода до 1% без санкционирање; 
- за додадена вода од 1% до 5%, се одбива од ОЦМ из-

носот на највисокиот утврден процент (од 1% до 5%) во 
тековниот месец; 
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Член 7 - за откриена додадена вода по прв пат во тековната 
година, млекото не се презема 30 дена; Примероците за испитување на млекото од млекопро-

изводителите се земаат според Правилникот за земање на 
мостри и за методите на хемиски и физички анализи на 
млеко и производите на млеко ("Службен лист на СФРЈ" 
бр. 32/83) и прописно се доставуваат до лабораторијата. 

- за откриена додадена вода по втор пат во тековната 
година, млекото не се презема 90 дена; 

- за откриена додадена вода по трет пат во тековната 
година, се раскинува договорот за преземање на млекото. 

  
Член 8 Член 6 

Млекопроизводителот, млекопреработувачот и лабо-
раторијата која ги врши испитувањата се договараат околу 
износот и подмирувањето на трошоците за испитување на 
млекото. 

За одредување на ОЦМ ќе се користат: 
- просечната содржина на млечна маст и протеини из-

мерени во тековниот месец; 
- вкупниот број на бактерии добиен како просек од 

последните два месеци; Ако едната странка побара паралелна анализа во друга 
лабораторија, доколку се потврди резултатот издаден од 
примарната лабораторија, трошоците за испитувањето ги 
сноси самата странка, во спротивно паѓаат на товар на 
примарната лабораторија. 

- бројот на соматски клетки добиен како просек од 
последните три месеци. 

Лабораторијата која врши испитување на млекото тре-
ба да го извести организаторот на откупот и млекопроиз-
водителот за резултатите од микробиолошката анализа 
најдоцна до 96 часа, а за резултатите од другите анализи 
најдоцна 48 часа од земањето на млекопробите. 

 
Член 9 

Оваа уредба влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

За секоја млекопроба млекопроизводителот има право 
да биде известен за намената на примерокот. 

 Секој млекопроизводител има право на паралелен при-
мерок (прописно запечатен и обележан) за испитување во 
друга овластена лабораторија. 

   Бр. 23-390/1                       Претседател на Владата  
29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 

         Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

104. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат:  
 
А. Намалувањето се врши кај следниот корисник, програми и потставки: 
 

Раздел: 09002 - Министерство за финансии 
Програма 12 - Функции 

Потставка Опис Планирано со Буџет 2002 Пренамена Износ после 
пренамената 

          472112 Трансфери до ЕЛС за водоснабдување 217.000.000 -217.000.000 0 
 Вкупно намалување  -217.000.000  

 
 
Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки: 
 

Раздел: 13001 - Министерство за транспорт и врски 
Програма 11 - Администрација 

Потставка Опис  Планирано со Буџет 2002 Пренамена Износ после 
пренамената 

          472112 Трансфери до ЕЛС за водоснабдување 135.000.000 217.000.000 352.000.000 
 Вкупно зголемување  217.000.000  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 
 

          Бр. 23-269/1                                      Претседател на Владата 
29 јануари 2002 година                                   на Република Македонија, 
             Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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105. 

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на 
становите во општествена сопственост ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 36/90, 24/92, 43/92, 62/92, 
8/93, 11/93, 49/93, 7/98 и 25/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ БОД ПРИ 
ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на вредноста на пресмет-

ковниот бод при продажба на становите во општествена 
сопственост ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 68/92, 75/92, 57/93, 72/93, 6/94 и 35/97) зборовите: 
"18,60 денари или 0,60 германски марки" се заменуваат со 
зборовите: "денарска противвредност на 0,31 ЕУ според 
курсот на Народна банка на Република Македонија".   

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 01.01.2002 година. 

 
  Бр. 23-240/1                       Претседател на Владата 

29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
106. 

Врз основа на член 2 од Законот за задолжување на Ре-
публика Македонија кај Банката за развој при Советот на 
Европа по Договорот за заем по "Проектот за изградба на 
станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи" 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 41/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНОВИ-
ТЕ ИЗГРАДЕНИ ПО "ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦА СО 

НИСКИ ПРИХОДИ" 
 

Член 1 
Во Одлуката за начинот и постапката за распределува-

ње на становите изградени по "Проектот за изградба на 
станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи" 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
104/2000), членот 5 се менува и гласи: 

 
"Член 5 

Распределбата на становите ќе ја врши Комисија сос-
тавена од 6 (шест) члена - 3 (три) од Министерството за 
транспорт и врски, 2 (два) од Министерството за труд и 
социјална политика и 1 (еден) од Министерството за фи-
нансии". 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
  Бр. 23-247/1                       Претседател на Владата 

29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
 
 
 

107. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешнотргов-

ско работење ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 
82/99, 4/2001 и 2/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА 

ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 
 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на 

извоз и увоз ("Службен весник на РМ" бр. 17/2001, 
45/2001, 57/2001 и 105/2001), во член 1, во Прилог бр. 1, 
во Глава 20 - Производи од зеленчук, од овошје или од 
други делови на растенија, во тарифниот број 2009, во та-
рифниот подброј 2009 80, тарифните ставови: 

 
 "-----Сок од тропско овошје:    
2009 80 73 10 ------Концентрат во пакување 

со нето маса од 100 кг и по-
веќе, за индустриска прера-
ботка 

кг ЛБ ЛБ

2009 80 73 90 ------Друго кг ЛБ ЛБ"
се заменуваат со нов тарифен став кој гласи: 

"2009 80 73 00 -----Сок од тропско овошје кг ЛБ ЛБ"
Тарифниот став: 

"2009 80 96 00 ------Сок од цреши и вишни кг ЛБ ЛБ"
се заменуваат со нови три тарифни става, кои гласат: 

 "------Сок од цреши и вишни:    
2009 80 96 10 -------Концентрат во пакува-

ње со нето маса од 100 кг и 
повеќе, за индустриска пре-
работка 

кг ЛБ ЛБ

2009 80 96 90 -------Друго кг ЛБ ЛБ"
Тарифниот став:    

"2009 80 97 00 ------Сок од тропско овошје кг ЛБ ЛБ"
се заменува со три нови тарифни става, кои гласат: 

 "------Сок од тропско овошје: кг ЛБ ЛБ
2009 80 97 10 -------Концентрат во пакува-

ње со нето маса од 100 кг и 
повеќе, за индустриска пре-
работка 

кг ЛБ ЛБ

2009 80 97 90 -------Друго кг ЛБ ЛБ"
 
Во Глава 28 - Неоргански хемиски производи; орган-

ски или неоргански соединенија од благородни метали, од 
метали на ретка земја, од радиоактивни елементи или од 
изотопи, во тарифниот број 2844, во тарифниот подброј 
2844 30, во тарифниот став со тарифна ознака 2844 30 61 
00, во колоната 5 - Увоз, се додава ознаката "Д". 

Во Глава 44 - Дрво и производи од дрво; дрвен јаглен, 
во тарифниот став со тарифна ознака 4402 00 00 00, во ко-
лоната 3- Единечна мерка, ознаката "м3" се заменува со 
ознаката "кг". 

Во Глава 52 - Памук, во тарифниот број 5204, во та-
рифните ставови со тарифни ознаки: 5204 11 00 00, 5204 
19 00 00, 5204 20 00 10 и 5204 20 00 90, во колоната 3 - 
Единечна мерка, ознаката "м" се заменува со ознаката 
"кг". 

Во Глава 58 - Специјални ткаенини; тафтувани ткаени-
ни; тантели; таписерии; позамантерии; вез, во тарифниот 
став со тарифна ознака 5805 00 00 00, во колоната 3 - Еди-
нечна мерка, ознаката "м" се заменува со ознаката "кг". 

Во Глава 84 - Нуклеарни реактори, котли, машини и 
механички уреди; нивни делови, во тарифните ставови со 
тарифни ознаки: 8418 10 91 90, 8418 10 99 10, 8418 10 99 
90, 8418 21 10 10 и 8418 21 10 90, во колоната 3 - Единеч-
на мерка ознаката "кг", се заменува со ознаката "п". Во та-
рифниот број 8471, во тарифниот подброј 8471 60, во та-
рифниот став со тарифна ознака 8471 60 50 00, во колона-
та 5 - Увоз, ознаката "ЛБ3" се заменува со ознаката "ЛБ". 
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Член 2 
Во член 3, став 1 во точка 5, зборовите: "три" и "шест" 

се заменуваат со зборот "десет", а во точка 6, зборот "пет" 
се заменува со зборот "десет". 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
        Бр. 23-382/1      Претседател на Владата 
29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
             Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
108. 

Врз основа на член 34 и 61 од Законот за телекомуни-
кации на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 22/98), член 9 и 13 од Правилни-
кот за висина на надоместокот за користење на радиоф-
реквенции ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 106/2000) и член 17, став 1, алинеја 2 од Законот за на-
чинот и постапката на исплатување на депонираните де-
визни влогови по кои гарант е Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000 
и 108/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА НАПЛАТА НА 
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО- ФРЕК-

ВЕНЦИИ ПО ПАТ НА ОБВРЗНИЦИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за наплата на надоместок за користење 

на радиофреквенции по пат на обврзници  ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 103/2001) членот 2 се 
менува и гласи: 

"Надоместокот за користење на радиофреквенции кој 
се плаќа со обврзници од трговските радиодифузни друш-
тва, се евидентира на сметката број 90000311 отворена во 
Централниот депозитар за хартии од вредност за оваа на-
мена". 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и 

  Бр. 23-237/1                       Претседател на Владата 
29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 

     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

109. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 
ПРИ УВОЗ НА МЕСО ЗА ПРЕРАБОТКА НАМЕНЕТО 
ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2002 ГОДИ-

НА 
 
1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби 

се определуваат царински контингенти за увоз на месо за 
преработка наменето за непосредното производство за 
2002 година по тарифни ознаки во количини и тоа:  

Наименување Тарифна ознака Количина 
Месо говедско, за-
мрзнато 

0202 
0202 10 00 00 
0202 20 
0202 30 

3000 тони 

Месо свинско, за-
мрзнато 

0203 
0203 21 
0203 22 
0203 29 

3500 тони 

 
 

Пилешко месо, пар-
чиња и јастиви дело-
ви, замрзнати 

0207 14 3000 тони 

Месо од мисирки, 
парчиња и јастиви 
делови, замрзнати 

0207 27 1000 тони 

 
2. Правото на увоз на количините на месото од точката 

1 на оваа одлука без плаќање на царина и посебна давачка 
- прелевман го остваруваат производителите како крајни 
корисници. 

3. Министерот за економија со решение го одобрува 
увозот на количините на царинскиот контингент на месо-
то од точка 1 на оваа одлука по барање на крајните корис-
ници. 

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

 
  Бр. 23-386/1                       Претседател на Владата 

29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
110. 

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 
ПРИ УВОЗ НА МЕСО НАМЕНЕТО ЗА ШИРОКА ПОТ-

РОШУВАЧКА ЗА 2002 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби 

се определуваат царински контингенти за увоз на месо на-
менето за широка потрошувачка за 2002 година по тариф-
ни ознаки во количини и тоа: 

 
Наименување Тарифна ознака Количина 

Месо говедско, све-
жо и разладено 

0201 
0201 10 00 00 
0201 20 
0201 30 00 00 

3000 тони 

Месо свинско, све-
жо и разладено 

0203 
0203 11 
0203 12 
0203 19 

500 тони 

Месо свинско,  за-
мрзнато 

0203 
0203 21 
0203 22 
0203 29 

1000 тони 

Пилешко месо, пар-
чиња и јастиви дело-
ви, замрзнати 

0207 14 3000 тони 

 
2. Правото на увоз на количините на месото од точката 

1 на оваа одлука без плаќање на царина и посебна давачка 
- прелевман го остваруваат крајните корисници. 

3. Министерот за економија со решение го одобрува 
увозот на количините на царинскиот контингент на месо-
то од точка 1 на оваа одлука по барање на крајните корис-
ници. 

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

 
  Бр. 23-387/1                       Претседател на Владата 

29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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111. 

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 
ПРИ УВОЗ НА СУРОВО МАСЛО  НАМЕНЕТО ЗА НЕ-
ПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2002 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби 

се определува царински контингент за увоз на сурово мас-
ло со тарифна ознака 1512 11 91 00 во количина од 22.000 
тони наменето како репродукционен материјал за непос-
редното производство без плаќање на царина.   

2. Правото на увоз на количините на суровото масло од 
точката 1 на оваа одлука без плаќање на царина го оствару-
ваат производителите како крајни корисници. 

3. Министерот за економија со решение го одобрува 
увозот на количините на царинскиот контингент на суро-
вото масло по барање на крајните корисници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и 

  Бр. 23-383/1                       Претседател на Владата 
29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 

     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

112. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 
2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТ ПРИ  УВОЗ  НА БЕЛ ШЕЌЕР НАМЕНЕТ  
ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби 

се определува царински контингент за увоз на бел шеќер 
со тарифна ознака 1701 99 10 00 во количина од 20.000 то-
ни наменет за широка потрошувачка без плаќање на цари-
на и посебна давачка. 

2. Правото на увоз на количините на бел шеќер од точ-
ката 1 на оваа одлука без плаќање на царина и посебна да-
вачка го остваруваат крајните корисници. 

3. Министерот за економија со решение го одобрува 
увозот на количините на царинскиот контингент на бел 
шеќер по барање на крајните корисници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ја". и 

   Бр. 23-385/1                       Претседател на Владата 
29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 

        Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

113. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТ ПРИ УВОЗ НА БЕЛ ШЕЌЕР НАМЕНЕТ ЗА НЕ-
ПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2002 ГОДИНА  

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби 
се определува царински контингент за увоз на бел шеќер 
со тарифна ознака 1701 99 10 00 во количина од 5.000 то-
ни наменет како репродукционен материјал за непосредно 
производство без плаќање на царина и посебна давачка. 

 
 
 

2. Правото на увоз на количините на бел шеќер од точ-
ката 1 на оваа одлука без плаќање на царина и посебна да-
вачка го остваруваат производителите како крајни корис-
ници. 

3. Министерот за економија со решение го одобрува 
увозот на количините на царинскиот контингент на бел 
шеќер по барање на крајните корисници. 

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

 
   Бр. 23-384/1                       Претседател на Владата 

29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
        Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
114. 

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 
ПРОИЗВЕДЕНО И ПРОДАДЕНО КРАВЈО МЛЕКО 

 
1. Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достопанство да обезбеди финансиски средства во износ 
од 50.000.000,00 денари за исплата на произведено и про-
дадено кравјо млеко, а како поддршка за надминување на 
последиците од суша во производството на добиточна 
храна. 

2. Финансиските средства од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплатуваат за произведено и предадено кравјо млеко 
во млекарница од страна на физички и правни лица на те-
риторијата на Република Македонија за периодот од 
01.02. до 30.04.2002 година. 

3. Финансиската поддршка ќе изнесува 2 денари за 
еден литар произведено и продадено кравјо млеко и ќе се 
исплатува за кравјо млеко кое содржи најмалку 3,2% и 
најмногу 4,2% млечна маст, а ќе се одредува на база на 
квалитет на млеко со 4% млечна маст. 

4. По потреба министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство може да донесе упатство за спроведува-
ње на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
  Бр. 23-391/1                       Претседател на Владата 

29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
115. 

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 
Законот за сметање на времето ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 17/96 и 16/97) и член 36 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
29.01.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ  И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И 
ДЕНОТ  И МОМЕНТОТ  НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА 
ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2002 ГОДИ-

НА  
1. Летното сметање на времето во 2002 година започ-

нува на 31 март во 02х 00мин 00с, така што со поместува-
ње за еден саат нанапред времето во 02х 00мин 00с се сме-
та како 03х 00мин 00с. 

2. Летното сметање на времето во 2002 година се завр-
шува на 27 октомври во 03х 00мин 00с, така што со по-
местување за еден саат наназад времето во 03х 00мин 00с 
се смета како 02х 00мин 00с. 
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3. Саатот кој на 27 октомври 2002 година, поради по-
местувањето за еден саат наназад се појавува двапати по-
меѓу 02х 00мин 00с и 03х 00мин 00с се означува - првиот 
пат како саат 2А, а вториот пат како саат 2Б. 

4. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". 

 
        Бр. 23-236/1       Претседател на Владата 
29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
116. 

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 
36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои мо-

же да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Ми-
нистерството за образование и наука  и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Вредност во 

ЕУР 
1 2 3 4 

 
9406 

 
9406 00 Монтажни згради:  

 9406 00 90 00 - Од други материја-
ли 

 
 

  а) Монтажни згради 
од други материјали 6.000.000,00 

 
2. Со донесувањето на ова решение престанува да ва-

жи Решението за ослободување од плаќање царина доне-
сено од Владата на Република Македонија под бр. 23-
7126/1 од 25 декември 2001 година, објавено во "Службен 
весник на Република Македонија" бр. 104/2001. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 23-490/1                       Претседател на Владата 

29 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
            Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
117. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 јануари 2002 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ  НА ЗАВОДОТ ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 
 
1. Се разрешува Ракип Дочи од должноста заменик на 

директорот на Заводот за животна средина, орган во сос-
тав на Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
          Бр. 17-317/2        Претседател на Владата 
22 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
             Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
 
 
 

118. 
Врз основа на член 54, став 6, од Законот за ветеринар-

но здравство ("Службен весник на Р. Македонија" бр. 
28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО 
САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА И НАЧИН 
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РЕЗИДУИ И ОП-
РЕДЕЛЕНИ СУПСТАНЦИИ  ВО  СУРОВИНИ,  

ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ  
ОД  ЖИВОТИНСКО  ПОТЕКЛО 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење 
ветеринарно санитарен преглед и контрола и начин на во-
дење на евиденција за резидуи и определени супстанции 
во суровини, живи животни и производи од животинско 
потекло кои се дадени во Прилог I кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 2 

Одделни изрази кои се употребуваат во овој правил-
ник го имаат следното значење: 

1. Штетни материи - се биорезидуи, анаболици, тире-
остатици, полихлорирани бифенили, пестициди, микоток-
сини, метали и металоиди, радионуклеотиди и органски 
штетни материи (во натамошниот текст: резидуи). 

2. Недозволени супстанции или производи - се суп-
станции или производи чие давање на животните е забра-
нето со прописи на ЕУ или националните закони и подза-
конски прописи. 

3. Нелегално третирање - илегален третман - е употре-
ба на недозволени (неауторизирани) супстанции или про-
изводи или употреба на супстанции или производи дозво-
лени (ауторизирани) со законска регулатива на ЕУ кои се 
употребуваат за одредени цели или под услови кои се пои-
накви од оние пропишани со законска регулатива на ЕУ 
или соодветно на националните прописи. 

4. Надлежен орган - е Управата за ветеринарство во 
состав на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

5. Овластена лабораторија - е лабораторија одобрена од 
надлежниот орган за испитување на официјални мостри со 
цел на откривање на содржина на резидуи. 

6. Производ од животинско потекло - е составен дел на 
животинското тело во сурова, полупреработена или прера-
ботена состојба и млеко, јајца, производи од месо, риби, 
млеко и јајца, икра, мед и други производи од пчели, како 
и производи од ракови, школки, полжави и жаби наменети 
за исхрана на луѓето.  

7. Збирна група на животни - е група на животни од 
ист вид, со иста годишна возраст одгледувани на исто ста-
до (имот), во исто време и под исти услови на одгледува-
ње. 

8. Сопственик на животни - е секое правно или физич-
ко лице кое се јавува како сопственик, корисник или чу-
вар, кој е директно одговорен за здравјето на животните. 

9. Лот - е серија на производство - група на производи 
од ист вид кој припаѓаат на едно пакување или на техно-
лошка производствена целина. 

10. Официјална мостра - е мостра земена од овластено 
лице, за целите на испитување на резидуите на супстан-
ции дадени во Анекс 1, повикувајќи се на видот, типот, 
количеството, методот на собирање и идентификација на 
полот на животното, потеклото на животното или живо-
тинскиот производ. 

11. Овластено лице - е државен ветеринарен инспектор 
и државен ветеринарен инспектор на граничен премин. 
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12. Доктор по ветеринарна медицина - ДВМ - е лице 
со завршен факултет за Ветеринарна медицина и положен 
државен испит, вработен во ветеринарно друштво или 
фарма. 

13. Фарма - е место каде се држат и одгледуваат жи-
вотните. 

14. Бета-агонисти - се бета-аденоакцепторни агонисти. 
15. Добиточна храна - е производ од растително, живо-

тинско или минерално потекло, добиен природно како ка-
баста, концентрирани или индустриски комплетни крмни 
смески и суровини, кои служат за исхрана на животните, а 
не се штетни за нивното здравје. 

16. Животни за колење - се копитари, чапункари, пер-
ната живина, куникули и дивеч чие месо е наменето за ис-
храна на луѓето.  

17. Мониторинг - е следење на резидуите и супстан-
ции во живи животни, нивните екскременти и телесни 
течности или во ткива, анимални производи, добиточна 
храна и вода за пиење. 

 
II. ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ И ОТКРИВАЊЕ  

НА РЕЗИДУИ 
 

Член 3 
Процесите на производство на животните за колење и 

на производите од животинско потекло се надгледуваат, 
за целите на откривање на резидуи од Прилог I од овој 
правилник и тоа: 

1. во живи животни и нивните екскременти, телесни 
течности и во ткивата; 

2. производи од животинско потекло; и 
3. во добиточна храна и вода за пиење. 
 

Член 4 
Управата за ветеринарство (во натамошниот текст: 

Управа) при вршење на надгледување: 
1. составува план за следење и откривање на резидуи 

согласно член 5 од овој правилник за да се овозможи ов-
ластениот орган да ја врши потребната инспекција; 

2. ја координира активноста меѓу овластените лица од-
говорни за следење на резидуи; 

3. собира, обработува и анализира податоци кои се 
потребни за проценка на степенот за следење на резидуите 
добиени од мерките предвидени во оваа глава и спроведу-
вање на планот во поедини подрачја; 

4. испраќа известување до надлежната комисија на ЕУ, 
најдоцна до 31 март секоја година, на податоците и резул-
татите од точка 3 на овој член вклучувајќи ги и резултати-
те од други испитувања и проценки; и 

5. го надгледува процесот на следење и откривање на 
резидуите. 

 
Член 5 

Со планот за следење и откривање на резидуи, (во на-
тамошниот текст: план), се определуваат резидуи кои ќе 
се испитуваат според различните видови на животни и 
производи од животинско потекло, согласно Прилог II од 
овој правилник; 

Со планот од став 1 на овој член се определуваат и 
мерките за откривање на: 

1. резидуи на определени супстанции во живите жи-
вотни, нивните екскрети и телесни течности, во животин-
ските ткива и во производите како што се: месото, млеко-
то, конзумните јајца и медот; 

2. определени супстанции во водата за пиење и храна 
за животните во местата каде тие се држат или одгледува-
ат. 

Обемот и фреквенцијата на земање мостри се опреде-
лени во Прилозите II и III кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

Планот се донесува за секоја календарска година, нај-
доцна до 31 март, во тековната година. 

 
Член 6 

При изработката на планот се земаат во предвид по-
себни услови, во врска со појавувањето на резидуи. 

 
 

Планот особено содржи: 
1. Начинот на користење на супстанциите наведени во 

Прилог I. 
2. Начин на спроведување на контрола на теренот. 
3. Листа на овластени лаборатории за испитување на 

мострите. 
4. Ниво на максимум дозволени граници на резидуи. 
5. Листа на супстанциите што треба да бидат открие-

ни, методи на анализа, стандарди за интерпретација на ре-
зултатите во однос на супстанциите од Прилог I.  

6. Бројот на официјалните мостри што треба да се зе-
мат во однос на бројот на заколени животни поединечно 
за секој вид во минатата година, а во согласност со обемот 
и зачестеноста на земање на мостри во Прилог III. 

7. Начин на земање на официјалните мостри. 
8. Мерки кои овластеното лице може да ги преземе во 

случај на утврдување на присуство на резидуи. 
 

Член 7 
Овластеното лице најмалку два пати годишно, до Упра-

вата, доставува извештај за спроведување на планот. 
 

III. КОНТРОЛИ ШТО ГИ СПРОВЕДУВААТ ПРАВНИТЕ 
И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ВКЛУЧЕНИ ВО ПРОИЗВОДС-
ТВОТО НА ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИН-

СКО ПОТЕКЛО 
 

Член 8 
Во промет согласно Законот за ветеринарно здравство 

можат да се стават само: 
1. животни на кои не им се давани забранети супстан-

ции или производи или животни кои не се недозволено ле-
кувани; 

2. животни на кои им се давани одобрени супстанции 
или производи кај кои истекла пропишаната каренца; и 

3. производи кои потекнуваат од животните од точка 1 
и 2 од овој став. 

Сопствениците или одговорните лица во објектите за 
колење, обработка и преработка на производи од живо-
тинско потекло на примарните производи од животинско 
потекло, ги преземаат потребните мерки, а особено мерки-
те на контрола, при што: 

а. во производството да се користат само оние живот-
ни за кои нивниот производител е во можност да гаранти-
ра дека за време од последното лекување па се до ставање 
во промет на ткивата или производите кој потекнуваат од 
лекувани животни, поминало пропишаното време (карен-
ца); 

б. да бидат сигурни дека животните или производите 
од животинско потекло не содржат резидуи над максимал-
но  дозволените граници и остатоци од недозволени суп-
станции или производи. 

 
Член 9 

ДВМ кој го врши лекувањето на животните, може да 
врши и надгледување на условите за одгледување и на ви-
дот на третманот со резидуите определени во Прилог I на 
овој правилник.  

ДВМ води евиденција за начинот на лекувањето, за 
видот на лекот што е применет, датумот на третманот, за 
начинот на кој се применува лекот, обележување на леку-
ваните животни и времетраењето на каренцата. 

Сопственикот на животните може да дава ветеринарни 
лекови само под контрола на ДВМ, при што треба да го 
почитува упатството од производителот на лековите и 
времетраењето на каренцата и да води евиденција, а вете-
ринарните рецепти да ги чува најмалку 5 години од изда-
вањето. 

За случаите од став 2 и 3 на овој член сопственикот и 
ДВМ го известуваат овластеното лице. 
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IV. ПОВРЕМЕНИ КОНТРОЛНИ МЕРКИ  
Член 10 

Покрај контролата која се спроведува согласно планот, 
Управата може да спроведе повремени контроли и тоа: 

1. Во местото и во текот на производството на суп-
станциите кои се составен дел на група А од Прилог I на 
овој правилник, и начинот на нивното држење, складира-
ње, транспорт, дистрибуција и продажба. 

2. На било кое ниво на производството на добиточна 
храна, места на складирање и дистрибутивен синџир на 
добиточна храна. 

3. Целиот производствен синџир на животни и  суро-
вини од животинско потекло. 

Контрола од ставот 1 на овој член може да се спроведе 
за откривањето на недозволени супстанции или производи 
кои се употребуваат со цел на гоење или недозволено ле-
кув ње на животните. а 

Член 11 
Контролата од член 10 на овој правилник се спроведу-

ва без претходно известување. 
Сопственикот и лицето кое е одговорно за животните 

наменети за колење треба да обезбеди објекти за инспек-
циски преглед пред колење на животното и да му ја пру-
жат сета потребна помош на овластеното лице при прегле-
дот.  

Член 12 
Овластеното лице треба да: 
1. Во случај на сомневање на недозволено лекување 

кај животните да го испраша сопственикот, лицето кое е 
одговорно и ДВМ одговорен за лекување на животните и 
да побара да му ја обезбедат потребната документација од 
членот 9, став 2 и 3, од овој правилник. 

2. Во случај на недозволено лекување или употреба на 
недозволени супстанции или производи или каде има сом-
невање за нивна употреба или нивно испитување, се спро-
ведува: 

а) контрола за потеклото и местото од каде доаѓаат 
животните, со методата на случајна мостра. 

б) контрола на добиточната храна и водата за пиење 
што ја користеле животните, а за аквакултурни животни - 
водата во која се одгледувани. 

в) контролата е предвидена со членот 10, став 1, точка 
1 од овој правилник. 

г) други контроли, со цел да се открие потеклото на 
недозволените супстанции и производи. 

3. Ако во животинските производи, ткива или органи 
се утврдат поголеми количини на резидуи од максимално 
дозволено ниво, да направи потребен број на контроли и 
да преземе мерки во согласност со одредбите од овој пра-
вилник. 

 
V. КОНТРОЛА ПРИ УВОЗ  

Член 13 
При увоз на животни и производи од животинско по-

текло увозникот треба да обезбеди (кон животните и про-
изводите од животинско потекло) соодветен документ, за 
пратење на резидуи, издаден од надлежен орган од земјата 
извозничка.   

Член 14 
Со планот за следење и откривање на резидуи се утврду-

ваат и мерки и начин на земање на мостри за животни и про-
изводи од животинско потекло кои се од увоз.  

Член 15 
Кога ќе се утврди дека кај увезените животни во нив-

ното лекување се користени недозволени супстанции или 
производи, или има присуство на недозволени производи 
или супстанции, во една серија или во дел од серијата во 
увезените производи од животинско потекло, а кои потек-
нуваат од ист извозен објект, овластеното лице треба да ги 
преземе следните мерки: 

- да ја информира Управата за видот и намената на 
производот; 

- дополнително да земе мостри од секоја група на жи-
вотни или серија на производите од животинско потекло, 
кое се од исто место односно објект; 

- идните 5 пратки кои се од исто потекло привремено 
да ги заплени и да ги задржи до добивање на резултатот 
од спроведената анализа за оценка на исправноста; и 

- да го задолжи увозникот на предметната пратка да ја 
врати пратката во земјата на потекло или нештетно да ја 
уништи на негов трошок и под контрола на овластено ли-
це, кога од земените мостри се утврди присуство на оста-
тоци на недозволени супстанции или производи. 

За резултатите од додатното испитување, овластеното 
лице мора да ја извести Управата, која врз основа на тие 
информации ќе преземе други потребни мерки за утврду-
вање на причините за присуство и потекло на резидуи над 
дозволеното ниво. 

 
VI. МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ВО СЛУЧАЈ 

НА НЕДОЗВОЛЕНО ПОСТАПУВАЊЕ 
 

Член 16 
Во случај ако со анализата се утврди присуство на ре-

зидуи, Управата може да бара: 
1. Од страна на овластеното лице во најкус можен рок: 
- сите информации за утврдување на потеклото на жи-

вотните, односно фармата од кај потекнуваат или доаѓаат 
животните; и 

- сите податоци за методите и резултатите од анализа-
та. 

2. Овластеното лице да спроведе: 
- Истрага во фармата од која животното потекнува или 

местото од каде доаѓа животното, за да се утврди причи-
ната за присуство на резидуите во недозволени количини; 

- Во случај на недозволено лекување истрага за потек-
лото на супстанциите или производите во зависност од: 
местото на производство, ракување, складирање, тран-
спорт, применува дистрибуција или продажба, соодветно 
со потребите; 

- Секое дополнително испитување кое се смета за пот-
ребно. 

Животните од кои се земени мострите јасно и видливо 
се обележуваат и евидентираат. Животните не смеат да ја 
напуштат фармата или местото на држење се додека не се 
добијат резултатите од испитувањето. 

 
Член 17 

Во случај кога ќе се утврди недозволено лекување, ов-
ластеното лице веднаш животните ги става под службена 
контрола и го спроведува испитувањето од член 12 точка 
2 на овој правилник. 

 
Член 18 

Врз основа на резултатите од анализата, овластеното 
лице ги спроведува сите потребни мерки за заштита на 
здравјето на луѓето, а може да воведе забрана за напушта-
ње на животните од фармата и местото на држење, или 
привремена забрана за изнесување на производите од жи-
вотинско потекло, кои се од фармата или се произведени 
во објектите. 

Секој труп или производ од животинско потекло, за 
кој резултатите од анализите покажуваат дека испитува-
ните резидуи се над максимално дозволените граници, се 
прогласуваат како хигиенски непогодни за јавна потрошу-
вачка.  

Во случај кога повторените резултати од испитување-
то на резидуите, кај одредени супстанции се во недозволе-
ни количини, овластеното лице врз основа на сопствена 
проценка дополнително зема мостри од животните во мес-
тото на одгледувањето, а ако се во прашање производи од 
животинско потекло во производните објекти и тоа во 
период од најмалку 6 месеци. 

 
Член 19 

Во случај на наод на забранети супстанции или произ-
води, од групата А и група Б 1 и Б 2, од Прилог I, кај неов-
ластени лица тие треба да се стават под службен надзор на 
овластеното лице се додека не се преземат соодветните 
мерки. 
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Член 20 
Животните кај кои е потврдено недозволеното лекува-

ње се обележуваат и евидентираат, и под надзор на овлас-
тено лице нештетно се отстрануваат. 

Труповите на животните не смеат да се користат за ни-
една намена. 

Во случај кога испитувањето е извршено со методата 
на земање на репрезентативна мостра и ако половина или 
повеќе од мострите кои се земени според член 17, од овој 
правилник се позитивни, на сопственикот на животните 
му се дава можност самиот да одлучи дали сите животни 
кои ги има на фармата да се проверат или истите да се за-
колат. 

За нареден период од најмалку 12 месеци фармите што 
припаѓаат на истото лице ќе бидат предмет на построги 
испитувања на резидуи кои предходно се најдени во не-
дозволени количини, кои ќе бидат под надзор на овласте-
ното лице. Каде што е вклучен сопствен мониторинг сис-
тем во објектите, системот ќе биде вон употреба во текот 
на периодот од 12 месеци. 

Во случај на користење на недозволени супстанции, 
објектите во кои се произведуваат производи од животин-
ско потекло, вклучувајќи ги и фармите ќе бидат предмет 
на дополнителни проверки, освен на оние од член 10 точ-
ка 1 од овој правилник за да се одреди потеклото на суп-
станциите кои се најдени во недозволени количини. 

Дополнителните проверки ќе се направат и на сите об-
јекти кои произведуваат производи од животинско потек-
ло вклучувајќи ги и фармите во истиот синџир на набавка 
на животни и храна за нив како и фармата на потекло.  

Член 21 
Овластеното лице во кланицата треба: 
1. Ако се сомнева или има доказ дека животните кои 

се донесени на колење биле објект на недозволено лекува-
ње или им биле внесени недозволени супстанции или про-
изводи: 

(а) да обезбеди животните да бидат заклани одвоено 
од другата група на животни што пристигнуваат во клани-
цата; 

(б) привремено да се запленат/задржат труповите и 
внатрешните органи на животните и веднаш да се приста-
пи на земање на мостри за откривање на бараните резидуи 
и докажување на присуство на недозволени супстанции; и 

(в) ако се добијат позитивни резултати од анализата, 
месото, внатрешните органи и други ткива од овие живот-
ни мора нештетно да се уништат без можност за обесште-
тување. 

2. Ако се сомнева или има доказ дека до времето на 
колење на животните не изминала дозволената каренца, ќе 
мора: 

- колењето да го одложи за најмалку онолку денови кол-
ку е пропишано во упатството на производителот на одоб-
рените супстанции, а за супстанции/производи кои содржат 
бета-агонисти, периодот на каренца мора да трае најмалку 
28 дена од последното лекување; 

- во случаи кога колењето не може да биде одложено 
(принудно колење), животните да се заколат пред истекот 
на одредената каренца. Во тој случај месото и внатрешни-
те органи се задржуваат до добивање на резултатите од 
анализата. 

3. Месото и внатрешните органи кои содржат резидуи 
што не ги надминуваат максимално дозволените граници 
да одобри да бидат употребени за исхрана на луѓето без 
ограничување. 

4. Месото и внатрешните органи кои содржат резидуи 
што ги надминуваат максимално дозволените граници да 
ги прогласи како неупотребливи за исхрана на луѓето. 

 
Член 22 

На места каде што ќе се утврди држење, користење 
или производство на недозволени супстанции или произ-
води, овластеното лице:  

- ќе ги заплени и нештетно уништи недозволените суп-
станции или производи, 

- привремено ќе го забрани производството на недоз-
волените супстанции или производи. 

 
 
 
 

Член 23 
Против лицата кои се одговорни за ставање во промет 

на недозволени супстанции или производи, или примена на 
одобрени супстанции или производи кои се употребуваат 
спротивно од пропишаната, ќе се преземат мерки согласно 
Законот за ветеринарно здравство.  

 
Член 24 

Во случај на одбивање на соработка или попречување-
то на работата на овластеното лице, кое ги обавува пропи-
шаните прегледи и контроли, како и земање на мостри 
согласно барањата за примена на планот, како и за време 
на траењето на испитувањето и контролите во согласност 
со одредбите на овој правилник, ќе се преземат мерки 
против сопственикот на животните или животинските 
производи согласно Законот за ветеринарно здравство. 

 
Член 25 

Официјалните мостри се земаат во согласност со При-
лог III од овој правилник и се доставуваат на испитување 
во овластената лабораторија. 

За супстанциите од групата А од Прилог I, сите пози-
тивни резултати добиени со брзата ориентациска метода 
(сцреенинг тест) треба да се потврдат со потврдената ла-
бораториска метода. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
          Бр. 11-585/1            Министер, 
18 јануари 2002 година                       Марјан Ѓорчев, с.р. 
             Скопје 
 

Прилог I 
 

НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ 
 
Група А-супстанции кои имаат анаболички ефект и не-

дозволени супстанции. 
 
1. Стилбени, деривати на стилбени, нивни соли и ес-

три. 
2. Антитироидни супстанции. 
3. Стероиди. 
4. Кисели лактони на Резолинот вклучувајќи го и зера-

нолот. 
5. Бета-агонисти. 
6. Супстанции вклучени во Анекс IV во Регулативата 

(ЕЕС) бр. 2377/90 од 26.06.1990. 
 
Група Б-Ветеринарни лекови∗ и контаминенти 
 
1. Антибактериски супстанции, вклучувајќи ги сулфо-

намидите и хинолите. 
2. Други ветеринарни лекови: 
а) антихелминтици, 
б) кокцидиостатици, вклучувајќи ги и нитромидазоли-

те, 
в) карбамати и пиретроиди, 
г) седативи, 
д) нестероидни антиифламаторни лекови (НСАИДс), 
ѓ) други фармаколошко активни супстанции. 
3. Други супстанции и загадувачи на околината: 
а) органохлоридни соединенија вклучувајќи (Пц Бс), 
б) органофосфорни соединенија, 
в) хемиски елементи, 
г) микотоксини, 
д) вештачки бои, 
ѓ) друго. 

 
 
                            
∗ Се вклучуваат и забранети супстанции кои се употребуваат во 
ветеринарни цели 
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Прилог III 
 

ОБЕМ И ФРЕКВЕНЦИЈА НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ 
ЧАПУНКАРИ 

 
1. Говеда 

Најмалиот број на животни за контрола на сите видови 
на резидуи и супстанции, за секоја година, треба да е 
приближно еднаква на 0,4% од вкупниот број на говедата, 
кои се заклани во претходната година по следната подел-
ба: 

Група А: 0,25% по следната поделба: 
- една половина од мострите се земаат од живи живот-

ни во фармата, (во случај на престап 25% од мострите ана-
лизирани за испитување на групата А5 мостри можат да 
бидат земени од добиточна храна, вода за пиење и др.). 

- другата половина од мострите ќе биде земена од кла-
ница. 

Секоја подгрупа во групата А мора да бидат провере-
ни секоја година и тоа во обем минимум 5% од вкупниот 
број на земени мостри, кои се испитуваат за групата А. 

Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за 
групата А, се распоредува спрема искуството за употреба 
на тие поедини супстанции. 

Група Б: 0,15% 
30% од мострите мора да се испитат на супстанции од 

групата В1. 
30% од мострите мора да се испитат на супстанции од 

групата В2. 
10% од мострите мора да се испитат на супстанции од 

групата В3. 
Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за 

групата Б, се распоредува спрема искуството за употреба 
на тие поедини супстанции. 

 
 

2. Свињи 
Најмалиот број на животни за контрола на сите видови 

на резидуи и супстанции, за секоја година, треба да е 
приближно еднаков на 0,05% од вкупниот број на свињи, 

кои се заклани во претходната година по следната подел-
ба: Прилог II

Група А: 0,02% 
Таму каде земањето на мостри од животните е во кла-

ниците, дополнително на местата каде животните се од-
гледуваат, мора да се земаат мостри од водата за пиење, 
храната, фецесот и тоа така во една година со земање на 
мостри мора да е најмалку 1 фарма на 100.000 свињи зак-
лани во минатата година. 

Секоја подгрупа во групата А мора да бидат провере-
ни секоја година и тоа во обем минимум 5% од вкупниот 
број на земени мостри, кои се испитуваат за групата А. 

Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за 
групата А, се распоредува спрема искуството за употреба 
на тие поедини супстанции. 

Група В: 0,03% 
30% од мострите мора да се испитат на супстанции од 

групата В1. 
30% од мострите мора да се испитат на супстанции од 

групата В2. 
10% од мострите мора да се испитат на супстанции од 

групата В3. 
Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за 

групата Б, се распоредува спрема искуството за употреба 
на тие поедини супстанции. 

 
3.Овци и кози 

Најмалиот број на животни за контрола на сите видови 
на резидуи и супстанции, за секоја година, треба да е 
приближно еднаков на 0,05% од вкупниот број на овци и 
кози постари од три месеци, кои се заклани во претходна-
та година по следната поделба: 

Група А: 0,01% 
Секоја подгрупа во групата А мора да биде проверена 

секоја година и тоа во обем минимум 5% од вкупниот број 
на земени мостри, кои се испитуваат за групата А. 

Преостанатиот број на мостри кој се за испитување на 
групата А, се распоредува спрема искуството за употреба 
на тие поедини супстанции. 

Група В: 0,04% 
30% од мострите мора да се испитат на супстанции од 

групата В1. 
30% од мострите мора да се испитат на супстанции од 

групата В2. 
10% од мострите мора да се испитат на супстанции од 

групата В3. 
Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за 

групата Б, се распоредува спрема искуството за употреба 
на тие поедини супстанции. 

 
4. Коњи 

Бројот на земени мостри ги утврдува овластеното лице 
спрема ситуацијата која владее на теренот (сомневање на 
употреба на забранети супстанции и друго). 

 
5. Живина 

Бројлери, несилки кокошки, мисирки и друга живина. 
Примерокот е составен од 1 или повеќе животни за-

висно од потребите на аналитичкиот метод. 
За секоја категорија од живината, минималниот број 

на земени мостри за секоја година, најмалку еден на 200 т. 
од годишното производство (мртва тежина). Ако годиш-
ното производство на секоја категорија на живината е пре-
ку 5000 тони, за секоја група на супстанции се земаат ми-
нимум 100 мостри. 

Следната поделба мора да се почитува. 
Група А: 50% од сите мостри 
Една петина од мострите мора да се земаат од фарми-

те. 
Секоја подгрупа од Групата А мора да е проверена се-

која година користејќи минимум од 5% од вкупниот број 
на земени мостри за испитување на Група А. 

Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за 
групата А, се распоредува спрема искуството за употреба 
на тие поедини супстанции. 

Група Б: 50% од сите примероци 
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30% мора да се проверат за групата В1 супстанции, 
30% мора да се проверат за групата В2 супстанции, 
10% мора да се проверат за групата В3 супстанции. 
Останатиот број на мостри се распоредува спрема си-

туацијата на теренот. 
 

АКВАКУЛТУРНИ ЖИВОТНИ 
 

Риби од рибници 
Мостра е една или повеќе риби одбрани спрема голе-

мината и за барањето на аналитичкиот метод. 
Земјата членка мора да го почитува минималното ниво 

на примероци и фреквенцијата дадена подолу зависно од 
производството на рибникот (изразено во тони). 

Минималниот број на мостри што треба да се земат се-
која година мора да биде најмалку 1 на 100 т. од годишно-
то производство. 

Бараните супстанции и одбраните мостри за анализа 
треба да се селекционираат спрема употребата на тие суп-
станции. 

Следната поделба мора да се почитува. 
Група А: една третина од сите примероци 
Сите мостри мора да се земаат на рибникот од сите 

нивоа на чување, вклучувајќи ги и рибите кои се пред 
пуштање во промет. 

Група Б: две третини од сите примероци 
Мострите треба да се земаат: 
а. Првенствено од рибник, или веднаш после уловот на 

рибите за конзумирање. 
б. Во производниот објект, или во целокупното про-

дажно ниво, за свежа риба, при што треба да се земат по-
датоци за потеклото на рибата, за да може во случај на по-
зитивни резултати да го докаже потеклото на рибата. 

Мострите земени на ниво на рибник во сите случаи 
треба да бидат земени од минимумот 10% регистрирани 
производни места. 

 
Други аквакултурни производи  

На местата на одгледување се зима мостри, само ако 
има сомнение за загадување на околината со штетни суп-
станции. 

 
МЛЕКО  

Кравјо млеко 
А) Зимање на мостри: 
- Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено 

лице, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на 
млекото (фарма/животно од каде мострата потекнува). 

- Мострите се зимаат само од сирово млеко и тоа: 
а) на фармите од собирните цистерни; 
б) во млекарите пред да почне да се испразнува собир-

ната цистерна. 
Количината на мострата зависи од барањата на анали-

тичките методи. 
Б) Број и фреквенција на земање на мостри: 
Бројот на мостри кои се земаат секоја година изнесува 

една мостра на 15 000 тони од годишното производство на 
млекото, а најмалиот број на земени мостри годишно е 
300 и тоа така да се: 

а) 70% од мострите се испитуваат на остатоци од вете-
ринарни лекови. При што секоја мостра мора да биде тес-
тирана на најмалку 4 супстанции што се разликуваат, од 
најмалку 3 групи помеѓу групите А6, Б1, Б2(а) и Б2(д) - 
Анекс 1 од овој правилник. 

б) 15% од мострите се испитуваат на остатоци од гру-
пата Б3 - Анекс 1 од овој правилник. 

в) 15% од мострите се испитуваат во склад со состој-
бата на теренот (сомнение на употреба на недозволени 
супстанции и други проблеми). 

 
Овчо и козјо млеко 

А) Зимање на мостри:  
- Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено 

лице, на тој начин што секогаш да се знае потеклото на 
млекото. 

 
 
 

- Мострите се зимаат само од сирово млеко и тоа: 
а) местата каде што се молзат овците и козите; 
б) во млекарите пред да почне да се испразнува собир-

ната цистерна. 
Количината на мострата зависи од барањата на анали-

тичките методи. 
Б) Број и фреквенција на земање на мостри: 
Број на мостри кои се земаат секоја година изнесува 

една мостра на 5000 тони од годишното производство на 
млекото, а најмалиот број на земени мостри годишно е 50 
и тоа така да се: 

а) 70% од мострите се испитуваат на остатоци од вете-
ринарни лекови. 

При што секоја мостра мора да биде тестирана на на-
малку 4 супстанции што се разликуваат, од најмалку 3 
групи помеѓу групите А6, Б1, Б2(а) и Б2(д) -Анекс 1 од 
овој правилник. 

б) 15% од мострите се испитуваат на остатоци од гру-
па Б3 - Анекс 1 од овој правилник. 

в) 15% од мострите се испитуваат во склад со состој-
бата на теренот (сомнение на употреба на недозволени 
супстанции и други проблеми). 

 
ЈАЈЦА 

 
Кокошкини јајца 

А) Зимање на мостри: 
- Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено 

лице, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на 
јајцата (фарма од каде потекнуваат јајцата). 

- Мострите се зимаат: 
а) на фармата; 
б) на место каде се пакуваат јајцата. 
- Една мостра содржи 12 јајца или повеќе, зависно од 

барањата на аналитичката постапка. 
Б) Број и фреквенција на земање на мостри: 
Број на мостри кои се земаат секоја година изнесува 

најмалку една мостра на 1 000 тони од годишното произ-
водство на конзумните јајца, а најмалиот број на земени 
мостри е 200. 

Минимум 30% на мострите на конзумните јајца мора 
да се земаат од собирен центар, при што треба да се земат 
од сите класи на јајца кои се наменети за исхрана на луѓе-
то. 

Следната поделба мора да се почитува: 
- 70% се тестираат на најмалку на една супстанција од 

секоја поединечна група на А6, Б1 и Б2 од Анексот 1 на 
овој правилник. 

- 30% од мострите се зимаат и тестираат спрема 
ситуацијата на теренот при што мора да се тестираат рези-
дуи од групата Б3. 

 
Јајца од други видови на живина 

Бројот на мострите се одредува во склад со висината 
на производството и утврдените тековни проблеми во 
производството. 

Мострите на јајцата од другите видови на живина мо-
ра да се земаат одделно од мострите на кокошкините јајца 
и во планот за зимање на мостри се прикажуваат посебно.  

 
МЕД  

А) Земање на мостри:  
Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено 

лице, мострите мора да се земат од сите делови на произ-
водство на медот, на тој начин што секогаш ќе се знае по-
теклото на медот. 

Б) Бројот и фреквенција на земање на мостри: 
Број на мостри кои се земаат секоја година изнесува 

најмалку десет мостри на 300 тони од годишното произ-
водство на медот, а на секои наредни 300 тони се зема уш-
те по една мостра. 

Следната поделба мора да се почитува: 
- групите Б1 и Б2:50% од вкупниот број на мостри. 
- групите Б3 (а), (б) и (в):40% од вкупниот број на мос-

три. 
- 10% се земаат врз основа на искуствата, со посебен 

акцент врз микотоксините. 
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МЕСО ОД КУНИКУЛИ, МЕСО ОД ДИВЕЧ КОЈ СЕ ОДГЛЕ-
ДУВА НА ФАРМА И ДИВЕЧ Д СЛОБОДНАТА ПРИРОДА О 

Месо од куникули 
А) Зимање на мостри: 
Една мостра се состои од една или повеќе животни 

кои се од ист производител, а се во склад со барањата од 
аналитичките методи. 

Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено 
лице, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на зе-
мената мостра. 

Мострите мора да се земат врз основа на структурата 
на производство на куникулите и тоа:  

а) во фарма, 
б) во кланица. 
Во местото на одгледување, може да се земат одреден 

број мостри од водата за пиење и од храната од која се 
хранат куникулите, за да се изврши контрола на недозво-
лени супстанции. 

Б) Број и фреквенција на земање на мостри: 
Број на мостри кој се земаат секоја година изнесува 

најмалку десет мостри на 300 тони од годишното произ-
водство (мртва вага) на месото, а на секои наредни 300 то-
ни се зима уште по една мостра. 

Следната поделба мора да се почитува: 
Група А: 30% од сите мостри 
70% од мострите се испитуваат на резидуи од групата 

А6, 
30% од мострите се испитуваат на резидуи од другите 

подгрупи на групата А. 
Група Б: 70% од сите мостри 
30% мора да се проверат на супстанции од групата В1, 
30% мора да се проверат на супстанции од групата В2, 
10% мора да се проверат на супстанции од групата В3. 
Останатиот број на мостри се распоредува спрема си-

туацијата на теренот. 
 

ДИВЕЧ КОЈ СЕ ОДГЛЕДУВА НА ФАРМА 
 
А) Зимање на мостри: 
Количината на земената мостра е во склад со барањата 

од аналитичките методи. 
Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено 

лице, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на зе-
мената мостра. 

Мострите мора да се земат во местото на преработка 
на дивечот и секогаш мора да им се знае потеклото. 

Во местото на одгледување, може да се земат одреден 
број на мостри од водата за пиење и од храната со која се 
храни дивечот, за да се испита на недозволени супстан-
ции. 

Б) Број и фреквенции на земање на мостри: 
Број на мостри кои се земаат секоја година изнесува 

најмалку сто мостри. 
Следната поделба мора да се почитува: 
Група А: 20% од сите мостри 
Најголемиот дел од мострите се испитуваат на резидуи 

од групите А5 и А6. 
Група Б: 70% од сите мостри 
30% мора да се проверат на супстанции од групата В1, 
30% мора да се проверат на супстанции од групата 

В2(а) и (б), 
10% мора да се проверат на супстанции од групата 

В3(в) и (д), 
30% мора да се проверат на супстанции од групата В3. 
 

ДИВЕЧ ОД СЛОБОДНАТА ПРИРОДА 
 
А) Зимање на мостри: 
Количината на земената мостра е во склад со барањата 

од аналитичките методи. 
Мострите се земаат на местото на преработка или отс-

трелот и на начин кој треба секогаш да се знае местото од 
каде е уловен дивечот. 

Б) Број и фреквенција на земање на мостри: 
Број на мостри кој се земаат секоја година изнесува 

најмалку сто мостри. 
Мострите се земаат со цел за откривање на остатоци 

од хемиски елементи во ткивата на дивечот. 
 
 
 

119. 
Врз основа на член 46-в од Законот за буџетите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01 и 93/01) и член 65 од Законот за 
јавни набавки ("Службен весник на Република Македони-
ја" р. 26/98 и 2/2002), министерот за финансии, донесе б 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА 
РЕВИЗОРОТ ЗА ЦЕНТРАЛНА ВНАТРЕШНА РЕВИ-

ЗИЈА И ЈАВНИ НАБАВКИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината 
и начинот на издавање на службената легитимација на ре-
визорот за централна внатрешна ревизија и јавни набавки 
(во атамошниот текст: ревизор). н 

Член 2 
Образецот на службената легитимација на ревизорот 

се печати на бездрвна хартија со сино-бела боја, со димен-
зии 6х9 см, заштитен со пластична фолија, кој е сместен 
во дводелен кожен повез. 

Предната страна на образецот на службената легити-
мација на ревизорот содржи: "РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ", "Службена 
легитимација", "Ревизор за централна внатрешна ревизија 
и јавни набавки", во средината има место за фотографија 
со димензии 2,5х3 см, а под неа место за впишување пода-
тоци за: "името и презимето на ревизорот", регистарски 
број, место за потпис на министерот за финансии и место 
за печат. Во долниот дел е отпечатен серискиот број на 
службената легитимација. 

Задната страна на образецот на службената легитима-
ција на ревизорот го содржи: грбот на Република Македо-
нија и текстот на овластувањето во кој е втиснат симболот 
на Министерството за финансии: "Лицето чие име и пре-
зиме и слика се наоѓаат на оваа легитимација е работник 
на Министерството за финансии и согласно член 46-в од 
Законот за буџети и член 64 од Законот за јавни набавки е 
овластено да врши контрола на наменското користење на 
средствата од Буџетот кај корисниците и единките корис-
ници на средства од Буџетот на Република Македонија, на 
буџетите на единиците на локалната самоуправа и на фон-
довите, како и контролата на спроведувањето на постапка-
та за јавни набавки". 

На задната внатрешна страна од повезот се внесува 
симболот на Министерството за финансии, кој е отпечатен 
кон  правилник и е негов составен дел.  овој 

Член 3 
Службената легитимација на ревизорот се издава спо-

ред образец, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов 
сос авен дел. т 

Член 4 
Службената легитимација на ревизорот има важност 

се додека лицето на кое му е издадено има службено свој-
ство на ревизор. 

Ревизорот ја враќа легитимацијата по престанок на 
слу беното својство на ревизор. ж 

Член 5 
Во случај на губење на службената легитимација на реви-

зорот или ако на друг начин остане без неа, ревизорот ја огла-
сува за неважечка на сопствен трошок и за тоа веднаш го из-
вестува Министерството за финансии. 

Во случаите од став 1 на овој член, на ревизорот му се 
издава нова легитимација.  

Член 6 
Службената легитимација на ревизорот се заменува со 

нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане не-
употреблива или кога имателот на службената легитима-
ција ќе ги промени личните податоци.   

Член 7 
Службената легитимација на ревизорот што се враќа 

или заменува се поништува.   
Член 8 

Издадените службени легитимации на ревизорите се 
евидентираат во Министерството за финансии. 
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120. Редниот број од евиденцијата под кој е извршен упис 
на податоците се впишува во службената легитимација, 
како регистарски број. 

Врз основа на член 124 став 3 од Законот за лековите, 
помошните лековити средства и медицинските помагала 
("Службен весник на РМ" бр. 21/98), министерот за здрав-
ство, донесе 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржината 
и начинот на издавање на службената легитимација на ин-
спекторот за контрола на буџет и за јавни набавки ("Сл. 
весник на РМ" бр. 35/98). 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ  НА  ЛЕГИТИМАЦИЈАТА  НА  ИН-
СПЕКТОРОТ ЗА ЛЕКОВИ, ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ 

СРЕДСТВА  И  МЕДИЦИНСКИ  ПОМАГАЛА   
Член 1 Член 10 

Со овој правилник се пропишува образецот на легити-
мацијата на инспекторот за лекови, помошни лековити 
сре ства и медицински помагала. 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". д  Член 2   Бр. 18-2186/1                        Министер за финансии, 

Легитимацијата на инспекторот за лекови, помошни ле-
ковити средства и медицински помагала се издава на образец 
бро кој е составен дел на овој правилник. 

29 јануари 2002 година                Никола Груевски, с.р. 
       Скопје 

ј 1,  

 

Член 3 
Легитимацијата се печати на два картони кои меѓусеб-

но се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 60 
х 90 мм. 

Првиот картон е кожен, темно сина боја и на него е ис-
печатено: прво Република Македонија, под него грбот на 
Република Македонија (метален), потоа легитимација на 
инспектор за лекови, помошни лековити средства и меди-
цински помагала и е втиснат бројот на легитимацијата. Вто-
риот картон е пластифициран и на него е испечатено: Ми-
нистерство за здравство, под него Биро за лекови, место за 
фотографија на инспекторот, име и презиме на инспекто-
рот, број на легитимацијата и датум на издавање на легити-
мацијата, место за потпис на министерот за здравство и 
место за печат.  

Член 4 
Легитимацијата има важност сé додека лицето на кое му 

е издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанокот 

на службеното својство на инспектор.  
Член 5 

 

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја 
огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го из-
вестува министерот за здравство. 

Министерот за здравство во случај од став 1 на овој 
чле  издава нова легитимација. н 

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотрае-

ност или оштетување ќе стане неупотреблива и во случаи кога 
инспекторот ќе ги промени личните податоци. 

Легитимациите што се враќаат или заменуваат, се 
ништат. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото 

објавување во "Службен весник на Република Македони-
ја".  

  Бр. 15-369/1                                    Министер, 
21 јануари 2002 година         доц. д-р Ѓорѓи Оровчанец, с.р. 
            Скопје 
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  Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала,
("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Министерството за здравство, објавува 

121. 

 
С П И С О К 

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 21.07.2001 ДО 31.12.2001 
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     Министер за здравство,  

               доц. д-р Ѓорѓи Оровчанец, с.р.           Бр. 15-540/1 
 28 јануари 2002 година 
             Скопје 
  

122.  
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна 

банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на својата ЏЦВ седница, одржана на 31.01.2002 
година, донесе 

 
О. бр. 02-15/ЏЦВ-2/2002                     
 31 јануари 2002 година                  Претседател 
            Скопје                     на Советот на Народна банка   
                                                на Република Македонија, О Д Л У К А 
                                 Гувернер, ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПЛАЌА 
ПРОВИЗИЈА ЗА КУПУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗА-
ПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 

           Љубе Трпески, с.р. 
___________ 

123. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна 

банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, на својата ЏЦВ седница, одржана на 31.01.2002 
година, донесе 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат условите и начинот 

под кои Народна банка на Република Македонија плаќа 
провизија за купување на благајнички записи на Народна 
банка на Република Македонија.  

2. Кога банката купува благајнички записи на Народна 
банка на Република Македонија во свое име и за туѓа смет-
ка, провизијата за оваа услуга Народна банка на Република 
Македонија им ја плаќа на банките. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА ЛИК-

ВИДНОСТ НА БАНКИТЕ 
3. Провизијата од точка 2 е диференцирана и зависи од 

рокот на достасување на благајничките записи и тоа за: 
 
1. Одлуката за начинот на одржување на минимална 

ликвидност на банките ("Сл. весник на РМ" бр. 7/97, 47/97 
и 78/2001) престанува да важи. 

- 3 дена провизијата изнесува 0,029%; 
- 7 дена провизијата изнесува 0,044%; 
- 14 дена провизијата изнесува 0,064%; 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". - 28 дена провизијата изнесува 0,084%. 
4. Провизијата од точка 3. Народна банка на Републи-

ка Македонија ја плаќа месечно. 
 

О. бр. 02-15/ЏЦВ-1/2002                     
5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за условите и начинот под 
кои Народна банка на Република Македонија надоместува 
и плаќа провизија за купување на благајнички записи на 
Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на 
РМ" бр. 47/2001). 

 31 јануари 2002 година                  Претседател 
            Скопје                     на Советот на Народна банка  
                                                 на Република Македонија, 
                                 Гувернер, 
           Љубе Трпески, с.р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност 
на Статутарната одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на Македонија, објавена во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 5/2002, направена е грешка, поради 
што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУ-
ТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА 

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

 
Во точка 1, ред 3 наместо "Училишниот одбор" треба 

да стои "Управниот одбор". 
 

         Бр. 23-4637/2      Од Владата на Република 
1 февруари 2002 година      Македонија 
             Скопје 
__________________________________________________ 
Огласен дел 
 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поведена граѓанска постапка по тужба 

на тужителот Никола Дабески од Скопје, против тужениот 
Миле Трпковски од Скопје со непозната адреса на живее-
ње, за долг, вредност 1.500.000,00 денари. 

Се задолжува тужениот да се јави во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во судот или да назначи свој пол-
номошник кој ќе ги застапува неговите интереси, а во 
спротивно интересите на тужениот се до правосилното 
окончување на спорот ќе ги застапува адвокатот Дејан 
Дончевски од Скопје, ул. "Пајко Маало" бб, се додека ту-
жениот или неговиот полномошник не се јават во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЏЏ. П. бр. 
1676/2000.                    (2923) 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужите-
лот Тони Трајковски од Скопје, против тужениот Јованов-
ски Петков Георги, со непозната адреса на живеење за ут-
врдување право на сопственост на недвижен имот КП. 
353/1 КО Инџиково м.в. "Геран". 

Се повикува тужениот Јовановски Петков Георги од 
Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во овој суд или во истиот рок да достави своја точна 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој суд 
му се поставува привремен старател адвокатот Стојанчо 
Стојковски од Скопје, ул. "Коста Шахов" бр. 12 кој ќе ги 
застапува неговите интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 467/2001.
             (2170) 

___________ 
 

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужите-
лот Богоја Јовановски од Скопје, против тужениот Божин 
Лазаревски, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Божин Лазаревски да се јави во 
овој суд во рок од 20 дена по објавувањето на овој оглас и 
во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живее-
ње. 

Доколку тужениот не се јави во рокот од 20 дена, ќе 
биде застапуван од привремен застапник од редовите на 
адвокатите кој ќе го одреди судот, за да ги штити неговите 
интереси во текот на постапката и до правосилноста на 
истата. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ЏИИИ. П. бр. 
832/2001.             (2304) 

 
 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен 

предмет П. бр. 1072/2001 по тужбата на тужителот Усеин 
Усеинов од СР Германија, против тужената Леман Усеи-
нова, сега со непозната адреса на живеење, за развод на 
брак, вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената Усеинова Леман во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот, да пристапи во судот за-
ради прием на тужба и покана за расправа која дополни-
телно судот ќе ја определи или во истиот рок да постави 
свој полномошник што ќе ги застапува нејзините интере-
си. Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и 
не постави свој полномошник, за привремен застапник на 
тужената се одредува стручниот соработник во Основниот 
суд во Велес Николова Валерија, која ќе ги има сите права 
и должности на законски застапник по споменатиот пред-
мет, сé додека тужената или нејзин полномошник не се ја-
ви пред судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека поставил свој старател, а согласно 
член 79 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1072/2001. 
                                            (2730) 

 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. 

бр. 73/2002 по тужба на тужителот Мечкаров Коло од Ве-
лес, против тужениот ПП "ДАИСИ" ДОО Република Сло-
вачка, за сопственост, вредност на спорот 10.000,00 дена-
ри. За привремен застапник на тужениот судот го поставу-
ва стручниот соработник Билјана Јачева, согласно со член 
78 став 2, точка 4 и 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник во споменатиот предмет, се 
додека тужениот ПП "ДАИСИ" ДОО, од Република Сло-
вачка не се јави пред судот, односно додека Центарот за 
социјална работа не го извести судот дека поставил стара-
тел. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 73/2002. 
 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за раз-

вод на брак против тужената Ратка Митиќ со непознато 
престојувалиште. 

Судот на тужената Ратка Митиќ и назначи привремен 
застапник, а тоа е адвокатот Спасијка Чемерска од Кавадар-
ци, која ќе ги застапува нејзините интереси. 

Се повикува тужената Ратка Митиќ да се јави во судот 
или преку полномошник во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот. 

Доколку во овој рок тужената или нејзиниот полно-
мошник не се јави во судот, истата се предупредува дека 
назначениот привремен застапник не ја застапува во пос-
тапката по овој предмет сé додека истата или нејзиниот 
полномошник не се појави пред судот, односно додека ор-
ганот на старателство не го извести судот дека и поставил 
старател на тужената Ратка Митиќ. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 563/2001. 
                                            (2731) 

 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка по 

тужбата на тужителот Драгица Танева од Кочани, ул. "По-
парсов Блаже" бр. 27 против тужените Глигор Глигоров 
од с. Габрово, Верка Јованикова од с. Моноспитово, како 
и Тинка Димчевска и Деса Поповска и двете со престој во 
Шведска, за утврдување на оставина и сопственост на 
недвижен имот. Вредност на спорот 20.000,00 денари. 

 
Бидејќи према тужените Тинка Димчевска и Деса По-

повска и двете во Шведска не се јават во судот и нема мож-
ност да им врачи покана со тужба и докази, судот ги пови-
кува двете, во рок од 30 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот, да се јават во Основниот суд во Струмица 
или назначат свој полномошник за водењето на постапката 
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до правосилното завршување.  Во спротивно, на истите ќе 
им се назначи привремен застапник за водење и довршува-
ње на постапката.  

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 533/1998. 
                                            (2607) 
__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението 

Трег бр. 2404/2001 од 1.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041650?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговско друштво на Друштвото 
за трговија, услуги и поправка на моторни возила АСТРА-
КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Славеј 
Планина" бр.7. 

Основачот Баки Баќар од Скопје, ул. 157 бр. 26 на ден 
01.06.2001 година, во согласност со ЗТД го основа : 

Друштвото за трговија, услуги и поправка на моторни 
возила АСТРА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. 

Седиштето е во Скопје на ул. "Славеј Планина" бр. 7. 
Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 45.22, 45.25, 45.31, 

45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 
70.20, 70.31, 71.10, 71.33, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34. 

Дејности во надворешниот трговски промет: надво-
решна трговија со непрехранбени производи, надворешна 
трговија со прехранбени производи, посредување и заста-
пувањево промет на стоки и услуги за странски фирми, 
консигнациони складови и сервисно работење за странски 
фирми, консигнациони продажба, услуги во меѓународни-
от транспорт на стоки и патници, превоз на стоки и патни-
ци во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, туристички и угостителски услуги, ко-
мисиона продажба. 

Овластувања и одговорност: Во правниот промет со 
трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител во внатрешниот и надворешниот промет е: 
Баки Баќар-управител без ограничувања со стан во Скоп-
је, ул. 157 бр. 26. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2404/2001.    (29477) 

 
____________ 

 
 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3772/201 
од 2.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 
02042979?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за транспорт и трговија АЛИС 
ТРАНС Студеничани, Студеничани. 

 
Основање на ДООЕЛ. Фирма: Друштво за транспорт и 

трговија АЛИС ТРАНС ДООЕЛ Студеничани. Седиште: 
Студеничани, основач: Али Имери од Студеничани. 
Друштвото се основа на неопределено време. Предмет на 
работење: 26.61, 26.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/2, 51.16, 52.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени про-

изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, меѓународен превоз на стоки. За управител со неогра-
ничени овластувања, односно лице овластено за застапу-
вање во вршење работи на надворешно трговскиот промет 
со неограничени овластувања се именува Али Имери од 
Студеничани, во правниот промет со трети лица друштво-
то ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица друштво-
то ќе одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,Трег. бр. 
3772/2001.    (29478) 

____________ 
 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3700/2001 од 1.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02042907?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ТОЈС ДООЕЛ Скопје, ул. " "Серава" бр. 
115, Скопје. 

Основање на ДООЕЛ. Фирма: Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ТОЈС ДООЕЛ Скопје. Седиште: 
ул. "Серава" бр. 115, Скопје. Основач: Садре Нухији од 
Скопје, ул. "СЕрава" бр. 115. Друштвото се основа на не-
определено време. Предмет на работење: 20.51, 20.52, 
28.73, 36.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 60.22, 60.24, 65.12/3. Надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки. 
За управител со неогарничени овластувања, односно лице 
овластено за застапување на друштвото вршење работи на 
надворешно-трговскиот промет со неограничени овласту-
вања се именува: Садре Нихији од Скопје, ул. "Серава" бр. 
115. Во правниот промет со трети лица друштвото ќе нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото ќе одго-
вара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3700/2001.          ( 29479) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3914/2001 од 15.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043121?-6-01-000,  го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на Трговец поединец на Колони-
јал КИКИ - КОМЕРЦИЈА 2001 ТП Зоран, Цветко Костов-
ски с. Пелинце - с. Старо Нагоричане. 

Име и презиме: Зоран Костовски; место на живеење: с. 
Пелинце - с. Старо Нагоричане; фирма под која се врши 
дејноста: Колонијал КИКИ- КОМЕРЦИЈА 2001 ТП Зоран, 
Цветко Костовски; седиште на работа: с. Пелинце - с. Ста-
ро Нагоричане; предмет на работа: 52.11 трговија на мало 
во продавници претежно со храна, пијалоци и тутун ( која 
одговара на шифрата 070114 по ЕКД - претежна дејност); 
52.12, 52.27, 51.39, во правниот промет со трети лица за об-
врските сторени во промет ТП ќе одговара лично со целиот 
свој имот. ТП ќе истапува во свое име и за своја сметка. За 
управител со неограничени овластувања се именува Зоран 
Костовски од с. Пелнице - с. Старо Нагоричане. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 
3914/2001.             (31638) 

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

бр. 4157/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043363?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговско друштво на Друштвото 
за производство и трговија БОСС - ЧЕВЛИ ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово, ул. "Илинденска" бб. 
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Основач: Звонко Ѓоргијевски од Куманово, ул.      
"Александар Здравковиќ" бр. 19. 

    

Дејности: 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 28.73, 28.74, 36.12, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 60.23, 65.12/3, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 93.02, 93.03, 74.32, 74.84, 63.40, 

надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во надворешниот трговски 
промет, реекспорт на стока, консигнациона продажба, 
меѓународен транспорт на патници и стока, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, меѓународна 
шпедиција. 

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.30, 19.10, 19.20, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.50, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 60.40, 65.12/3, 74.12, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, застап-
ништво и посредништво, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, застапување странски лица, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Ју-
гославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. 

Бобан Георгиевски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје, Трег. бр. 

4157/2001.           (31639) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3773/2001, од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042980?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштво за трговија и 
услуги СИЛВИ-КОМ ДООЕЛ Скопје, ул. "Драчевска" бр. 
60, Скопје. 

Основање на ДООЕЛ. Фирма: Друштво за трговија и 
услуги СИЛВИ-КОМ ДООЕЛ Скопје. Седиште: ул. 
"Драчевска" бр. 60, Скопје. 

Основач: Силвана Миновска од Скопје, ул. 
"Драчевска" бр. 60. 

Друштвото се основа на неопределено време. 
Предмет на работење: 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.00, 

17.71, 18.22, 18.23, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/2, 50.40, 50.40/2, 51.16, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 60.22, 65.12/3, 71.33, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

За управител со неограничениовластувања, односно 
лице овластено за застапување во вршење работи на 
надворешнотрговскиот промет со неограничени 
овластувања, се именува Силвана Миновска од Скопје, ул. 
"Драчевска" бр. 60. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3773/2001.                                            (29480) 

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

бр. 3653/2001, од 02.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042860?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштво за производство, 
трговија, грљадежништво, транспорт, угостителство и 
услуги УНИВЕРЗАЛ-БАУ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово, "Јован Поповиќ" бр. 3. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Неџати Арифи - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3653/2001.                                            (29481) 

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

бр. 2255/01, од 12.06.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02041501?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштво за превоз на стока 
и патници, трговија и услуги ЕЛ-ТРАНС ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 124. 

Дејност: 20.30, 20.40, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.62, 51.66,м 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и 
застапување, консигнација, превоз на патници, превоз на 
стока, шпедиција. 

Основач и урпавител: Елвир Адеми од Скопје, ул. 
"Ордан Чопела" бр. 124. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Елвир Адеми - управител без 
огранижување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.2255/01.                       
                     (29482) 

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

бр. 3452/2001, од 23.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042659?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштво за производство, 
трговија и услуги ДУКАТ ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 62/1-2. 

Согласно ЗТД основање на Друштво за производство, 
трговија и услуги ДУКАТ ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 62/1-2. 

Скратен назив на друштвото: ДУКАТ ДОО увоз-извоз 
Скопје. Основачи на друштвото: Трајко Спасов од Скопје 
и Ацо Атанасов од Скопје. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.91, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 
25.23, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 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, 52.12, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
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71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
консигнациона продажба, застапување и посредување во 
областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународен транспорт и шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
одговара со сиот свој имот и средства. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
одговара со сите свои средства и имот. 

Лицето Ацо Атанасов од Скопје е управител без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3452/2001.                                            (29483) 

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

бр. 3773/2001, од 01.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042980?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1212/2001.                                            (29480) 

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

Трег. бр. 2695/2001 од 25.10.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02021900?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ДЕН-ИГО ДООЕЛ Скопје, бул. 
"Видое Смилевски Бато" бр. 51, лок. 15. 

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гласи: 
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕН-ИГО 
ДООЕЛ Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 51, лок. 
15. 

На ден 23.09.2001 година пристапил Денис Илиевски, 
а на истиот ден истапила Илиевска Соња. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2695/2001.                             (28860) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 1112/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 3-02002017-000-09, го запиша во трговскиот 
регистар пренесувањето на удел на Трговското друштво за 
инженеринг и услуги во прометот М-6 Светлана и остана-
ти ДОО-Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 5, Скопје. 

Намалување на основачки влогови и преотстапување 
на тие делови од основачки влогови на други содружници 
во рамки на истата основна главница на: Трговско друш-
тво за инженеринг и услуги во прометот М-6 Светлана и 
останати ДОО-Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 5, 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1112/2001.                             (28861) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3085/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02002342?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето на фирма ТП за трговија на мало 
ЉУПКА Љубица Васил Матаничкова Нов Дојран, ул. 
"Маршал Тито" бр. 53/а. Бришење на фирма на трговец 
поединец ТП за трговија на мало ЉУПКА Љубица Васил 
Матанчикова Нов Дојран, ул. "Маршал Тито" бр. 53/а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3085/2001.                             (28862) 
___________ 

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

бр. 3213/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02032491?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар проме-
ната на седиште, промената на податоци на управител и ос-
новач на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕНЕРГО-ТРЕЈД Ирена и други  ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Павле Илиќ" бр. 13/1-3. 

 
 
 
 

Новото седиште е на ул. "Пандил Шишков" бр. 32/3. 
Се брише Ирена Николовска управител без ограничу-

вање, а се запишува Ирена Стефановска - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3213/2001.                             (28863) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2933/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02011065?-3-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма и седиште на Друштвото за 
инженеринг и консалтинг ЧАКАР-ПАРНЕРС Христина и 
други ДОО ул. "Железничка" бр. 37, Скопје. 

Се менува фирмата и седиштето и во иднина ќе гласи: 
Друштво за инженеринг и консалтинг ЧАКАР-ПАР-
ТНЕРС ДОО Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 5-IV/50. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2933/2001.                             (28864) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 1833/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02021480?-8-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма, истапување на содружник, 
пренос на удел и промена на управител на Друштвото за 
инженеринг и градежништво ОНИКС Аце и други ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 29/2-57. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за инжене-
ринг и градежништво ОНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Васил Ѓоргов" бр. 29/2-57. 
Истапува содружникот Аце Денковски и врши пренос 

на уделот. 
Се врши промена на управител и тоа: се брише Аце 

Денковски - управител без ограничување, а се запишува 
Снежана Денковска - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1833/2001.                             (28865) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 2721/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02008417?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на предметот на работење на ТП 
за трговија на мало Да-Да Благица Воја Миловновиќ ТП 
Капиштец, локал бр. 26, Скопје. 

Предметот на работење на ТП се проширува со: 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.62. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2721/2001.                             (28866) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3113/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02006532?-8-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Трговското друштво 
за промет и услуги ПРИМАВЕРА Дејан ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Иван Аговски" бр. 1/2-II. 

Се брише досегашниот управител Јанковски Дејан, а 
се запишува новиот управител Трајковски Михајло.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3113/2001.                             (28867) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3091/01 од 5.11.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02026263?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште и управител на Друштвото 
за производство, промет и услуги ДУДИН-Т Дудин ДОО 
извоз-увоз Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19. 
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Друштво за производство, промет и услуги ДУДИН-Т 
Дудин ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19. 
Се брише Марјан Димовски, се запишува Виолета Коста-
динова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3091/01.                             (28870) 
___________ 

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

317/2001 од 24.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-
42-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на свој-
ство на лицето овластено за застапување на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа на град Скопје, Ц.О. 
Скопје, бул. "Никола Карев" бб. 

Се запишува промена на својството на лицето овласте-
но за застапување во внатрешниот промет, односно се 
брише Аријета Мумџију Ставилеци како вд директор без 
ограничување, а се запишува Аријета Мумџију Ставилеци 
како директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 317/2001.      

          (28871) 
             
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2920/2001.                             (28875) 

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

384/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
1-65082-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Приватната 
здравствена организација - ординација по општа стомато-
логија со заботехничка лабораторија "ТУЏАРОВ" ДОО 
Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 47/2-3. 
Се брише досегашниот вд директор Врговиќ Јасмина, а 

се запишува новиот директор Чаушевска Весна. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 384/2001.            

          (28872) 
       Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2929/2001.                             (28876) 
___________ 

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

бр. 3291/01 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02039340?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за трговија со ту-
тунски производи БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАКО (МА-
КЕДОНИЈА) ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Мито 
Хаџивасилев Јасмин" бр. 20. 
Се брише Дарко Маџоски-управител без ограничување, 

се запишува Тони Стоиловски-управител без ограничува-
ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3291/2001.                             (28872) 
 

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

бр. 2982/01 од 26.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02010440?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Друштвото за трговија на 
големо и мало ИМБУС Трајан ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, лок. Реплек бр. 78-Нерези, Скопје. 
Дејноста се проширува со: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34. 
Пречистен текст: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 

52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 
52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54,51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 
51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 60.10, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 51.51, 51.47, 
51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 63.12, 74.40, 
74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 70.31, 63.40, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.20/3, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2982/2001.                             (28873) 
 

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

бр. 3310/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-

ка бр. 02005461?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за компјутер-
ско проектирање КАД БИРО Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 84/3-20. 
Се брише досегашниот управител Сашо Кокаланов, а се 

запишува новиот управител Игор Пранговски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3310/2001.                             (28874) 
___________ 

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

бр. 2920/2001 од 19.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02011290?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за угостител-
ство, туризам, трговија и услуги АДРИЈА-ТУРИСТ Асипи 
Асип ДООЕЛ с. Добридол, неготино Полошко. 
Да се брише Асипи Екрем управител без ограничување, 

а да се запише Асипи Асип - застапник без ограничување. 

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

бр. 2929/2001 од 26.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02005296?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за ТВ продук-
ција,маркетинг и интелектуални услуги ТОП ВОРЛД Зо-
рица Костовска ДООЕЛ Скопје, ул. "Партизански одреди" 
бр. 37/1/11. 
Се брише досегашниот управител, Катина Јованова, а се 

запишува новиот управител Лилјана Трифуновска. 

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

бр. 2644/2001 од 25.09.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02013281?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги КОНЕ Николовски Ненад ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 205. 
Се врши промена на управителот: Да се брише Нико-

ловски ненад управител без ограничување, а де се запише 
Наташа Николовска управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2644/2001.                             (28877) 
___________ 

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

бр. 3126/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02009685?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
престанокот со работа на Друштвото за производство, тр-
говија и инженеринг ВАПЛАС Владо и Александар ДОО 
експорт-импорт, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 28/2, Скопје. 
Се запишува престанок со работа на друштвото. Се за-

пишува ликвидатор Лилјана Стојановска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3126/2001.                             (28878) 
___________ 

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

бр. 2382/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02021979?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување, истапу-
вање на основач, промена на фирма на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги СРНАК Мики ДООЕЛ Него-
тино, ул. "Едвард Кардељ" бр. 20. 

 
Од друштво за производство, трговија и услуги СРНАК 

Мики ДООЕЛ Неготино, ул. "Првомајска" бр. 3, истапува 
основачот Марика Малиминова од Неготино, ул. "Првомај-
ска" бр. 3, а пристапува основачот Мики Марков од Неготи-
но, ул. "Едвард Кардељ" бр. 20. 
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Досегашната фирма на друштво за производство, трго-

вија и услуги СРНАК Мрика ДООЕЛ Неготино, ул. "Пр-
вомајска" се менува и гласи: Друштво за производство, тр-
говија и услуги СРНАК Мики ДООЕЛ Неготино, ул. "Ед-
вард Кадрељ" бр. 20. 
Се разрешува Марика Малиминова-управител на друш-

твото со неограничени овластувања во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет. Се именува Мики Мар-
ков-управител на друштвото со неограничени овластува-
ња во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2382/2001.                             (28879) 
___________ 

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

бр. 2927/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02023853?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Друштвото за трговија на 
мало и големо експорт-импорт НИК ПРОМЕТ Николче 
ДООЕЛ бул. "Партизански одреди" бр. 47/3-5, Скопје. 
Проширување на дејности на Друштво за трговија на 

мало и големо експорт-импорт НИК ПРОМЕТ Николче 
ДООЕЛ бул. "Партизански одреди" бр. 47/3-5, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2927/2001.                             (28880) 
___________ 

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

бр. 2731/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02015793?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за автоматска 
идентификација ШПИЦА СИСТЕМИ Шпица и др. ДОО 
увоз-извоз ул. "Мите Богоевски" бр. 40-б, Скопје. 
Се брише Благоја Петрушев, а се запишува Антонио 

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

2731/2001.                             (28881) 
___________ 

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

бр. 2658/2001 од 19.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02028477?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за трговија, ус-
луги, транспорт и производство РАРА КОМ. Марјанчо 
ДООЕЛ ул. "Владимир Комаров" бр. 6/I-18, Скопје. 
Се брише Марјанчо Димовски управител без ограничу-

вање, се запишува Гордана Димовска управител без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2658/2001.                             (28883) 
___________ 

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

бр. 2937/2001 од 19.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02020828?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за компјутер-
ска обработка и податоци, инженеринг и трговија КОМ-
ПАКТ - ТЏ Таџидин Реџепи ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Орашје, Вратница. 
Се брише досегашниот управител Таџидин Реџепи, а се 

запишува новиот управител Џевдет Реџепи управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2937/2001.                             (28884) 
___________ 

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

бр. 502/01 од 3.04.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02035363?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште на Друштвото за градежништво 
СИМОН Чедомир ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Скоп-
ска" бр. 9/2. 

 
 
 
 
 
 

Новото седиште гласи: Друштво за градежништво СИ-
МОН Чедомир ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул Скупи 5-а 
бр. 1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

502/2001.                             (28885) 
___________ 

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

бр. 2710/2001 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02015819?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
пристапувањето на содружник на Друштвото за производ-
ство, трговија и градежништво ТЕОНИС ИНВЕСТ Тодор 
и др. ДОО Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 119. 
Во друштвото пристапува содружникот Друштво за 

промет и услуги С.Т. и Л. Тодор и др. ДОО експорт-им-
порт бул. "Партизански одреди" бр. 119 со одлука од 
20.09.2001 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2710/2001.                             (28886) 
___________ 

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

бр. 3306/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02040745?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на ТП Алберто Стеван Пренков Галерија 
РА Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 94, општина Карпош. 
Бришење на ТП Алберто Стеван Пренков Галерија РА 

Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 94. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3306/2001.                             (28887) 
___________ 

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

бр. 640/00 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02016517?-8-11-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за новинско изда-
вачка дејност НЕДЕЛНИК ФОКУС Никола ДООЕЛ Скоп-
је, ул. "Дебарца" бр. 56. 
Се разрешува од должноста управител - Никола Младе-

нов, се именува за управител без ограничување - Билјана 
Младенова од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 640/00.                   

                          (28888) 
___________ 

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

бр. 3049/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02027257?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за производ-
ство и трговија УНИОН ТТ Ѓорѓија ДООЕЛ увоз-извоз 
Кавадарци, ул. "Благој Давков" бр. 14. 
Се брише Ајтова Билјана - управител без ограничување, 

се запишува Ајтов Ѓорѓија - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3049/2001.                             (28889) 
___________ 

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

бр. 2755/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02025740?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето-престанок на ТП Продавница за обувки 
СТЕП Владимир Ристо Буковски ТП Велес, ул. "Тодор Ја-
нев" бр. 75. 
Се запишува бришење-престанок на: Продавница за 

обувки СТЕП Владимир Ристо Буковски ТП Велес, ул. 
"Тодор Јанев" бр. 75. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2755/2001.                             (28890) 
___________ 

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

бр. 2262/2001 од 14.09.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02025285?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејност на Друштвото за промет, 
производство и услуги ЕУРОКОМПАНИ Славица и др. 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Џумајска" бр. 19а, Скопје. 
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Промена на седиштето на друштвото од ул. "Џумајска" 

бр. 19а, Скопје на ул. "Огражден" бр. 3-2/7, Скопје. 
Дејноста се проширува со: 51.46 Промет на големо со 

фармацевтски производи - промет на големо со лекови, 
помошни лековити средства и медицински помагала. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2262/2001.                             (28891) 
___________ 

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

бр. 3016/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влош-
ка, ја запиша во трговскиот регистар промената на упра-
вител на Друштвото за услуги СОРА Софија ДООЕЛ 
Скопје, Трговски центар Карпош 3 локал 127. 
Се брише: Софија Радуловиќ - управител со неограни-

чени овластувања, се запишува Зоран Сарчевски - управи-
тел со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Зоран Сарчевски - управител со неог-

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

3016/2001.                             (28893) 
___________ 

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

бр. 3286/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042615?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на ТП трговија на мало ЗОЦ 
ПРОМ Зоран Ристо Симоноски, ул. "11 Октомври" бб, 
Скопје. 
Проширување на дејности: 52.11, 52.12, 52.33, 52.48. 
Пречистен текст: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 

52.27, 52.47, 52.11, 52.12, 52.33, 52.48. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3286/2001.                             (28892) 
___________ 

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

бр. 3003/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02004628?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште на Друштвото за трговија и услуги 
ХРОНОМАК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Петра 
Дељан" згр. 1/2/2. 
Во иднина седиштето се менува и ќе гласи: Друштво за 

трговија и услуги ХРОНОМАК ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Рајко Жинзифов" бр. 49а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3003/2001.                             (28893) 
___________ 

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

бр. 2822/2001 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 8-02001412?-000-01, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма на Друштвото за производство, про-
мет и услуги Зора СЃ Стоимен ДООЕЛ увоз-извоз Крива 
Паланка, ул. "Вардарска" бр. 23. 
На ден 25.09.2001 година пристапил Зоран Ѓорѓиевски, 

а на истиот ден истапил Стоимен Ѓорѓиевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2822/2001.                             (28894) 
___________ 

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

бр. 3194/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02016995?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
планот за припојување на КОНЗЕКС Акционерско друш-
тво за производство, преработка и конзервирање на овош-
је и зеленчук с. Моране-Скопје. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запишување на план за припојување на: Друштвото за 
трговија ФРУКТАЛ-МАК Фруктал и др. ДОО увоз-извоз 
ул. "Народен Фронт" бр. 5/2-2, Скопје кон: КОНЗЕКС Ак-
ционерско друштво за производство, преработка и конзер-
вирање на овошје и зеленчук с. Моране-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3194/2001.                             (28895) 
___________ 

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

бр. 644/99 од 25.02.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02003605?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Трговското друштво за произ-
водство и трговија АСПЕКТ Надежда ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Панче Неделковски" бр. 75/1. 
Се брише Надежда Миркова-управител без ограничува-

ње, се запишува Христина Трпковска-управител без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 644/99.                     

          (28896) 
___________ 

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

бр. 2317/2001 од 17.09.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02014393?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на седиште на Друштвото за промет и услу-
ги ГАЛОП-ДВ Весна ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Никола 
Тримпаре" бр. 10а, Скопје. 
Се врши промена на седиштето на Друштвото од ул. 

"Митрополит Теодосије Гологанов" бр. 126, Скопје на ул. 
"Никола Тримпаре" бр. 10а, Скопје.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2317/2001.                             (28897) 
___________ 

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

бр. 3035/01 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02003450?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител и конверзија во Евра со следните 
податоци на Трговското друштво за инженеринг, изведба 
и застапништво СТЕЛМАК-ИНЖЕНЕРИНГ Петре ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Скупи" бб. 
Се брише: Васковски Димитар-управител без ограничу-

вање, се упишува: Спирковска Весна управител без огра-
ничување. 
Пречистен текст: Спирковска Весна управител без огра-

ничување. 
Основната главница во денарска противвредност од 

335.000 ден. изразена во евра изнесува 5046. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3035/01.                             (28898) 
___________ 

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

бр. 2911/01 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02020864?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
префрлувањето на ТП угостителски услуги М-БУРГЕР ТП 
Соња Добре Филиповска, ул. "Маџари" бб, Скопје. 
Префрлување на трговец поединец угостителски услуги 

М-БУРГЕР ТП Миле Дончо Филиповски ул. "Маџари" бб, 
Скопје во ТП угостителски услуги М-БУРГЕР ТП Соња 
Добре Филиповска, ул. "Маџари" бб, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2911/01.                             (28899) 
___________ 

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

бр. 2873/2001 од 25.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02034183?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител и проширување на дејност на 
Друштвото за трговија и услуги, експорт-импорт РЕЛАКС 
Виолета ДООЕЛ с. Волково ул. "77" бр. 1, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со 52.47. 
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Се брише досегашниот управител Кирова Христина а 
се запишува новиот управител Михајлова Виолета, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2873/2001.                     (29150) 

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

бр. 2593/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02040702?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма, пристапување на содружник и отста-
пување на удел на Друштвото за производство, промет и ус-
луги ПЕЛИВАР ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ увоз-извоз с. Мрзен 
Ораовец, Росоман. 

Новиот назив на фирмата е: Друштво за производство, 
промет и услуги ПЕЛИВАР ЕНТЕРПРАЈС ДОО увоз-из-
воз с. Мрзенц Ораовец, Росоман. 

Кон друштвото пристапува Љубица Секуловска од 
Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2593/2001.                     (29151) 

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

бр. 2948/2001 од 26.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02031821?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за трговија, транспорт 
и услуги ТАУЛ-КОМПАНИ Муса и др. ДОО експорт-им-
порт, Брвеница с. Радиовце. 

Се врши промена на управител и тоа: се брише Зибери 
Муса - управител, се запишува Зибери Мерсел - управи-
тел. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2948/2001.                     (29152) 

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

бр. 2949/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02026529?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за производство, 
трговија и услуги БЕТА БЕЛ КОМЕРЦ Гоце ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Брвеница, ул. "Маршал Тито" бр. 108, Брве-
ница. 

Се брише досегашниот управител Гиноски Тони, а се 
запишува новиот управител Тодороска Ката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2949/2001.                     (29153) 

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

бр. 2950/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02007484?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма на Трговско, производно и услужно 
друштво ТРУСТ-КОМПАНИ, Стојан ДООЕЛ увоз-извоз 
Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 254. 

Промена на фирма: Трговско, производно и услужно 
друштво ТРУСТ-ВЕТ ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар, ул. 
"ЈНА" бр. 254. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2950/2001.                     (29154) 

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

бр. 3032/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02041532?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, седиште, истапување на содруж-
ник, пренос на удел, конверзија на основната главница на 
ДЕМ во евра, бришење на втор управител на Друштвото 
за трговија и градежништво ЗТ ТРАДЕ ДОО увоз-извоз 
Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 66 а/2-14, Скопје. 

Новиот назив и седиште гласи: Друштво за трговија и 
градежништво ЗТ ТРАДЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Васил Ѓоргов" бр. 32/1-75, Скопје. 

Истапува содружникот Зорица Ташковска и врши пре-
нос на уделот. 

Конверзија на основната главница на ДЕМ во ЕВРА. 
 
 

Се разрешува и брише Зорица Ташковска - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3032/2001.                     (29155) 
___________ 

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

бр. 1212/2001 од 21.09.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02035290?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејност на Друштвото за трговија и 
услуги НЕОКАТ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Раде Кон-
чар" бр. 2б. 

Се прошируваат дејностите: 51.46, промет на големо со 
помошни лековити средства и медицински помагала. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1212/2001.                     (29156) 

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

бр. 2060/2001 од 25.07.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02006814?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги СОЊЕ увоз-извоз, Раде ДООЕЛ ул. "Кочо Рацин" 
бр. 32/I-1, Скопје. 

Бришење од трговски регистар по спроведена ликви-
дација на: Друштво за производство, трговија и услуги 
СОЊЕ увоз-извоз, Раде ДООЕЛ ул. "Кочо Рацин" бр. 32/I-
1, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2060/2001.                     (29157) 

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

бр. 3103/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02003790?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето-престанок на ТП за трговија на мало, РОМАН-
ТИКА Дејан Никола Лазаревски Скопје, ул. "Партизански 
одреди" бр. 64, локал 4-б, Скопје. 

Бришење-престанок на ТП за трговија на мало РО-
МАНТИКА Дејан Никола Лазаревски, Скопје, ул. "Парти-
зански одреди" бр. 64, локал 4-б, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3103/2001.                     (29158) 

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

бр. 1961/2001 од 14.09.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 020010405?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето-престанок на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
производство и трговија на големо и мало ОСКАР 9 Љуби-
ша ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Благоја Стефков-
ски" бб, Скопје. 

Бришење на трговско друштво од трговскиот регистар 
Трговско друштво за производство и трговија на големо и 
мало ОСКАР 9 Љубиша ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. "Благоја Стефковски" бб, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1961/2001.                     (29159) 

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

бр. 3062/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 6-02000573-000-01, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на фирма ТП РОМА - Бутик Марина Вла-
до Стефановска ул. "Илинденска" бр. 11, Крива Паланка. 

Се запишува бришење на: ТП РОМА - Бутик Марина 
Владо Стефановска, ул. "Илинденска" бр. 11, Крива Па-
ланка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3062/2001.                     (29160) 

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

бр. 2971/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02007759?-3-11-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејности на Друштвото за издавач-
ка дејност, производство, промет и услуги АЛБИ Билјана 
и други ДОО, Скопје, ул. "Осло" бр. 19. 
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Дејноста се проширува со: 52.48, 65.12/3, 72.60, 92.34. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2971/2001.                     (29161) 
___________ 

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

бр. 2871/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02031958?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејности на Друштвото за проекти-
рање и инжинеринг МАНИГ Лазар ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 5-II/27. 

Друштвото за проектирање и инжинеринг МАНИГ Ла-
зар ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 
5-II/27, е регистрирано со Решение Срег.бр. 3908/93 од 
17.03.1993 година и усогласено со ЗТД со Решение Трег. 
бр. 14124/1999 од 05.05.2000 година, во Рег. влошка бр. 
02031958-8-09-000 на Основниот суд Скопје I Скопје, из-
врши промени - проширување на дејноста на работењето 
така што покрај досегашните регистрирани дејности 
Друштвото ќе ги врши и: 45.50 - издавање на опрема и ма-
шини за изградба или уривање со оператор, 74.20/4 - пре-
мер на земјиште, 74.20/5 - други технички активности.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2871/2001.                     (29162) 

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

бр. 3170/2001 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02001896-027-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Јавното 
претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шу-
ми" П.О. - Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15а, Подруж-
ница шумско стопанство "Бабуна" - Велес, ул. "Крали 
Марко" бр. 111. 

Промена на лице овластено за застапување. Да се бри-
ше Гоце Петревски - раководител-директор со ограничени 
овластувања на износ од 60.000,00 денари, а над тој износ 
потребна е согласност од директорот. 

Да се запише - Ордан Тутунџиев - раководител - ди-
ректор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 
денари, а над тој износ потребна е согласност од директо-
рот на Ј.П.  

Пречистен текст - Ордан Тутунџиев - раководител - 
директор со ограничени овластувања на износ од 
60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од 
директорот на Ј.П. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3170/2001.                     (29163) 

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

бр. 2291/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02025805?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма, содружник и управител на Друштво-
то за трговија, услуги и превоз СЕАТ КОМЕРЦ Фекрија 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Народна Револуција" 
бр. 102. 

Новиот назив на друштвото е: Друштво за трговија, 
услуги и превоз СЕАТ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, ул. "Народна Револуција" бр. 102. 

Кон друштвото пристапува Османовски Синиша од Ку-
маново, а истапува Османовска Фекрија од Куманово. 

Се брише досегашниот управител Османовска Фекрија 
а се запишува новиот управител Османовски Синиша. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2291/2001.                     (29164) 

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

бр. 2543/2001 од 9.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02003058?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за трговија УНКА 
2 Нусрет Јаховиќ и др. ДОО Скопје, ТЦ Живко Брајков-
ски, локал 33. 

 
 
 
 
 

Се брише Нусрет Јаховиќ, се запишува Кипевски Дра-
ган. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2543/2001.                     (29165) 

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

бр. 2967/2001 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042376?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за производство, 
промет, услуги и транспорт С.Т. КОМПАНИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Приштинска" бр. 24. 

Се брише Молошески Борче, се запишува Рахилка Ут-
кова. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2967/2001.                     (29166) 

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

бр. 3493/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02042700?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги МЕТАЛКАЛ ДОО експорт-импорт бул. 
"Јане Сандански" бр. 103/20, Скопје. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 
20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.34, 65.21, 70.60, 
93.02, 93.04, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.62, 28.61, 
29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 28.75, 36.63, 29.40, 29.50, 25.21, 
19.30, 21.25, 17.15, 17.16, 17.24, 17.40/1, 18.21, 18.22, 
18.24, 17.54/2, 18.10, 15.81/2, 15.51, 15.98/2, 01.12/1, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 20.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, 
малограничен промет со СРЈ, Р.Албанија, Р.Бугарија, 
Р.Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, ме-
ѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во 
странство. Неограничени овластувања. Целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување е Шуркова Снежана, 
управител без ограничување. Содружници се Калешов Бо-
жидар и Шуркова Снежана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3493/2001.                     (29167) 

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

бр. 3767/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042974?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на трговец-поединец на Трговија на мало 
со мешовити стоки З и К ТП Миновска Борислав Гордана 
ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 37, Скопје. 

Дејности: 52.44/4 - трговија на мало со останати про-
изводи за домаќинствата, 52.48 - друга трговија на мало во 
специјализирани продавници. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца одговара со целокупниот свој имот. 
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Лице овластено за застапување е Миновска Борислав 
Гордана - управител без ограничување. 

Содружник е Миновска Борислав Гордана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3767/2001.                     (29168) 
___________ 

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

3656/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042863?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Друштвото за производство, тран-
спорт, трговија и услуги ХАНА-ТРАНС ДОО експорт-им-
порт с. Џепчиште, Џепчиште. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 
15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 
50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84. 

Надворешно работење: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, 
угостителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето Ха-
лил Идризи од с. Џепчиште - Џепчиште како лице овлас-
тено за застапување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет, без ограничување.  

Основач: Халил Идризи од с. Џепчиште - Џепчиште и 
Идриз Идризи од с. Џепчиште - Џепчиште. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3656/2001.                     (29170) 

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

бр. 3638/2001 од 24.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042845?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ТП Тасима Асан Бајрам Б.Ц. ГАЛЗЕ 
- Бутик за облека Градски трговски центар подрум локал 
број 413, Скопје. 

Дејности: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец 

истапува во свое име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет со трети лица 

трговецот поединец одговара со целиот свој имот. 
Основач: Тасима Бајрам од Скопје, ул. "Марко Крале" 

бр. 10. 
Тасима Бајрам - управител со неограничени овластува-

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

3638/2001.                     (29171) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3518/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042725?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за угостителство, трговија и 
услуги ВОГ ДОО Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 
155, кула 1 влез 2 стан 13. 

Содружници: Војо Стојановски, Скопје, бул. "Парти-
зански одреди" бр. 155/2-15, Горан Ѓориевски Скопје, ул. 
"Јуриј Гагарин" бр. 23-3/7. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.1, 55.40, 
55.51, 55.52, 55.22, 55.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 5.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.14, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.83, 
74.84, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.50, 72.60, 74.81, 74.82, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05, 95.00, 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, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 
22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.51, 24.52, 25.11, 
25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 26.13/2, 26.21, 
26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, реекспорт, 
посредување и застапување на странски фирми, меѓуна-
родно прометни агенциски работи, консигнациона про-
дажба, меѓународен превоз на стоки, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, вршење на стопански дејности во 
странство. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надво-
решнотрговскиот промет е Петранка Петковска - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3518/2001.                     (29172) 

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

бр. 3711/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042918?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
промет, услуги и градежништво ЈАСИКОВАЦ ДООЕЛ 
Скопје ул. "Серава" бр. 115, Скопје. 

Назив: Друштво за производство, промет, услуги и 
градежништво ЈАСИКОВАЦ ДООЕЛ Скопје. 

Седиште: ул. "Серава" бр. 115, Скопје. 
Основач: Ѓултен Саид од Скопје, ул. "Ѓорѓи Поп 

Христов" бр. 3/2/1. 
Влог: 154.000,00 ден. или 2.520 евра. 
Дејности: 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 15.12, 15.40/1, 

17.72, 18.22, 20.10/1, 20.30, 20.40, 28.11, 28.12, 28.22, 
36.22, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 74.12, 74.13, 74.84, 92.34, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување во 
правниот промет со стоки и услуги, застапување на стран-
ски фирми и физички лица, малограничен промет со Ал-
банија, Грција, Бугарија и СР Југославија, консигнација, 
реекспорт, туристичко агенциско работење, меѓународен 
транспорт на стоки и шпедиција. 
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Управител на друштвото е Ѓултен Саид од Скопје која 
ќе го застапува друштвото и во надворешното трговско 
работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3711/2001.                     (29173) 

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

3655/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042862?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, промет и услуги 
ОПТИКО МЕДИКА ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Никола 
Парапунов" бр. 3/66. 

Основање и упис на Друштвото за производство, про-
мет и услуги ОПТИКО МЕДИКА ДОО увоз-извоз Скопје. 

Седиште: ул. "Никола Парапунов" бр. 3/66, Скопје. 
Основачи: Сузана Аџиевска и Брижита Златеска Лаза-

ревиќ од Скопје. 
Управител: Брижита Златеска Лазаревиќ од Скопје. 
Дејности: 18.22, 18.23, 18.24, 20.40, 20.51, 25.22, 25.24, 

33.40, 45.21/1, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 
45.43, 45.44, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.42/1, 51.45, 
51.51, 51.54, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 52.33, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.23, 60.22, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.34, 70.10, 74.30, 74.83, 74.84. 

Дејности во надворешнотрговското работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен пре-
воз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, посредување, консигнација, застапниш-
тво и реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3655/2001.                     (29174) 

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

бр. 3546/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042753?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТП Трговија на мало ТП КИКО-КОМПАНИ 
СЖ Сузана Митко Василевска Скопје, ул. "Сава Коваче-
виќ" бр. 26. 

Основач: Сузана Василевска, Скопје, ул. "С. Коваче-
виќ" бр. 26. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.44, 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. 

Трговец поединец истапува во правниот промет во 
свое име и за своја сметка. 

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

Сузана Василевска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3546/2001.                     (29175) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3582/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042789?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ВАСО I ДИМЧЕ ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Шишка" 
бр. 32 (комплекс Мепос). 

Единствен содружник Васил Андонов од Кавадарци, 
бул. "Македонија" бр. 7/2-3, со основачки влог од 
238.700,00 ден. или 3.905 ЕУР, во основни средства. 

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 01.24, 15.92, 
15.93, 17.54/2, 18.10, 19.30, 50.10, 74.84, 50.20, 50.50, 
28.21, 28.52, 45.11, 45.12, 45.21, 45.23, 45.25, 45.33, 45.45, 
65.12/3, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 55.30, 55.11, 

55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.40, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24. 

Надворешнотрговско работење - надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, 
лица и шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Гр-
ција, Албанија и Југославија, реекспорт. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото за свои-
те обврски одговара со сите свои средства. 

Овластено лице во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет е Тасев Димитар - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3582/2001.                     (29176) 

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

бр. 3741/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042948?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП ДЕТЛА - бифе пицерија Атанасоски 
Милан Славко, ул. "Вера Јоциќ" бр. 14-а, Скопје. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка.  
За обврските сторени во правниот промет со трети ли-

ца одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот про-

мет е Атанасоски Славко - управител без ограничување. 
Основач е Атанасоски Славко од Скопје, ул. "Вера Јо-

циќ" бр. 14-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3741/2001.                     (29177) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2621/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02041840?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето согласно ЗТД на Друштвото за трговија, про-
изводство и промет ИРО - ФРОЗЕН ДООЕЛ, експорт-им-
порт Гевгелија ул. "Тања Бикова" бр. 10. 

Основач: Трговско друштво за производство и промет 
Ирил Ироукис експорт-импорт ДОО Гевгелија со седиште 
на ул. "Индустриска" бб. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.43/3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 
15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 51.20, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 
63.12, 63.40, 71.31, 71.32, 71.34, 74.40, 74.82, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, малограничен 
промет со Грција, Албанија, Бугарија и Југославија, реек-
спорт. 

Друштвото истапува во свое име и сметка. Христос 
Гоупоулакис - управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2621/2001.                     (29178) 

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

бр. 3368/2001 од 17.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042575?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и угостителски услуги ШЕГА 95 ДО-
ОЕЛ експорт-импорт с. Пирок-Боговиње. 
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Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 
15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 
50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84. 

Надворешно работење: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, 
угостителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето Ќе-
мал Јашари од с. Пирок-Боговиње како лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет без ограничување. 

Основач: Ќемал Јашари од с. Пирок-Боговиње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3368/2001.                     (29179) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3604/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042811?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, транспорт, 
трговија и туристички услуги МЕТИ АИР ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово, ул. "Ј. Сандански" бр. 98/10. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 
15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 
50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 92.94, 93.05, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 72.60, 92.32. 

Надворешно работење: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, 
угостителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседни земји. 

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

За управител на друштвото се определува лицето Му-
хамед Елези од Тетово, ул. "Ј. Сандански" бр. 98/10, како 
лице овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет, без ограничување. 

 
 
 
 
 
 
 

Основач: Мухамед Елези од Тетово, ул. "Ј. Сандански" 
бр. 98/10. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3604/2001.                                (29180) 

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

бр. 3804/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043011?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија ПРО КРОНОС ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Македонска преродба" бр. 53. 

Содружник е Василевски Зоран од Скопје, ул. "Маке-
донска преродба" бр. 53. 

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, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.23, 55.24, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12, 65.12/3, 65.21, 65.22, 
67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 74.13, 28.62, 28.74, 28.75, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.25, 01.41/2, 01.41/3, 01.50, 05.01, 05.02, 02.01, 
02.02, 15.31, 15.32, 15.33, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 11.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 25.13, 25.21, 25.22, 22.31, 22.32, 22.33, 24.16, 
24.17, 24.52, 24.63, 24.65, 24.66, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.12, 26.13, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25, 26.40, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.66, 26.70, 26.82, 
27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 
28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 
29.24, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 30.02, 30.10, 
30.30, 31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 33.40, 
33.50, 34.30, 35.12, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 37.10, 37.20, 40.10/3, 41.00, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 70.31, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 
73.10/1, 73.10/2, 73.20, 73.20/2, 73.20/3, 73.30, 73.40, 74.81, 
74.82, 74.84, 75.13, 80.41, 90.00, 92.11, 92.12, 92.31, 92.33, 
92.34, 92.40, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување со консигнациона продажба, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, туристички ра-
боти во странство, меѓународен транспорт на стока и пат-
ници, реекспорт, малограничен промет со: Албанија, Буга-
рија, СР Југославија и Грција, неограничени овластувања, 
целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен промет е Василевски Зоран, управител на друштво-
то без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3804/2001.                                (29196) 

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

бр. 3610/2001 од 23.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042817?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО согласно ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги МАРТИНА КИД ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Драчевска-2" бр. 34. 

Основач-содружници: Јулија Лефковска од Скопје, ул. 
"Драчевска" бр. 34 и Трајан Лефковски од Скопје, ул. 
"Драчевска-2" бр. 34. 
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Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 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, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, ре-
експорт, консигнација, комисиона продажба, посредување 
во меѓународниот промет со стоки и услуги, туристичко 
агенциски услуги, малограничен промет со соседните зем-
ји. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е Јулија Лефковска - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3610/2001.                                (29197) 

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

3722/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042929?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ГОЛД КОМПАНИ Ѕвонко и др. ДОО Богданци, ул. "8-
ми Март" бр. 8, Богданци. 

Содружници: Тони Тачевски и Ѕвонко Стојчевски. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/2, 01.50, 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, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 
17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 
17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 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, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
72.10, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 92.34, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона 
продажба, консигнациона продажба, малограничен промет 
со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги на 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување на стоки и услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот свој имот. 

Ѕвонко Стојчевски - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3722/2001.                                (29199) 

 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3328/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042535?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство 
и промет на слатки и кондиторски производи ШЕХЕРЕ-
ЗАДА ЈУНИОР Фетиш ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 161-6. 

Дејности: 15.32, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.43, 52.41, 52.42, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 
51.57, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 

Надворешно трговски дејности: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот  промет - Фетиш Бербери - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3328/2001.                                (29200) 

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

бр. 3521/2001 од 26.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042728?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговското друштво за промет и услу-
ги ПОНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мрежичка" бр. 
18. 

Дејности: 15.81/2, 15.82/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 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, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во правниот 
промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен про-
мет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР 
Југославија, комисиона продажба, продажба на стоки во 
консигнациони складишта. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца, друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е: Драган Манасиевски, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3521/2001.                                (29202) 

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

бр. 3316/2001 од 2.10.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042523?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, про-
мет и услуги БОНИ-01 ДОО увоз-извоз Гевгелија, ул. 
"Партизанска" бр. 30, Гевгелија. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.51, 15.52, 15.61, 15.82/1, 
15.82/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 26.62, 28.63, 31.61, 31.62, 
36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 51.15, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
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52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 72.30, 
72.50, 72.60, 74.11, 74.40, 74.83, 92.33, 92.34, 93.02, врши 
надворешнотрговски промет со прехранбени производи, 
врши надворешнотрговски промет со непрехранбени про-
изводи, застапување и посредување во надворешнотргов-
скиот промет, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, ма-
лограничен промет на стоки и услуги со Грција, Бугарија, 
СР Југославија и Албанија. 

Единствен содружник и управител без ограничување 
на друштвото е Ѓеоргиев Саша, ул. "Партизанска" бр. 30, 
Гевгелија. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3316/2001.                                (29203) 

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

бр. 3972/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043179?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, про-
изводство, транспорт и услуги ЏАЈО-КОМ ДООЕЛ извоз-
увоз с. Миладиновци бр. 4, Скопје. 

Скратен назив: ЏАЈО-КОМ ДООЕЛ. Основач: Горан-
чо Ѓошевски, с. Миладиновци бр. 4, Скопје, државјанин 
на РМ, со акт од 07.11.2001 год. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.21, 18.22, 19.20, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.51, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.15, 22.25, 26.11, 26.12, 26.15, 28.11, 28.12, 28.75, 45.11, 
45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 
45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 65.12/3, 70.11, 70.31, 71.10, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен превоз на патници, меѓунаро-
ден превоз на стоки, реекспорт, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца одговара лично со целиот свој имот.  

Лице овластено за застапување во внатрешната и во 
надворешната трговија: Горанчо Ѓошевски - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3972/2001.                                (29205) 

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

бр. 3837/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043044?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија, транспорт и услуги ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛИ 
ДОО извоз-увоз ул. "Марко Орешковиќ" бр. 76, Скопје. 

Скратен назив: ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛИ ДОО. Осно-
вачи: Бојчо Ефремов, ул. "Јуриј Гагарин" 93а, Скопје, др-
жавјанин на РМ и Тоне Пешевски, ул. "Марко Орешко-
виќ" бр. 76, Скопје, државјанин на РМ, со акт од 
31.10.2001 година. 

Дејности: 31.50, 25.23, 25.24, 26.15, 26.23, 26.24, 26.26, 
28.75, 29, 29.23, 29.71, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.61, 
31.62, 32.10, 36.63, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.45, 

50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.15, 51.19, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен превоз на патници, меѓунаро-
ден превоз на стоки, реекспорт, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца одговара лично со целиот свој имот. 

Лица овластени за застапување во внатрешната и во 
надворешната трговија: Бојчо Ефремов и Тоне Пешевски - 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3837/2001.                                (29206) 

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

бр. 3838/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043045?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво Д.М.Ф. - 
БЕКО МАРКЕТ ДООЕЛ извоз-увоз с. Мирковци, Скопје. 

Скратен назив: Д.М.Ф. - БЕКО МАРКЕТ ДООЕЛ. 
Основач: Гордана Вучовска, с. Мирковци, Скопје, др-

жавјанка на РМ, со акт од 31.10.2001 година. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 

51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 60.30, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 36.63, 15.31, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен превоз на патници, меѓунаро-
ден превоз на стоки, реекспорт, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.  

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца одговара лично со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешната и во 
надворешната трговија: Гордана Вучовска - управител без 
ограничување. 

Член 4 од Изјавата за основање се дополнува со шиф-
рите: 60.21, 60.23. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3838/2001.                                (29206) 

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

бр. 3997/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043204?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и ус-
луги КАРДУЛА-2001 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Вељко Влаховиќ" бр. 24/3. 

Назив на фирма: Друштво за транспорт, трговија и ус-
луги КАРДУЛА-2001 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, седиш-
те: ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 24/3. 

Содружник: Кардулоски Ѓорѓи од Скопје, ул. "Вељко 
Влаховиќ" бр. 24/3. 

Дејности на друштвото се: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
37.10, 37.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/1, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
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52.44/1, 52.44/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 84.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 
74.83, 74.84. 

Дејности во надворешно трговско работење се: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски ли-
ца, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен 
превоз на стоки и патници, реекспорт, малограничен про-
мет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во внат-
решниот и надворешно трговскиот промет е Ѓорѓи Карду-
лоски, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3997/2001.                                (29248) 

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

бр. 4052/2001 од 15.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043258?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за промет на го-
лемо и мало ВАГОПРОМ-А ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Ле-
нинова" бр. 36, Скопје. 

Дејности кои ќе го извршува друштвото: 20.51, 20.52, 
21.12, 21.21, 21.25, 22.31, 22.32, 22.35, 26.21, 26.22, 26.23, 
26.24, 26.25, 26.26, 26.51, 26.52, 26.53, 26.66, 26.70, 26.81, 
26.82, 28.75, 36.40, 36.50, 36.62, 36.03, 45.31, 45.33, 45.34, 
45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 15.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 
92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 
93.02, 93.05. 

Надворешна трговија: посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓунаро-
ден транспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија 
и Југославија, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца одговара со сите свои средства. 

Друштвото за управител го именува лицето: Ален Ха-
џибулиќ, управител без ограничување. 

За застапување во надворешнотрговското работење се 
поставува лицето: Ален Хаџибулиќ, управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4052/2001.                                (29249) 

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

бр. 1572/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02040822?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и 
мерно регулациони системи и инсталации МЕПРИНГ 
СЕРВИСИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мито Хаџи Ва-
силев Јасмин" бр. 50. 

Содружник на друштвото е Здравко Делидинков од 
Скопје. 

Дејности на друштвото се: 27.21, 28.75, 28.22, 29.13, 
28.63, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 33.10/1, 29.24, 35.50, 
36.14, 36.63, 29.12, 29.14, 29.22, 29.23, 51.63, 51.52, 51.42/1, 
51.44, 52.73, 52.74, 72.50, 28.30, 28.40, 51.12, 51.13, 28.74, 
28.73, 28.72, 28.71, 52.72/2, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.14, 
28.62, 27.54, 27.53, 27.51, 51.47, 51.45, 45.42, 45.44, 54.43, 
45.45, 52.45, 52.44/2, 52.47, 52.33, 52.63, 50.30/2, 50.10, 
50.40/2, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 
51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 45.32, 45.41, 51.61, 
51.62, 29.24, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.11, 32.30, 
32.10, 32.20, 30.02, 30.01, 33.20, 72.20, 31.61, 31.50, 31.62, 
22.11, 22.13, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 01.41/1, 41.00, 45.24, 90.00, 45.21/1, 45.22, 45.24, 
45.21/2, 60.24, 52.46, 52.48, 52.12, 55.23, 55.12, 55.21/2, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 52.72/1, 31.10, 33.40, 36.30, 50.20, 
50.40/1, 52.74, 28.52, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 45.11, 63.12, 
74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.12, 74.48, 71.70, 31.74, 82, 28.1, 
28.12, 28.21, 33.30, 33.50, 33.10/2, 31.20, 45.34, 45.31, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.60, 72.40, 29.71, 60.23. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, реекспорт, посредување и застапување, 
консигнација, малограничен промет, транспорт и шпеди-
ција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

Управител без ограничена одговорност, како во внат-
решното така и во надворешното работење е Здравко Де-
лидинков. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1572/2001.                                (29250) 

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

3231/2001 од 25.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042438?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
КОКИ-ТЕКС ДООЕЛ експорт-импорт, Валандово, ул. 
"Вељко Влаховиќ" бр. 13. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 
34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 
93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње, посредување во промет со стоки и услуги, реекспорт, 
малограничен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р 
Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција, изведување на градеж-
ни работи во странство, неограничени овластувања, целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување е Елисавета Зајкова - 
управител без ограничувања. 

Единствен содружник е Елисавета Зајкова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3231/2001.                                (29251) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2904/2001 од 29.08.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042112?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и ус-
луги БО-VI-ВА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. 
"4" бр. 12, Скопје. 
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Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 
20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување, посредување во про-
мет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот со-
обраќај, туристички работи во странство, меѓународна 
шпедиција, изведување на градежни работи во странство, 
неограничени овластувања, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Стефковски Васе, уп-
равител без ограничувања. 

Единствен содружник е Стефковски Васе. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2904/2001.                                (29252) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3957/2001 од 15.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043164?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија 
СТОУН ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, бул. "Куман Јосифовски 
Питу" блок Б7 ламела 2. 

Се основа со: Изјава за основање ДООЕЛ од 
08.11.2001 год. 

Содружник: Кире Наумов од Скопје. 
Управител: Кире Наумов - управител без ограничува-

ње во своите овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-

ва во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица друш-

твото одговара со целиот свој имот. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 74.84, 92.34, 92.72, 93.05. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3957/2001.                                (29253) 

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

бр. 3786/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042993?-8-11-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ од странско физичко лице на 
Друштвото за филмска и видео продукција САМОЈЛИК 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 
12/I-2. 

Скратен назив: САМОЈЛИК ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје. 

Основач: странско физичко лице Миљковиќ Сунчица 
од СР Југославија. 

Дејности: 22.11, 22.12, 2.13, 22.14, 22.15, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.47, 52.48, 52.61, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
71.33, 71.34, 72.60, 74.40, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 
92.31/1, 92.31/2, 92.32. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

Овластувања: Друштвото во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои сред-
ства. 

Управител: Ратомир Цениќ - управител со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3786/2001.                                (29254) 

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

бр. 3787/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042994?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
промет и услуги БЕБИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Никола Парапунов" бб. 

Скратен назив: БЕБИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
Основач: Ефтимов Ганчо од Скопје, ул. "Воденска" бр. 

4/2-13. 
Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.30, 19.30, 24.61, 36.63, 

50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 
51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.48, 52.61, 
52.63, 71.33, 71.34, 74.12, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со соседните земји: 
Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, застапување и 
посредување на странски фирми, реекспорт, консигнацио-
ни и комисиони работи. 

Овластување: Друштвото во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои сред-
ства. 

Управител: Блажески Богослав - управител со неогра-
ничени овластувања. 

Анета Јаневска - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3787/2001.                                (29255) 

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

бр. 4058/2000 од 14.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02036629?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на трговец поединец Хисо Зеќирија Џе-
маили ТП КОРАБ трговија на мало с. Г. Седларце, Каме-
њане. 

Основач е Хисо Зеќирија Џемаили од с. Г. Седларце, 
Камењане, Тетово, државјанин на Р Македонија. 

Дејности: 52.11 трговија на мало во неспецијализира-
ни продавници претежно со храна, пијалоци и тутун. 52.12 
друга трговија на мало во продавници со мешовита стока. 

Одговорност: Хисо  Зеќирија Џемаили одговара лично 
со целиот свој имот. 

Овластено лице на ТП КОРАБ трговија на мало е Хисо 
Зеќирија Џемаили, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4058/2000.                                (29256) 

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

бр. 3703/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042910?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и шпе-
диција АН - МА ШПЕД ДООЕЛ, ул. "Пано Калајџиски" 
бр. 20, Неготино. 
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Седиште: ул. "Пано Калајџиски" бр. 20, Неготино. 
Дејности: 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.30, 15.81, 15.93, 

20.10, 26.40, 26.61, 28.11, 28.73, 28.74, 50.10, 50.20, 
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, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
74.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт, привремен увоз и извоз, ком-
пензациони работи, малограничен промет со соседните зем-
ји (Албанија, СР Југославија, Грција и Бугарија), консигна-
циона продажба, агенциски услуги во областа на транспор-
тот, посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, лизинг работи. 

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

За обврските сторени во правниот промет друштвото 
одговара во висина на сите свои средства. 

Овластено лице за застапување е Снежана Јошева од 
Неготино - управител без ограничување. 

Основачкиот удел на содружникот во друштвото изне-
сува 158.100,00 денари или 2.594,00 евра и се состои од 
опрема и апарати. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3703/2001.                                (29263) 

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

бр. 3827/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043034?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП - МОГЛИ - Трговија на мало Атана-
сов Драгољуб Владимир, ул. "Благој Ѓорев" бр. 72/13 - Ве-
лес. 

Седиште: ул. "Благој Ѓорев" бр. 72/13 - Велес. 
Дејности: 52.33, 52.42, 52.43, 52.48, 52.62. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одго-

вара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување е Атанасов Владимир 

од Велес, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3827/2001.                                (29264) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3823/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043030?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар  
запишувањето на ТП за трговија на мало со месо и произ-
води од месо ЕВРОПА-2001 Дуев Миле Јове Гевгелија, 
ул. "Нако Вардарски" бр. 6. 

Основач на трговец поединец е лицето Дуев Миле Јове 
од Гевгелија со стан на ул. "Нако Вардарски" бр. 6. 

Дејности: 52.22 и 52.23. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на ТП е Дуев Јове - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3823/2001.                                (29265) 

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

бр. 3956/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043163?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија, 
услуги и завршни работи во градежништвото ФРАНИ-
ПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Богданци, ул. "Маршал Тито" 
бр. 58. 

Основач на друштвото е лицето Франгов Димитар од 
Богданци со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 58. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.47, трговија на мало со административни и судски так-
сени марки, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.12, 50.30/1, 
50.30/2, 50.10, 50.20, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.39, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.30, 
01.13/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 
01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 
15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 45.42, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 74.12, 74.13, 74.14, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 
60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/2, 71.10, 
93.02, 93.04, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, работи на лонг систем со странски фирми, 
малограничен промет со НР Бугарија, Грција, Југославија 
и Албанија, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски 
сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба, неограни-
чени овластувања, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во внат-
решниот и надворешниот трговски промет е Франгов Ди-
митар - управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3956/2001.                                (29266) 

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

бр. 3532/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042739?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за проектирање, 
изградба, надзор, трговија и услуги ПРО-СТИЛ 1 ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, ул. "Илинденска" бр. 186. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 
15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 
50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84. 

Надворешно работење: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, 
угостителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
одговара со сите свои средства. 
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За управител на друштвото се определува лицето Бе-
џет Исени од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 186 и како ли-
це овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
нотрговскиот промет, без ограничување. 

Основач: Беџет Исени од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 
186. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3532/2001.                                (29267) 

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

бр. 3938/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043145?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија, 
угостителство, услуги и превоз ВИМС ДОО увоз-извоз 
Куманово, ул. "Октомвриска револуција" 44/7. 

Друштвото е основано со Договор за основање од 
07.11.2001 година. 

Содружници на друштвото се: Срѓан Јовановиќ и Вла-
данка Јовановиќ од Куманово. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.89, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 
92.33, 92.34. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапништво и посредништво, реекспорт, 
консигнациона продажба, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, малограничен промет со Бугарија, Албани-
ја, Грција и СР Југославија, туристички работи во стран-
ство, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен трговски промет е Срѓан Јовановиќ, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3938/2001.                                (29268) 

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

бр. 3808/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043015?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и услуги АЉ КОМ-АХ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово, ул. "Нас. Дреновец" бб. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 
15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 
50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84. 

Надворешно работење: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, 

угостителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседни земји. 

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

За управител на друштвото се определува лицето Ос-
ман Исмани од Тетово, ул. "Нас. Дреновец" бб, како лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет без ограничување. 

Основач: Осман Исмани од Тетово, ул. "Нас. Дрено-
вец" бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3808/2001.                                (29269) 

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

бр. 3693/2001 од 25.10.2001, во регистарска влошка бр. 
02042900?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги МАКИ СПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Пандил 
Шишков" бр. 10/1, Скопје. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 55.40, 55.11, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 
34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 17.71, 17.6, 15.85, 15.86, 15.87, 01.12/1, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.13/1, 
01.13/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 20.40, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.89, 01.21, 45.11, 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 74.13, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 15.91, 
15.98/1, 15.98/2, 93.02, 93.04, 28.52, 05.01, 05.02, 15.20, 
92.33, 92.34, 14.21, 14.11, 14.40, 92.62, 92.72, 93.01, 93.03, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
малограничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. 
Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција, изведување на градеж-
ни работи во странство. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице 

овластено за застапување е Ивановски Александар-упра-
вител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3693/2001.                                 (29530) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3650/2001 од 05.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02042857?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ДЕ-СА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Речиште" бр. 
67-б, Драчево. 

Основање на Друштво за производство, трговија и ус-
луги ДЕ-СА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, седиштето на 
друштвото ќе биде на ул. "Речиште" бр. 67-б, Драчево. 
Фирмата под која друштвото ќе работи е следната: Друш-
тво за производство, трговија и услуги ДЕ-СА ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Радослав 
Ѓуроски, ул. "Речиште" бр. 67-б, Драчево, Скопје. 

Дејности со кои друштвото ќе се занимава се следни-
те: 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.42, 
52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.47, 
52.44/4, 52.48, 55.30, 55.30/1, 63.40, 51.34, 51.33, 51.41, 
51.42. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе се 
занимава со: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. За управител на друштвото во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет се именува лицето 
Радислав Ѓуроски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3650/2001.                                 (29531) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3830/2001 од 12.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02043037?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговецот поединец за трговија на мало со 
текстил ФИКРИ ПРОМ Диљбер Нијази Есати ТП ул. "Пе-
тар Михов" бр. 4, Скопје. 

Основач: Диљбер Есати од Скопје, ул. "Кримска" бр. 
28. 

Дејност: 52.41-трговија на мало со текстил. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот 
лично. Диљбер Есати-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3830/2001.                                 (29532) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3983/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02043190?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Друштвото за производство и трго-
вија КОИЛ ДОО увоз-извоз ул. "Гоце Делчев" бб, с. Не-
горци, Гевгелија. 

Основачи: Коле Ангелов од с. Негорци, Гевгелија, ул. 
"Гоце Делчев" бб, Лазаров Иле од с. Ињево, Радовиш и 
Ефтимов Љупчо од Богданци, ул. "Дојранска" бр. 70. 
Влог: 170.500,00 денари (2795 ЕУР) во ствари. 

Управител: Коле Анделов од с. Негорци, Гевгелија, ул. 
"Гоце Делчев" бб. 

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

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.30, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.53, 51.61, 
51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.46, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 71.31, 71.32, 71.34, 74.84. Надворешна трго-
вија: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, малограничен промет со Југославија, Р. Албанија, 
Р. Бугарија и Р. Грција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3983/2001.                                 (29533) 
__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. бр. 

101/01 од 20.01.2002 година во регистарот на Здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации здружение на граѓани на жени роми "От-
ворени врати" со седиште на ул. "Чегевара" бр. 57, Скопје 
- Шуто Оризари. 

Дејноста на Здружението е: Поттикнување на граѓани-
те за развој на свеста за самоидентификација и самодока-
жување на развојни сфери од современото живеење, орга-
низирање на семинари и слични облици на состанување 
на жените роми со цел размена на искуство со интернаци-
оналните и локалните невладини организации; соработу-
вање и разменување искуства, информации и програми со 
младински, хуманитарни студентски и други здруженија, 
фондации и институции од државата и странство; посре-
дување и унапредување, промоција и заштита на човеко-
вите права подобрување на животната средина со деца и 
млади преку средствата за јавно информирање; подигање 

на здравствената свест на граѓаните и културата преку ор-
ганизирање на јавни предавања, едукација, трибини за 
примарна секундарна здравствена заштита; организирање 
курсеви за шиење, кроење, везење, плетење и други курсе-
ви, печатење на летоци, брошури и др. 

Со денот на запишување во регистарот, здруженија на 
граѓани на жени роми "Отворени врати" се стекнува свој-
ство на право лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. бр. 101/01.         
             (2150) 
__________________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 29/01 година од 4.2.2002 година е отворена стечај-
на постапка над должникот ХЕК-"ЈУГОХРОМ" - Јегунов-
це, со ж-ска бр. 41500-601-5994, што се води при ЗПП-Фи-
лијала Тетово. 

За стечаен судија е определен Томислав Бошковски, 
член на стечајниот совет. 

За стечаен управник е именуван Душко Тодевски од 
Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15. 

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник кои 
пријави треба да се достават до Основниот суд Тетово, 
Стопански отсек - за стечаен совет. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и права на должникот како и дове-
рителите кои имаат разлачни права на недвижности над 
должникот што не се запишани во јавните книги, (катас-
тар) во рок од 20 дена да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник. 

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

Се закажува рочиште на собир на доверители за испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања (испитно 
рочиште), како и рочиште на собранието на доверители на 
кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, до-
верителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на стечај-
ната постапка (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на 
ден 15.3.2002 година, во 10,00 часот во сала бр. 1/1 на Ос-
новниот суд Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово.                           
___________ 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 448/2001 од 03.12.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
во приватна сопственост за производство, трговија и услу-
ги на големо и мало "ТИВ" Скопје, со седиште на ул. "Руз-
велтова" бр. 67/12 и жиро сметка 40100-601-81594, па ис-
тата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна 
постапка над должникот Претпријатие во приватна сопс-
твеност за производство, трговија и услуги на големо и 
мало "ТИВ" Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2000) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 386/2001 од 22.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
и услуги "ВАФО" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на 
ул. "Алекса Дундиќ" бр. 117, со жиро сметка 40100-601-
279615 и регистарска влошка бр. 1-50672-0-0-0 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие за промет и услуги "ВАФО" увоз-извоз 
ДОО од Скопје се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (1956) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 401/2001 од 22.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговец поединец Так-
сист Ѓаковски Вангел Александар "САЛЕ" Скопје, со се-
диште на ул. "Трета Македонска Бригада" бр. 33/1-12, со 
жиро сметка 40100-601-389334 и регистарска влошка бр. 
1-68534-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Трговец поединец Таксист Ѓа-
ковски Вангел Александар "САЛЕ" од Скопје се заклучу-
ва. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (2001) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 311/2001 

од 28.12.2001 година над Друштво за производство, трго-
вија и услуги "Карни бит" Благој и др. увоз-извоз Битола, 
Трег. бр. 807/01, со дејност трговија и жиро сметка 40300-
601-72733 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (2022) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 252/2001 

од 27.12.2001 година над Друштво за трговија и услуги 
"Механик" Летка ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Н. Херои" бр. 
30/2, Трег. бр. 3095/98, со дејност трговија и жиро сметка 
40300-601-28484 при ЗПП-Битола, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (2023) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 304/2001 

од 28.12.2001 година над Производно услужно прив. прет-
пријатие "Тошеви" увоз-извоз Битола, Трег. бр. 1-2055, со 
дејност услужна и жиро сметка 40300-601-10719 при ЗПП-
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (2028) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 283/2001 

од 15.01.2002 година над Друштво за трговија, производ-
ство и услуги Златко "Злат комерц" Битола, ул. "Цар Са-
моил" бр. 210, со дејност трговија и жиро сметка 40300-
601-102831 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (2030) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 309/2001 

од 28.12.2001 година над ДОО "Хт Док" нас. Кланица бр. 
4/13, со дејност производство и жиро сметка 40300-601-
102805 при ЗПП-филијала Битола, отвори стечајна постап-
ка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (2031) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 310/2001 

од 28.12.2001 година над Т. П. "Мекота" Битола, ул. "15-
ти Корпус" бр. 3, со дејност производство и жиро сметка 
500-0000000670-54 Стопанска банка при ЗПП-Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (2033) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 85/2001 од 28.12.2001 година отворена 
е стечајна постапка над должникот Трговец поединец за 
економски услуги "Економик" ТП Сузана Трајче Стојниќ 

од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворената стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                          (2021) 
___________ 

 
Основниот суд Кавадарци, објавува дека со решение Ст. 

бр. 80/2001 од 18.01.2002 година е отворена стечајна постап-
ка над должникот Друштво со ограничена одговорност за 
производство, трговија, туризам и услуги "Селекта-АМ" ДО-
ОЕЛ Митев Ангел Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 55, 
со жиро сметка 41620-601-50699. 

За стечаен судија се именува Јордан Давков, член на 
советот. 

За стечаен управник се определува Веселиновски Бра-
нимир, ул. "Кнез Трпимир" бр. 20, Скопје, тел. 02/386-445. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот во "Сл. весник на 
РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот уп-
равник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 
подвижни предмети и права на должникот, како и доверите-
лите кои имаат разлачни права на недвижностите на должни-
кот што се запишани во јавните книги, во рок од 15 дена сме-
тано од објавувањето на огласот во "Сл. весник на РМ" да ги 
пријават кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се оз-
начи предметот над кој постои разлачно право, начинот и ос-
новата за засновање на тоа право, како и обезбеденото поба-
рување. 

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 
пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесува-
њето на пријавата одговара за штетата која поради тоа би 
можела да настане. 

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

Се закажува рочиште на собир на доверители за испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања и рочиш-
те на собрание на доверители (извештајно рочиште) на 
ден 18.02.2002 година во 10,00 часот, судница бр. 2 на Ос-
новниот суд Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци.          (2103) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 198/2001 

од 28.12.2001 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за транспорт, производство, 
промет и услуги Петреска Соња "ХРИБОС ТРЕЈД" увоз-
извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Нил Амстрон" 
бр. 17, а запишан во регистарска влошка бр. 01004251?-8-
06-000 на Основниот суд Битола, со жиро сметка 
300020000014682 во Комерцијална банка АД Скопје, Фи-
лијала Прилеп, со основна дејност превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (2104) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 189/2001 

од 26.12.2001 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Друштво за производство, услуги и трговија на 
Игнатоски Диме и др. ЖАРМИТ-С увоз-извоз ДОО При-
леп, со седиште во Прилеп на ул. "Тризла" бб, запишан во 
регистарска влошка бр. 01009624?-3-03-000 на Основниот 
суд Битола, со жиро сметка 41100-601-23579 во ЗПП-При-
леп. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува бидејќи истата се отвора поради прес-
тојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (2105) 
 

___________ 
 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 66/2001 

од 12.12.2001 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско-производствено претпријатие на големо 
и мало увоз-извоз угостителство и други услуги "ВЕС-БИ 
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КОМЕРЦ" ДОО, со седиште во Кичево на ул. "4-та Ал-
банска бригада" и со жиро сметка 40320-601-5836 при 
ЗПП-Битола, Екс. Кичево. Се заклучува стечајната постап-
ка над стечајниот должник Трговско-производствено 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз угостителство и 
други услуги "ВЕС-БИ КОМЕРЦ" ДОО, со седиште во 
Кичево на ул. "4-та Албанска бригада" поради немање 
средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                          (2106) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение  

на овој суд Ст. бр. 66/2001 од 18.01.2002 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Преработка на чај и 
кафе ТП "Мимоза-2" Џеват Ашим Камбери од с. Добри 
Дол-Неготино, полошко, но истата не се спроведува пора-
ди немање на имот, па отворената стечајна постапка се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                          (2107) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение  

на овој суд Ст. бр. 75/2001 од 11.01.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Угостителско трговско 
претпријатие "Го-ја" ДОО увоз-извоз од Гостивар, но иста-
та не се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                          (2109) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение  на 

овој суд Ст. бр. 68/2001 од 08.01.2002 година, отворена е сте-
чајна постапка над должникот Автотакси ТП "ГАГА" Трго-
вец поединец Кемал Милаим Мустафи од Гостивар, но иста-
та не се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                          (2110) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 171/2001 

од 18.01.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Друштво за производство, промет и услуги "СИ-
МОНА КОМЕРЦ" Трајковска Јагода ДООЕЛ увоз-извоз 
Прилеп, со седиште на ул. "Тризла" бр. 61, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 001191 Битола форма 8 МБС 
01001191 шифра на дејност 3, 9, 6, 1 на Основниот суд Би-
тола, со основна дејност трговија на мало со разни животни 
продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни 
потреби, со жиро сметка 41100-601-40984 во Агенцијата за 
блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува. Стечајната постапка не се спроведува 
бидејќи должникот должи само на единствениот основач. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (2112) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 466/2001 од 16.01.2002 година  
отворена е стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, промет, застапување, консигна-
ција и услуги "ЛЕН КОМЕРЦ" Владимир ДООЕЛ Скопје 
со седиште на ул."Ленинова" бр. 3,  и  жиро сметка 40100-
601-112796, и истата не се спроведува и се заклучува от-
ворената стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, застапување, консигнација и ус-
луги. "ЛИН КОМЕРЦ" Владимир ДООЕЛ Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (2360) 
 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 258/2001 од 28.11.2001 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги на големо "ВАРДАР-
Л-ЕКСПОРТ" Скопје со седиште на ул."Атанас Бабата" 

бр. 9,  и  жиро сметка 40100-601-149718, и истата не се 
спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка 
над должникот ППУТ "ВАРДАР-Л-ЕКСПОРТ" Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатија при  овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2318) 
___________ 

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

шение I. Ст. бр. 329/2001 од 29.10.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Агенција за консалтинг 
и маркетинг "СОН ИНТЕРНЕЈШАНАЛ" ДОО - Скопје, со 
седиште на ул."Пролет" бр. 25, и  жиро сметка 40100-601-
360012, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Агенци-
ја за консалтинг и маркетинг "СОН ИНТЕРНЕЈШАНАЛ" 
ДОО - Скопје, со седиште на ул."Пролет" бр. 25, и  жиро 
сметка 40100-601-360012, се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2608) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 490/2001 од 23.01.2001 година отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "ОСТОЈА" Ѓорѓивка ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје со седиште на ул."4-ти Јули" бр. 1/3-
1 и  жиро сметка 40120-601-311900, па истата не се спро-
ведува и се заклучува, отворената стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, трговија и услуги 
"ОСТОЈА" Ѓорѓивка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од судскиот регистар на претпријатија при  овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2752) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 472/2001 од 13.02.2002 година 
се поведува претходна постапка на постапката за утврду-
вање на причините за отворање на стечајна постапка над 
должникот "БОРОВО" ДОО Скопје со седиште на ул. "Ка-
занџиска" бр. 8, со  жиро сметка 40100-601-97281. 

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска су-
дија на овој суд и член на советот. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 13.02.2002 го-
дина во 10,30 часот во соба бр. 44 на овој суд. 

Против ова решение за поведување на претходна пос-
тапка посебна жалба не е дозволена. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: За 
привремен  стечаен управник се определува Симон Михај-
ловски од Скопје со седиште на ул."Белишка" бр. 18. 

Се одредува дека должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привремениот 
стечаен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со 
водењето на претпријатието на должникот се до донесува-
ње на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита 
дали од имотот на должникот може да се намират трошо-
ците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни за должници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
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Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејствија 
како и да му допушти увид во трговските книги и негова-
та деловна документација. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2785) 
___________ 

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

ние III. Ст. бр. 84/00 од 06.12.2001 година, предлогот подне-
сен од доверителот МАКЕДОНСКА БАНКА АД Скопје, за 
отворање стечајна постапка над должникот "БУЈОТО И МО-
БИЛАРТЕ" Скопје, се уважува. 

Се отвора стечајна постапка над должникот "БУЈОТО 
И МОБИЛАРТЕ" АД Скопје, со жиро сметка 40100-603-
25776 и број на регистарска влошка 1-60998-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

За стечаен управник се определува лицето Симон Ми-
хајловски од Скопје, ул."Белишка" бр. 18-А. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Се 
повикуваат должниковите должници своите обврски да ги 
исполнуваат кај стечајниот управник. Се закажува рочиште 
за Собир на доверители за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања и рочиште на Собрание на довери-
тели и извештајно рочиште, кое ќе се одржи на 01.03.2002 
година во 10,00 часот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2721) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 322/01 од 24.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП "ВИЗЕКС" Зоран 
Крсто Димитриевски од Скопје со седиште на ул."Карл 
Либкнехт" бр. 34, со  жиро сметка бр. 40110-601-420867, 
како и број на регистарска влошка 02007854?-6-06-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и ис-
тата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП "ВИ-
ЗЕКС" Зоран Крсто Димитриевски од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2826) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 306/01 од 28.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговец поединец гос-
тилница ШАМПИОНЧЕ Трајче Борче Крстевски ТП со 
седиште на ул."Томе Арсовски" бр. 49 зграда Б 3 ТЦ 
Шампионче, локал бр. 01, со  жиро сметка 40100-601-
420003, и регистарска влошка 020010085?-6-09-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец гостилница ШАМПИОНЧЕ Трајче Борче Крс-
тевски ТП од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2565) 
___________ 

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

шение II.Ст. бр. 420/01 од 28.01.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги "БРЕЗА" Нефаиљ ДООЕЛ с. Арачиново, 
со седиште на ул."1" бр. 52 б,  со  жиро сметка 40110-601-
443844, како и број на регистарска влошка 02023982?-8-
03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува. 

 
 
 
 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "БРЕЗА" Нефаиљ ДО-
ОЕЛ од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2564) 
___________ 

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

шение II.Ст. бр. 414/01 од 28.01.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги "БАТС КОМ" Бранко ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје со седиште на ул."Ван Гог" бр. 14 б,  со  жиро 
сметка 40100-601-119302, и регистарска влошка 
020010688?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "БАТС КОМ" Бранко 
ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2563) 
___________ 

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

шение II.Ст. бр. 218/01 од 22.01.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Производно трговско прет-
пријатие "СМЕР КОМЕРЦ" увоз-извоз ДОО Скопје, со се-
диште во с. Љубош бр. 46,  со  жиро сметка 40100-601-
164354, и регистарска влошка 1-26244-0-0-0, при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Произ-
водно трговско претпријатие "СМЕР КОМЕРЦ" ДОО 
Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2317) 
___________ 

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

шение II.Ст. бр. 419/01 од 24.01.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
занаетчиски услуги и трговија на големо и мало "ЗОИЛ-
КОМЕРЦ" Блаже ДООЕЛ Скопје со седиште на ул."Фуш-
танска" бр. 107-А,  со  жиро сметка 40110-601-190984, и 
регистарска влошка 02029388?-8-01-000, при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спрове-
дува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, занаетчиски услуги и трговија на големо 
и мало "ЗОИЛ-КОМЕРЦ" Блаже ДООЕЛ од Скопје се зак-
лучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2129) 
___________ 

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

шение III.Ст. бр. 249/01 од 22.10.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот АВТО ТАКСИ Ибраим 
ТП Ибраим Неџми Баки, со седиште на ул."Струмичка" 
бр. 14/1-3 Скопје,  со  жиро сметка 40100-601-446900, и 
број на регистарска влошка 02018864?-6-06-000, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот АВТО 
ТАКСИ Ибраим ТП Ибраим Неџми Баки од Скопје,  се 
заклучува. 

За сите идни побарувања одговара лично лицето Ибра-
ими Неџим Баки со место на живеење ул."Струмичка" бр. 
14/1-3, Скопје. 
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По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2477) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со реше-

ние IV.Ст. бр. 250/01 од 29.10.2001 година се отвора стечајна 
постапка над должникот Авто такси "КАЛЕНДАЕ" ТП  Ха-
ралампи Милан Михајловски со седиште на ул."Хо Ши Мин" 
бр. 159/В,  со  жиро сметка бр. 40100-620-16-80700-54384-33, 
како и број на регистарска влошка 020012701?-6-06-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Авто 
такси "КАЛЕНДАЕ" ТП  Харалампи Милан Михајловски 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2382) 
___________ 

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

шение II.Ст. бр. 446/01 од 24.01.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги "МЕЛ-ПРОМ" Драги ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, со седиште на бул."Јане Сандански" бр. 
36/II-2,  со  жиро сметка 300000000123614, и регистарска 
влошка 02021144?-8-03-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "МЕЛ-ПРОМ" Драги 
ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2364) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 5/02 од 

25.01.2002 година над ДООЕЛ "Раштани комерц" од Бито-
ла со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-42702 при 
ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (2735) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 296/01 од 

25.01.2002 година над Трговец поединец "Сале -Комерц" 
с. Јанкоец, Ресен, дејност трговија со жиро сметка 40310-
601-59486 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (2736) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 9/2002 од 

25.01.2002 година над П.П. "Лера Импекс" с. Лера - Бито-
ла, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-62548 при 
ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка,  но не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (2737) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 7/02 од 

25.01.2002 година над Трговец поединец "Василевски" Би-
тола, ул. "Струшка" бр. 15 Б,  дејност превоз на патници 
со жиро сметка 40300-601-110910 при ЗПП - Филијала Би-
тола, отвори стечајна постапка, но  не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (2738) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 306/01 од 

24.01.2002 година над Угостителско прометна задруга 
"Бентино" Битола, ул."Романија" бр. 8,  дејност угостител-
ство со жиро сметка 500-000000001781-19 при Стопанска 

банка АД  Битола, отвори стечајна постапка,   но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (2739) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 26/2000 од 25.01.2002 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот ОП "Готекс" од Гости-
вар. 

За стечаен управник се определува лицето Мирослав 
Анастасиевски од Гостивар кеј. "Братство Единство" бр. 1. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и до-
верителите кои имаат разлачни права над недвижностите 
на должникот, во рок од 30 дена да ги пријават своите по-
барувања кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за собир на доверителите за испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште 
на собранието на доверителите на кое врз основа на извешта-
јот на стечајниот управник доверителите одлучуваат за пона-
тамошниот тек на постапката, за ден 11.03.2002 година во 
12,00 часот, сала  број II на овој суд. 

Овој оглас е истакнат на огласна табла на судот на ден 
28.01.2002 година во 13,00 часот. 

Од Основниот суд во Гостивар.                         (2798) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 66/2001 од 25.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над Претпријатие за промет на стоки на големо и 
мало, услуги и туризам "Дуга-Комерц" ц.о. Куманово 
ул."Абдула Прешова" бр. 21, со истото решение е заклуче-
на стечајната постапка над должникот Претпријатие за 
промет на стоки на големо и мало, услуги и туризам "Ду-
га-Комерц" ц.о. Куманово ул."Абдула Прешова" бр. 21. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (2758) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 74/2001 од 25.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над Трговско друштво за производство, трговија, 
угостителство и туризам "Глобус Турист Ифраим" ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Куманово, ул."Крсте Мисирков" бр. 7, 
со истото решение е заклучена стечајната постапка над 
должникот Трговско друштво за производство, трговија, 
угостителство и туризам "Глобус Турист Ифраим" ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Куманово, ул."Крсте Мисирков" бр. 7.  

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

Од Основниот суд во Куманово.                        (2759) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 64/2001 од 25.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над Компанија за производство и промет "Ми-
нерва" експорт-импорт ц.о. Куманово ул. "Веселин Масле-
ша" бр. 59,  со истото решение е заклучена стечајната пос-
тапка над должникот Компанија за производство и промет 
"Минерва" експорт-импорт ц.о. Куманово ул. "Веселин 
Маслеша" бр. 59. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатијата што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (2760) 
 

___________ 
 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 81/2001 од 19.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, трго-
вија и услуги "СЛЕТ" Лидија и др. ДОО увоз-извоз од Ку-
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маново, ул."Бајрам Шабани" бр. 104, со жиро сметка бр. 
40990-601-46514 при ЗПП Филијала Куманово, и број на 
рег. влошка 02014337?-3-03-000 и Трег. бр. 3587/99 од 
24.05.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Со истото решение е заклучена отворената  стечајна за 
горенаведениот должник согласно член 64 од Законот за 
стечај. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (2761) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 67/2001 од 19.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Транспортно трговско претприја-
тие "ГОЛЧО-ТРАНС" од Куманово, ул. "Боро Прцан" бр. 
41, со жиро сметка бр. 40900-601-42653 при ЗПП Филија-
ла Куманово, и број на рег. влошка 1-62603-0-0-0 и С.рег. 
бр. 7729/95 од 29.05.1995 година на Окружен стопански  
суд Скопје.  

Со истото решение е заклучена стечајната постапка на 
должникот Транспортно трговско претпријатие "ГОЛЧО-
ТРАНС" од Куманово, ул. "Боро Прцан" бр. 41, со жиро 
сметка бр. 40900-601-42653 при ЗПП Филијала Куманово, 
и број на рег. влошка 1-62603-0-0-0 и С.рег. бр. 7729/95 од 
29.05.1995 година на Окружен стопански  суд Скопје.  

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

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на 
судската огласна табла. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (2762) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово, објавува дека со решение на 

овој суд Ст. бр. 78/2001 од 22.01.2002 година е отворена 
претходна постапка заради утврдување на услови за отво-
рање на стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало 
"Текстилпромет" АД Куманово. 

За стечаен судија се именува членот на стечајниот со-
вет судијата Невена Стојановиќ. 

За привремен стечаен управник се именува Зоран Ден-
ковски дипломиран економист од Куманово ул. "Моша 
Пијаде" бр. 29, телефон 428-232. 

До донесување на одлука за предлогот за отворање на 
стечајна постапка должникот може да располага со својот 
имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен 
управник. Се запира одредување и спроведување на при-
силните извршувања и обезбедувања против должникот. 

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

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

Од Основниот суд во Куманово.                        (2763) 
___________ 

 
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение 

Ст. бр. 155/00 од 28.12.2001 година се отвора стечајна пос-
тапка над должникот ДОО "Стокопром" Радовиш со жиро 
сметка 41310-601-27125 што се води при ЗПП Филијала 
Струмица, експозитура Радовиш. 

За стечаен управник се именува Шекеринов Томе 
дипл. земјоделски инженер од Струмица, ул."Гоце Дел-
чев" бр. 13. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од обја-
вата на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната 
табла во судот да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник согласно одредбите на Законот за стечај. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од обја-
вата на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават 
своите разлачни права: 

а) на подвижните предмети и правата на должникот, 
б) на недвижностите на должникот кои не се запишани 

во земјишните книги, 
в) на недвижностите на должникот кои се запишани во 

земјишните книги, ако тие разлачни права не се запишани 
во тие книги. 

Во пријавата мора да се означат предметите на кои 
постои разлачно право, начинот на основот на засновува-
њето на тоа право, како и обезбеденото побарување. 

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во тр-
говскиот регистар на регистарскиот суд. 

Испитно рочиште на собирот на доверителите на кои 
се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на 
доверителите се закажува за ден 28.02.2002 година во 11 
часот во судница бр. 10 А, во зградата на овој суд. 

Извештајното рочиште на собранието на доверителите 
на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе 
се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка 
се закажува исто така за ден 28.02.2002 година во 12 часот 
во судницата бр. 10 А во овој суд. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (2485) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 176/01 од 

28.12.2001 година,  отворена е стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, услуги трговија на 
големо и мало Нацис Атанасиос и други "Каол" извоз-
увоз Прилеп, ДОО запишан во регистарската влошка 
01003598?-3-03-000 во Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка 41100-601-34714 во ЗПП - Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради тоа што должи 
само на содружниците. 

Од Основниот суд во Прилеп.                           (2838) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 195/01 од 

28.12.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
трговија, транспорт и услуги "Студенчица" извоз-увоз ПО 
Прилеп, ул. "Борка Лопач" бр. 50, со жиро сметка 41100-
601-34873, запишан во регистарска влошка 1-15822 на 
Окружниот стопански суд  во Бито-ла, со дејност тровија 
на мало со месо, живина, риба и преработка. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради немање на имот.    

Од Основниот суд во Прилеп.                            (2839)  
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 120/01 од 

18.01.2002 година отворена е стечајна постап-ка према 
должникот Друштво за трговија производство и услуги 
увоз-извоз "САМИР КОМПАНИ" Ахмеди Исмаил ДООЕЛ 
од с. Саждево-Крушево, запишан во регистарска влошка 
010010002?-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка 41100-601-47116 со дејност превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува, бидејќи должникот должи само на 
единствениот основач и управител. 

Од Основниот суд во Прилеп.                            (2840) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 86/99 од 

28.12.2001 година ја заклучи стечајната постапка према 
должникот "Билјана-Предилница" АД -Прилеп, која беше 
отворена со решение Ст. бр. 86/99 од 18.10.1999 година. 

 
 
 
 
 
 
 



5 февруари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 8 - Стр. 85 
 

По правосилноста на решението должникот ќе биде 
бришан од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Прилеп.                            (2843) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 187/01 од 

22.01.2002 година отвори стечајна постапка на должникот 
Трговското друштво за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "МЕМЕНТО" Лидија Шереметкоска 
ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. "Гоце Делчев" бр. 14 
запишан во регистарска влошка 01006756?-8-03-000 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност 
производство на други предмети и прибори за облека, 
неспомнати на друго место со жиро сметка 41100-601-
33509. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-ве-
дува но се заклучува, бидејќи имотот на должникот е со 
незначителна вредност и не доволен за покривање на 
стечајната постапка. 

Од Основниот суд во Прилеп.                            (2846) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 195/01 од 26.12.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Соња Благој Апостолова, с. Сушица, општина 
Ново Село, со жиро сметка 41300-601-61652 што се води 
при ЗПП Филијала Струмица, но е одлу-чено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", пре-
ку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (2847) 
___________ 

  
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 213/01 од 28.12.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТПТ  на 
големо и мало во приватна сопственост "ЦВЕТ" ЦО 
Струмица, со жиро сметка 41300-601-5236 што се води 
при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", пре-
ку овој суд до Апелациониот суд - Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (2848) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 191/01 од 25.12.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Златан - 
Промет увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 
41300-601-47249 што се води при ЗПП Филијала 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (2849) 
 

___________ 
 
 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 150/01 од 2812.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТУД "Тинаи" 

ДООЕЛ Радовиш, со жиро сметка 41310-601-41752 што се 
води при ЗПП Филијала Струмица, експозитура Радовиш, 
но е одлучено истата да не се спро-ведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", пре-
ку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатиеќе се брише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (2851) 
___________ 

 
Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 43/01 од 

21.12.2001 година, отвори стечајна постапка над долж-
никот Друштво за промет и услуги "М-2" ДОО-Митревска 
Марија, увоз-извоз Охрид, запишан во Трговскиот 
регистар под Трег бр. 638/01 во Основниот суд во Битола, 
со жиро сметка 41000-601-87080 отворена при ЗПП-
Филијала во Охрид и истата не се спроведува, се 
заклучува, поради немање на имот на долж-никот. 

Од Основниот суд во Охрид.                               (2852) 
___________ 

 
Основниот суд во Охрид,  објавува дека со реше-ние 

Ст. бр. 51/01 од 16.12.2001 година, отвори стечајна пос-
тапка над должникот ТД "БОК" ДООЕЛ увоз-извоз-
Охрид, со жиро сметка 41000-601-86323 при ЗПП-
Филијала во Охрид но истата не се спроведува и се 
заклучува, поради немање на имот на должникот што би 
влегол во стечајна маса за намирување на тро-шоците во 
постапката. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот при Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Охрид.                               (2853) 
___________ 

 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 01/02 од 

24. 01.2001 година, отвори стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за угостителство и услуги, увоз-извоз, 
трговија на големо и мало, производство, поправки и 
друго, "ДЕНМАРК 1" ДОО-Кичево, со жиро сметка 
40320-601-6637 при ЗПП експозитура Кичево, се 
заклучува. 

Стечајната постапка над стечајниот должник претпри-
јатие "ДЕНМАРК" ДОО Кичево, поради немање на 
средства согласно член 64, став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                             (2855) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 193/01 

од 28.12.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Тутински комбинат "Стандард" ДООЕЛ-
Прилеп, друштво за стандард угостителство и туризам ул. 
"Марксова" бр. 102, запишан во регистарска влошка бр. 
000537 Битола, МБС 01000537 форма 8, на Основниот суд 
Битола, со жиро сметка 41100-601-39710 во ЗПП-Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува бидејќи истата се отвора поради 
престојна неизбежна неликвидност. 

Се известуваат доверителите дека обврските од долж-
никот ги преземаат правните лица Тутински комбинат 
АД-Прилеп, Тутунски комбинат Тутун ДООЕЛ-Прилеп и 
Тутунски комбинат-цигари ДООЕЛ-Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп.                            (2935) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 194/01 

од 28.12.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Тутунски комбинат примарно производство 
ДООЕЛ-Прилеп, друштво за производство на тутун ул. 
"Марксова" бр. 101, Прилеп запишан во регистарската 
влошка бр. 00536 Битола МБС 01000536 форма 8 на 
Основниот суд Битола, со жиро сметка 41100-601-39698 
во ЗПП-Прилеп. 
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Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува бидејќи истата се отвора поради 
престојна неизбежна неликвидност. 

Се известуваат доверителите дека обврските и правата 
на должникот ги презема правното лице Тутунски 
комбинат "Тутун" ДООЕЛ Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп.                            (2936) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-

шение I Ст. бр. 120/96 од 25.01.2002 година, над долж-
никот Претпријатие за производство внатрешен и 
надворешен промет "ВИД КОМПАНИ" од Скопје, ул. "29-
ти Ноември" бр. 42 и жиро сметка 300-0000006806-78 во 
Комерцијална банка-Скопје. 

Извод од решението да се објави во "Службен весник 
на РМ" и на огласната табла во судот, по правосилноста 
на решението должникот да се брише од судскиот 
регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2919) 
___________ 

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

шение IV Ст. бр. 370/01 од 24.01.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
услуги и трговија "ЛЕКОНСАЛТ" Јасмина ДООЕЛ бул. 
"АСНОМ" бр. 68/1-24, со жиро сметка 40100-601-363787 
како и бројот на регистарска влошка 02008368?-8-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за услуги и трговија "ЛЕКОН-САЛТ" Јас-
мина ДООЕЛ се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2922) 
___________   

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

шение IV Ст. бр. 424/01 од 31.01.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, промет и услуги "ОМЕГА ШПЕД"  ДООЕЛ 
бул. "Војводина" бб, со жиро сметка 40110-601-196395 
како и регистарска влошка 02007431?-8-03-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот  Друшт-
во за  производство, промет и услуги "ОМЕГА ШПЕД" 
ДООЕЛ се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2921) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-ше-

ние Ст. бр. 75/01 од 19.12.2001 година, е отворена стечајна 
постапка на должникот друштво за трговија, услуги и 
сообраќај "СКОПСКО ПИВО" ДД Данило ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово, ул. "Индустриска" бб, со жиро сметка 
40900-601-9123 при ЗПП Филијала Куманово и број на 
регистарска влошка 02024187?-8-01-000 и Трег бр. 
8220/99 од 12.01.2000 година на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Со истото решение е заклучена стечајната постапка 
над должникот Друштво за трговија, услуги и сообраќај 
"СКОПСКО ПИВО" ДД Данило-ДОО увоз-извоз 
Куманово, ул. "Индустриска" бб, со жиро сметка 40900-
601-9123 при ЗПП Филијала Куманово и број на 
регистарска влошка 02024187?-8-01-000 и Трег. бр. 
8220/99 од 12.01.2000 година на Основниот суд Скопје I - 
Скопје.  

 
 
 
 
 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при Основниот суд 
Скопје I - Скопје.    

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на 
судската огласна табла. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (1097) 
__________________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

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

шение на овој суд II Ст. бр. 378/2001 од 14 11.2001 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
"ГЕРОМОНТ" Скопје со седиште на ул. "Лофќенска" бр. 
17 и жиро сметка 40120-601-174625, па истата не се спро-
ведува и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие "ГЕРОМОНТ" Скопје. 

Да се брише должникот од судскиот регистар кој го 
води овој суд. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (3110) 
___________ 

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

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

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

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

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

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. 

бр. 18/2000 од 23.01.2002 година се отвора стечајна пос-
тапка над должникот АД Политекс Штип. 

За стечаен управник се именува Марија Бреслиска дипломи-
ран економист од Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 75. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од исте-
кот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за 
отворање на стечајна постапка во "Службен весник на 
РМ" и на огласната табла на судот да ги пријават своите 
побарувања кај стечајниот управник во согласност со од-
редбите од Законот за стечај. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од исте-
кот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за 
отворање на стечајна постапка во "Службен весник на 
РМ" да ги пријават своите разлачни права: 

- на подвижни предмети и права на должникот. 
- на недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кој 

постои разлачно право, на имотот и основот на засновање-
то на тоа право како и обезбеденото побарување. 

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во тр-
говскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги. 

Испитното рочиште на собирот на доверителите, на кое 
се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на до-
верителите се закажува на ден 22.02.2002 година во 10 ча-
сот во соба бр. 6 во зградата на овој суд. 

Се повикуваат должниците своите обврски да ги нами-
рат без одлагање. 

Од Основниот суд во Штип.            (3117) 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 805/2000 од 31.10.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот  Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "БЕЛА" ДОО ек-
спорт-импорт - Скопје ул."Австралиска" бр. 31, со жиро 
сметка 40120-601-0036584. 
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За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко 
од Скопје, со стан на ул. "Беровска" бр. 2-2/15, тел. 526-
250.  

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2562) 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 147/2001 од 13.04.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот  Прет-
пријатие за производство, промет на големо и мало "СИЛ-
МЕН КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз - Скопје, ул."Хо Ши Мин" 
бр. 421-а,  со жиро сметка 40100-601-80560. 

За ликвидатор се определува лицето  Тодевски Душко 
од Скопје, со стан на ул. "Беровска" бр. 2-2/15 и тел. 526-
250. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2561) 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 361/2001 од 13.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Мешо-
вито претпријатие за надворешна и внатрешна трговија 
"ФЕРМО" ДОО - Скопје, ул."Партизански Одреди" бр. 
14/II, од Скопје со жиро сметка 40100-601-137762. 

За ликвидатор се определува лицето  Тихомир Кита-
новски од Скопје со стан на ул. "Железничка" бр. 24. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2154) 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 411/2001 од 18.12.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Акцио-
нерско друштво за производство, инжинеринг "ФЛЕКСО" 
ЦО - Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/2-33,  
со жиро сметка 40100-601-118027. 

За ликвидатор се определува лицето Марко Ѓурчинов-
ски од Скопје со стан на ул." Љуба Петровиќ" бр. 8 и тел. 
617-549.   

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2374) 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 335/2001 од 24.10.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет, маркетинг и услуги 
"ТРИКСОН АС" Ц.О увоз-извоз - Скопје, ул."Вера Јоциќ" 
бр. 8/21 од Скопје со жиро сметка 40100-601-267995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

За ликвидатор се определува лицето  Јовановски Зоран 
од Скопје со стан на ул. Вера Јоциќ" бр. 8/21. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2373) 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 379/2001 од 09.01.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Фирма 
за застапништво и консалтинг "НИМЕТ" ДОО експорт-
импорт - Скопје, ул."Војдан Чернодрински" бб,  со жиро 
сметка 40100-601-182613. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Чилиманов 
од Скопје со стан на ул. "27 Март" бр. 14 и тел. 116-232.  

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2316) 
___________ 

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

шението на овој суд II.Л. бр. 380/01 од 28.11.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, услуги и трговија на големо и мало 
"МЕЉУШ - КОМЕРЦ" експорт-импорт од Скопје 
ул."Ѓорѓи Томовски" бр. 11,  со жиро сметка 40100-601-
306891. 

За ликвидатор се определува лицето Китановски Тихо-
мир од Скопје со стан на ул. "Симче Настевски" бр. 35 б.   

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2153) 
___________ 

 
Ликвидаторот Божиновска Милица од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П.Трег.бр. 10609/94, објавува дека 
Друштвото  П.Т.У.Т. АНАКОЛ експорт-импорт ц.о. Скоп-
је и со број на жиро - сметка 40100-601-296277, отворена 
при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.                                                  (2301) 
___________ 

 
Ликвидаторот Сехас Хајдари од с. Кондово, Скопје, 

запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје со решение П.Трег.бр. 3216/2001 од 09.11.2001 
година, објавува дека Друштвото за производство , трго-
вија и услуги ГАЧАН КОМПАНИ Сехас ДООЕЛ експорт-
импорт, со жиро - сметка  бр. 40120-601-192013, Филијала - 
Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот.                                                  (2633) 
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Ликвидаторот Михајловска Рајна од Скопје бул."Јане 
Сандански" бр. 118/2 стан 3, е запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П.Трег.бр. 3114/2000, објавува дека Друштвото за трговија 
и услуги ТИМ Јелисавета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
седиште на ул. "Мирче Моцан" бр. 30, и со жиро - сметка 
бр.  40100-849-539, кај  ЗПП Филијала - Скопје е во ликви-
дација. 

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

Од ликвидаторот.                                                  (2585) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 207/01 од 

09.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
ЏУМБО-ДООЕЛ - Струмица и истата поради немање на 
имот се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип.                                (2609) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 215/01 од 

09.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над ТО-
РЕП-ДООЕЛ - Струмица  и истата поради немање на имот 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип.                                (2610) 
___________ 

 
Со решение Л.бр. 168/2001 од 25.01.2002 година е от-

ворена ликвидациона постапка над Претпријатието за про-
изводство, промет и услуги ЈАН МАР КОМЕРЦ увоз-из-
воз п.о. Струмица, но истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на трошо-
ците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Претпријатието за про-
изводство, промет и услуги ЈАН МАР КОМЕРЦ увоз-из-
воз п.о. Струмица, се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип.                                (2732) 
___________ 

 
Со решение Л.бр. 198/2001 од 25.01.2002 година е от-

ворена ликвидациона постапка над Јавното трговско 
друштво за производство, трговија и услуги Центар- ПД 
Роза Митева и др. ЈТД с. Горни Подлог Кочани, но истата 
не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Јавното трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги Центар- ПД Роза 
Митева и др. ЈТД с. Горни Подлог Кочани,се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип.                                (2733) 
___________ 

 
Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ле-

нинова" бр. 63-2-7, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
2831/01, објавува дека Друштвото  за трговија АТЛАС 
Бејтула ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул." Битпазарска" 
бр. 46, и со број на жиро - сметка 40100-601-156790, отво-
рена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

 
 
 
 
 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 90 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (2825) 
__________________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И  

 
Се продава земјоделско земјиште во К.О. Росоман КП 

бр. 2344, план 045, скица 000 во м.в. "Бела Земја", катас-
тарска култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 
3905м2, во сопственост на Стојанов Борис од с. Росоман, 
Кавадарци евидентирано во Имотен лист бр. 42 издаден 
од Државен завод за геодетски работи, одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб. 
             (2601) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура 
нива, на КП бр. 1941 во м.в. "Тополка", класа 2, со повр-
шина од 1284м2, заведено во Имотен лист број 610 за КО 
Варош, за цена од денарска противвредност на 2 (две) гер-
мански марки за еден метар квадратен денари, сопстве-
ност на Јанкулоски Ѓорѓија од Прилеп, ул. "Орде Чопела" 
бр. 94. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со погоре наведената парце-
ла во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.             (2602) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Сопот, КП бр. 
154, план 3, скица 884, во м.в. "Каменливи Лаки", катас-
тарска култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 
3035м2, во сопственост на Филип Блажев од с. Сопот, Ка-
вадарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 752 издаден 
од Државен завод за геодетски работи, Одделени за пре-
мер и катастар Кавадарци за цена од 45.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата нотарот Ристо Са-
марџиев, ул. "Блажо Алексов" бб., Кавадарци. 

              (2603) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура ни-

ва, класа 3, на КП бр. 11772, м.в. "Кафтанџица" за КО 
Битола, со површина од 1618м2, заведена во П.Л. бр. 
3295 од 20.10.2001 година, во сопственост на Марија Та-
левска од Битола, ул. "Илинден" бр. 67. Наведената нед-
вижност се продава за цена од 135.200,00 денари. 

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со на-
ведената недвижност во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писме-
но да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, 
го губат правото на предимствено купување. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милу-
тиновиќ" бб, локал 9, Битола. 

             (2604) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 10/61 идеален 

дел од КП бр. 4334/1-79-1 нива од 1 класа на м.в. "Млака", 
со површина од 1333м2, запишана во П.Л. бр. 6623 за КО 
Гостивар, сопственост на Фејзи Адем и Таири Мухамед 
двајцата од Гостивар и 6/61 идеален дел од К.П. бр. 
4331/2-79-1 нива 1 класа на м.в. "Млака" со површина од 
1907м2 сопственост на Таири Локман и Таири Мухамед 
двајцата од Гостивар ( на лице место претставува посебна 
целина во површина од 400 м2) за вкупна купопродажна 
цена од 210.000,00. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А            (2605) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 430, 
план 1 во К.О. Крушопек м.в. "Бел бунар", овошна гради-
на 4 класа со површина од 671м2, сопственост на Сулејма-
ни Џавид, Сулејмани Џељал и Сулејмани Неби, според 
Поседовен лист број 400 на К.О. Крушопек за цена од 
170.00 денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, локал 
2, Скопје.             (2688) 
__________________________________________________ 

 
МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи:  
 

Пасош бр. 0875778 издаден од УВР-Скопје на име 
Христовски Алексо, ул. "Б. Петрушевски" бр. 10, Скопје.      
                                                          (2836) 

 

Пасош бр. 1611037/01 издаден од УВР-Тетово на име 
Адеми Арјета, ул. "А. Миладиновски" бр. 6,  Тетово.                                   
(2970) 

Пасош бр. 1049738/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Христо Гушев, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 64/3-6, Ско-пје.             
(2917) 

      

Пасош бр. 1567327/01 издаден од УВР-Тетово на име 
Адеми Африм, ул. "А. Миладиновски" бр. 6, Тетово.                                   
(2971)                                                         Пасош бр. 1483170/00 издаден од УВР-Тетово на  име 
Адеми Хуриша, ул. "А. Миладиновски" бр. 6, Тетово.                                   
(2972) Пасош бр. 1038944/97 издаден од УВР-Скопје на  име 

Љама Агрон, ул. "Самоилова" бр. 10, Скопје. 2925 
Пасош бр. 1323536 издаден од УВР-Скопје на име 

Мумин  Демировски, с. Г. Свиларе, Скопје.          (2928) 
Пасош бр. 508669 издаден на име Петров Душко,  ул. 

"Киро Аџи Арсов" бр. 18, Штип.          (2929) 
Пасош бр. 1502234 издаден на име Хасан Ардијан,  ул. 

"Јабланица" бр. 19, Охрид.                          (2932) 
Пасош бр. 1362232 издаден на име Шабани Скен-дер, 

ул. "Киро Фетак" бр. 3, Куманово.          (2933) 
Пасош бр. 1445741/00 издаден од УВР-Скопје на  име 

Садри Алиловски, ул. "Р. Бурџевиќ" бр. 43,  Скопје.            
(2934) 

                                                              
Пасош бр. 1283347 издаден од УВР-Куманово на име 

Идризи Евзи, с. Ваксинце, Куманово.           (2986) 

Пасош бр. 033631/93 објавен во "Службен весник на 
РМ" бр. 104 од 29.12.2001 година се сторнира, на име 
Давидовски Ненад, ул. "Даме Груев" бр. 1/5-10, Скопје.            
(2938) 

                                                              
Пасош бр. 1090249 на име Тодороски  Марјан, бул. 

"Македонски Просветители" бр. 11 А,  Скопје.   (3025) 

Пасош бр. 1354064 издаден од УВР-Скопје на име  
Шаќири Самет, ул. "Дижонска" бр. 23/9, Скопје.(2939) 

Пасош бр. 1340334 издаден од УВР-Гостивар на име 
Мурати Јетон, с. Речане, Гостивар.          (2940) 

Пасош бр. 1339625 издаден од УВР-Гостивар на  име 
Елмази Мемедали, с. Чегране, Гостивар.       (2941) 

Пасош бр. 1048107 издаден од УВР-Гостивар на име 
Мустафаи Исмаили, с. Форино, Гостивар.     (2942) 

Пасош бр. 1576153 издаден од УВР-Скопје на име Ди-
нарица Фета, с. Визбегово, Скопје.          (2943) 

Пасош бр. 1402414 издаден од УВР-Гостивар на име 
Миџаити Џумали, с. Врањовица, Гостивар.   (2944) 

Пасош бр. 1458607 издаден од УВР-Скопје на име  
Исљамовски Зафир ул. "Џон Кенеди" бр. 27/6-23, Ско-пје.  
                                                                          (2945) 

Пасош бр. 406325 на име Беџети Незадије, с. Ѓурѓе-
виште, Гостивар.                                                      (2776) 

Пасош бр. 1079186 на име Мустафа Фљора, ул "107" 
бр. 35, Тетово.                                                  (32690) 

Пасош бр. 1111245 на име Тодоровски Димитар, ул. 
"Бранко Радичевич" бр. 43, Битола.                 (1979) 

Пасош бр. 1146472 на име Грбиќ Виктор, Македонска 
Камедница.                  

Пасош бр. 1190519 на име Рамадан Салахи, с. Ново 
Село 2, Тетово.                                                             (2780)  

Пасош бр. 1236402 на име Ќазимоски Неим, с. Лабу-
ниште, Струга.                                                         (1503) 

Пасош бр. 1360093 на име Мена Иљјас, с. Н. Ливада, 
Струга.                                                                     (1759) 

Пасош бр. 367030 на име Ѓетали Сабије, с. Д. Татеши, 
Струга.                                                                    (2281) 

Пасош бр. 481956 на име Сељадин Алили, с. Мојан-це, 
Скопје.                                                                   (30866) 

Пасош бр. 666248/95 издаден од УВР- Куманово на 
име Славица Крстевска, ул. "В. Карангелевски" бр. 148, 
Куманово.                                                           (2955) 

Пасош бр. 477353 издаден од УВР-Скопје на име Или-
еска Христина, ул. "М. Митевски" бр. 12/4-11, Скопје.     
                                                          (2957) 

Пасош бр. 0160026 издаден од УВР-Скопје на име 
Џелал Љамалари, с. Синѓелиќ 47, Скопје.           (2958) 

Пасош бр. 1010966/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Елени  Поповска, ул. "Невеска" бр. 4/1-1, Скопје. 

                                                                          (2959) 
Пасош бр. 1464667/00 издаден од УВР-Гостивар на  

име Јашари Менсур, с. Чајле, Гостивар.           (2961) 
Пасош бр. 1018553 издаден од УВР-Куманово на  име 

Шабани  Раиф, с. Виштица, Куманово.           (2962) 
Пасош бр. 000392/92 издаден од УВР-Скопје на име  

Османи Фемије, с. Радуша, Скопје.           (2964) 
Пасош бр. 1483041 издаден од УВР-Тетово на име  

Адеми Артан, ул. "А. Миладиновски" бр. 6, Тетово. 
                                                                          (2969) 

Пасош бр. 1155594/98 издаден од УВР-Тетово на  име 
Максут  Ајдини, с. Шипковица, Тетово.         (2973) 

Пасош бр. 1137889/98 издаден од УВР-Куманово на  
име Шакировски Сафет, ул. "П. Чичо" бр. 3, Куманово.                                   
(2977) 

Пасош бр. 1137888/98 издаден од УВР-Куманово на 
име Шакировска  Елизабета, ул. "П. Чичо" бр. 3, Кума-
ново.                                                               (2978) 

Пасош бр. 1220135 на име Миливој Мојсовски, Бито-
ла.                                                                           (3021) 

Пасош бр. 1518732 на име Златков Стојанчо, ул. "Раде 
Кратовче" бр. 67, Кочани.                           (3027) 

Пасош бр. 258216 на име Томислав Младенов,  ул. 
"Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 19, Струмица.    (3029) 
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Пасош бр. 1450043/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Рамадани Синан, ул."10" бр. 2  с. Арачиново,  Скопје.                         
(3031) 

                                                  
Работна книшка на име Кузмановска Магдалена,  

Кавадарци.                                                          (2975) 

Пасош бр. 1378465/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Камчевски Дејан, ул. " В. Јоциќ" бр. 14/1, Скопје.                   
(3032) 

                                                        Работна книшка на име Османоска Фатиме,  Прилеп. 
                                                                          (2982) 

Пасош бр. 1248553/99 издаден од УВР-Тетово на име 
Гани Сабри, ул. "Браќа Миладинови" бр. 184, Тетово.                           
(3040) 

                                                                                                                          (3002) 

Пасош бр. 160111/01 издаден од УВР-Скопје на  име 
Гиноски Дарко, ул. "Народен фронт" бр. 15/7, Скопје.                   
(3111) 

                                                        Работна книшка на име Благојчо Димитровски,  Дел-
чево.                                                          (3006) 

Пасош бр. 1122689 издаден од УВР-Скопје на име  
Ангеловски Александар, ул. "М. Междуречка" бр. 12 а, 
Скопје.                                                           (3112) 

Пасош бр. 1312687 издаден од УВР-Скопје на име  
Цветановска  Весна, ул. "Мариовска" бр. 3/61, Скопје.                  
(3122) 

                                                        Работна книшка на име Арсиќ Зоран, Скопје. 3024 

Пасош бр. 1575060 издаден од УВР-Скопје на име  
Буши Сејфула, ул. "Јајце" бр. 77, Скопје.           (3201) 

Пасош бр. 1283538 издаден од УВР-Куманово на  име 
Рустеми Абдуљаким, с. Ропаљце, Куманово.(3208) 

Пасош бр. 0822527 издаден од УВР-Велес на име 
Ражајат Неџат, с. Оризаре, Велес.                           (3210) 

Пасош бр. 1088422/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Ајрединовски Ерол, ул. "393" бр. 4, Скопје.  (3214) 

Пасош бр. 1262238 на име Ајдарага Авенир, Дебар. 
Пасош бр. 1587877 издаден од УВР-Св.Николе на име 

Катерина Елисеева, ул. "Сутјеска" бб, Св.Николе. 
Пасош бр. 1337083 на име Азизи Башким, с. Долно 

Татеши, Струга.                                                           (2887) 
Пасош бр. 1316530 на име Панов Гоце, с. Оризари, 

Кочани.                                                                          (3382) 
Чекови од тековна сметка број бр. 122935/78: со бр 

5201772 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на  
име Бошкова Јасминка, Скопје.                         (2910) 

Чекови од тековна сметка бр. 8559157: со бр.  506344, 
506345 и 506346 издадени од Комерцијална  банка АД 
Скопје на име Јовановска Јасминка, Скопје.                                                              
(2953) 

             
Воена книшка на име Веселиновиќ Ѓоко,  Велес.                                   

(2854) 

Чекови од тековна сметка бр. 50840798: од бр. 5458637 
до бр. 5458644 издадени од Комерцијална банка  АД 
Скопје на име .Колевска Дана, Скопје.     (3033) 

Работна книшка на име Енџекчева Кристина, Гевге-
лија.                                                                           (2841) 

Работна книшка на име Јанева Катица, Гевгелија.                   
(2842) 

                                                                                                                                          (2949) 

Работна книшка на име Спиркоски Благоја, Прилеп. 
                                                                          (2860) 

Работна книшка на име Исмаили Бари,  Струга. 
                                                                                   (2871) 
Работна книшка на име Алка Ќазим, Струга.   2872 
Работна книшка на име Стојановски Тони, Скопје.      

                                                                          (2898) 
       

Воена книшка АЗ бр. 097556 на име Зоранчо  Лефков, 
Кочани.                                                           (2980)   

Воена книшка на име Орце Ампов, Пробиштип.                                   
(3010) Работна книшка на име Башкими Амиди,  Куманово. 

                                                                          (2899) 
Работна книшка на име Ванчо Јорданов,  Делчево.                  

(2903) 
                                                        Воена книшка на име Димовски Благојче, Скопје.                                  

(3128) Работна книшка на име Верица Серафимовска, Скопје.
                                                                          (2906) 

Работна книшка на име Јордан  Костадинов, Штип.                 
(2907) 

                                                         Воена книшка на име Димитревски Димитар, Ско-пје. 
                                                                          (3222) 

Работна книшка на име Ќемал Јусуфи,  Гостивар.            
(2909) 

                                                              Чековна картичка бр. 694-24 на име Румчева Марика, 
Штип.                                                          (2895) 

Работна книшка на име Јусуфи Мубера,  Гостивар.                   
(2911) 

                                                        Свидетелство за 1 и 4 година на име Кралев Тодор, 
Гевгелија.                                                           (2844) Работна книшка на име Закоски Александар, Тетово. 

                                                                          (2915) 
Работна книшка на име Доневски Марјан, Скопје.                  

(2948) 
                                                        Свидетелство на име Ефатоска Елвира, Прилеп. 

Работна книшка име Шахе Ковачи, с. Рашче, Скопје. 
                                                                          (2937) 

Работна книшка на име Ѓошевска Жаклина,  Скопје. 
                                                                          (2954) 

Работна книшка на име Љазам Биран, Скопје. 2963 
Работна книшка на име Михајлова Лидија, Скопје. 
                                                                          (2966) 

Работна книшка на име Јосифоски Милан,  Прилеп.                                   
(2981) 

Работна книшка на име Бајрам Лимани, Куманово. 

Работна книшка на име Вејсели Љејљан, Кумано-во. 
                                                                          (3003) 

Работна книшка на име Богданов дарко, Виница. 
                                                                          (3008) 
Работна книшка на име Себахат Рахмани, Скопје.                                   

(3019) 

Работна книшка на име Димитриевска Ангелина, Ско-
пје.                                                                           (3035) 

Работна книшка на име Атанасова Нешиќ Јулија-на, 
Скопје.                                                           (3109) 

Работна книшка на име Босилков Бранко, Скопје.                                  
(3114) 

Работна книшка на име Сузана Кузмановска, Скопје. 
                                                                          (3217) 

Работна книшка на име Дејан Гиевски, Скопје.  
                                                                                   (3218) 
Работна книшка на име Василевска Мара, Скопје.                                  

(3219) 
Работна книшка на име Иванов Боро, Скопје. 3220 
Работна книшка на име Мирчевски Петар, Скопје.                                  

(3221) 
Воена книшка на име Николчо Ѓоргиев, Пробиштип.                             

(2813) 
Воена книшка на име Срати Ангелов,  Штип.(2815) 
Воена книшка на име Боби Пешов, Скопје.   (2817) 
Воена книшка на име Гулев Крсте,  Гевгелија. 2819 

Воена книшка на име Николовски  Златко, Велес.                                   
(2856) 

Воена книшка на име Гаиќ Наско, Тетово.     (2875) 
Воена книшка бр. Б-57978 на име Минов Лазар, Ко-

чани.                                                                          (2894) 
Воена книшка на име Ибраим Ибраим, Скопје. 

Воена книшка на име Ајризов Ќемал, Скопје.  2950 
Воена книшка на име Адлан Јашар, Скопје.  (2968) 
Воена книшка на име Ахмет Исмаил, Скопје.  2974 
Воена книшка АГ бр.005140 на име Игнатов Тихо,  

Кочани.                                                           (2979) 

Воена книшка на име Родне Зарев, Пробиштип. 
                                                                          (3012) 

Воена книшка на име Милевски Владо,Скопје.3135 

Свидетелство на име Динев Кире, Гевгелија. (2818) 

Свидетелство за 3-то одделение на име Јакишовска  
Јадранка, Велес.                                                   (2850) 

                                                                          (2859) 
Свидетелство на име Селмани Изми, Струга.(2869) 
Свидетелство на име Мустафоска Мелвида, Мак. 

Брод.                                                                          (2873) 
Свидетелство на име Гроздановска Мира, Тетово. 
                                                                          (2876) 
Свидетелство на име Кузманоска Мира, Тетово. 
                                                                          (2877) 



5 февруари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 8 - Стр. 91 
 

Свидетелство за 7 и 8 одделение на име Амети  Бле-
рим, Тетово.                                               (2884) 

Свидетелство од 1, 2, 3 и 4 одделение на име Цинцов-
ски Ванчо, Делчево.                                             (2890) 

Свидетелство на име Николовска Марина, Мак. Ка-
меница.                                                          (2891) 

Свидетелство за 3 година на име Димче Тодоров, 
Радовиш.                                                          (2892) 

Свидетелство на име Азем Зумбери, Куманово. 
                                                                          (2896) 
Свидетелство на име Ељхам Бајрами, Куманово. 
                                                                          (2897) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Седат Кадрија, 

Куманово.                                                           (2900) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Сафете Кад-

рија, Куманово.                                           (2901) 
Свидетелство на име Шкодран Куртиши, Куманово. 

                                                                          (2902) 
Свидетелство на име Филиповски Зоран, Св. Николе. 

                                                                          (2905) 
Свидетелство на име Перкова Весна, Велес.  (2908) 
Свидетелство на име Вајдин Османи, Тетово.(2912) 
Свидетелство на име Ефремов Лазар, Тетово. 2913 
Свидетелство за 1-ва година на име Беким Бакиов, Ве-

лес.                                                                           (2914) 
Свидетелство на име Стефановски Владимир, Тетово. 

                                                                          (2916) 
Свидетелство на име Бетим Исмаили, Струга. 2918 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ 

"Маршал Тито" с. Арачиново на име Љељан Селими, Ско-
пје.                                                                           (2951) 

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ  
"Маршал Тито" с. Арачиново на име Решат Селими,  Ско-
пје.                                                                           (2952) 

Свидетелство на име Беџети Мустафа,Тетово.2978 
Свидетелство на име Јаумин Мустафи, Тетово.2988 
Свидетелство на име Гадаф Вејсели, Тетово.(2989) 
Свидетелство на име Ристова Даниела, Велес. 2990 
Свидетелство на име Амзиу Зулбиар, Тетово.  2991 
Свидетелство на име Паскоски Раде, Прилеп.  2997 
Свидетелство на име Љатифи Сабрије, Куманово.                           

(2998) 
                                                

Даночна картичка 4030995356873 издадена од Уп-рава 
за приходи Скопје на име Емили  супер ефтинија, Скопје. 
                                                                          (3034) 

Свидетелство на име Реџаиљ Јакупи, Куманово.                         
Решение-одобрение за вршење занаетчитска дејност 

на име Атанасов Атанас, Велес.          (2931) 
                                                                                   (3000) 
Свидетелство на име Муслији Мевљудин,  Кумано-во.

                                                                          (3001) 
Свидетелство на име Клинчарски Гоце, Виница.                   
                                                                                   (3007) 
Свидетелство на име Радојковски Влатко, Проби-

штип.                                                                          (3011)  
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ " На-ум 

Охридски " Скопје на име Ѓорѓиевски Дарко,  Скопје.                                
(3016) 

                                           ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 04/2002 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ " Ја-не 
Сандански " Скопје на име Усниќемал  Беќири,  Скопје.                  
(3113) 

                                                        1.1. Набавувач на Ограничениот повик бр. 04/2002 е 
Министерството за здравство, со седиште на ул. "50-та 
Дивизија" бр. 6. Ученичка книшка на име Никола Спиркоски,  Прилеп. 

                                                          (2983) 
Ученичка книшка на име Тодор Бошкоски,  Прилеп. 

                                                                          (2984) 
Диплома на име Велков Игорчо, Пробиштип. 2814 
Диплома на име Павлина Талетанска, Штип. (2816) 
Диплома на име Кралев Тодор, Гевгелија.      (2845) 
Диплома на име Богески Иван, Прилеп.         (2861) 
Диплома издадена од УСО "Р. Ј. - Корчагин" Ско-пје 

на име Вановски Дарко, Скопје.           (2976) 
Диплома на име Јордановски Александар,  Делчево.                  

(3005) 
                                                        2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 

Индекс бр. 313 издаден од Виша Комерцијална -  При-
леп на име Јованов Радослав, Скопје.          (2967) 

Индекс издаден од Филозовски факултет-институт за 
социологија на име Зоран Младеновски, Скопје.  

                                                                                   (3223) 
Здравствена книшка на име Мијалеска Николинче, 

Крушево.                                                          (2857) 
Здравствена книшка на име Адемоски Сервет,  Кру-

шево.                                                          (2858) 

Здравствена книшка на име Драгеска Верка,  Битола.
                                                                          (2864) 

Здравствена книшка на име Драгарски Љубе,  Битола. 
                                                                          (2866) 

Здравствена книшка на име Мухарем Менита, Би-тола. 
                                                                          (2868) 

Здравствена книшка на име Бранислав Неданоски,  Би-
тола.                                                                           (2985) 

Здравствена книшка на име Демиров Сељман, Велес. 
                                                                          (2992) 

Здравствена книшка на име Захмедов Ибиш,  Велес.                                  
(2993) 

Здравствена книшка на име Шалев Благој, Велес. 
                                                                          (2994) 
Здравствена книшка на име Тренеска Добринка,  Кру-

шево.                                                          (2995) 
Здравствена книшка на име Јајов Зулќуфли, Ве-лес.                                   

(2996) 
Книшка за повластено  патување бр. 001117 издадена 

од Општина  Центар - Скопје на име Гавровски Бранко, 
Скопје.                                          (2927) 

Штедна книшка на име Стојановска Слаѓанка, Кума-
ново.                                                                          (2893) 

Лична карта на име Симоновски Љупчо, Делчево.                                  
(2904) 

Даночна картичка бр. 4030999359540 издадена од Уп-
рава за приходи  Скопје на име ПЗО " Д. р.  Све-тислав 
Лукановски, Скопје.                          (2833) 

Даночна картичка бр. 4030978276890 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Месна заедница Огњанци, 
Скопје.                                                           (2835) 

Даночна картичка бр. 4030992178770 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име "ДАМПЕКС" ДОО,  
Скопје.                                                                           (2946) 

Даночна картичка бр. 4030956274932 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име Универзитет "Св. Кирил 
Методи" завод за испитување на материјали, Скопје.                                  
(2947) 

__________________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки на Министерството за здравство, објавува 

 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на документаци-
ја за претходно утврдување на подобноста на понудувачи-
те, како можни носители на набавка на опрема за глобален 
систем за радиоврски за потребите на здравството во Ре-
публика Македонија. 

1.3. Набавката е неделива. 
1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 

на сите домашни и странски правни и физички лица. 
 

Пријавите треба да ги содржат следниве прилози и тие 
треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која по-
нудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на рабо-
тата за конкретната набавка. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со подато-
ци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овлас-
тени потписници и сл. 
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2.3. Извод од судска регистрација на понудувачот сог-
ласно Законот за трговски друштва. 

2.4. Понудувачот треба да приложи документ за фи-
нансиска и економска способност согласно Законот за јав-
ни набавки и член 16 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да прило-
жат документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копие заверено кај нотар, како и потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси 
и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно 
со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јав-
ни набавки треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регистрира-
на за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да 
содржи податоци за економското работење во последните 
три години. 

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. Документот не тре-
ба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копие 
заверено кај нотар. 

2.6. Документ дека за понудувачот не е отворена пос-
тапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде 
постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено 
кај нотар. 

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведени 
работи и евентуално моментално присуство на ваков вид 
на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција за обезбедување на аванс во ви-
сина од 30% од вредноста на инвестицијата. 

2.11. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција заради обезбедување на испол-
нување на договорот во висина од 5% од вредноста на до-
говорениот износ. 

2.12. Други информации за кои понудувачот смета де-
ка се битни за неговото претставување. 

2.13. Прилозите од странските понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУ-

ВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот. 
3.2. Економско-финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 
 
4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Целокупната документација се доставува во затво-

рен плик, на кое на предната страна треба да стои "не от-
ворај". 

4.2. Доставувањето на пријавите по ограничениот по-
вик трае заклучно со ден 01.03.2002 година, а отворањето 
на пријавите ќе се изврши на 04.03.2002 година во 11,00 
часот во просториите на Министерството за здравство. 

4.3. Понудувачите своите пријави да ги достават на 
следната адреса: Министерство за здравство, ул. "50-та Ди-
визија" бр. 6, Скопје, за Комисијата за јавни набавки-кон-
такт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристиг-
натите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки 
при Министерството за здравство, без присуство на пону-
дувачите. Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендерската документа-
ција и да достават своја понуда. 

 
 
 
 
 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, како и оние што не се изработени според бара-
њата на ограничениот повик нема да се разгледуваат. 

 
                    Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 6/98), Комисијата за јав-
ни набавки на Општина Кисела Вода, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА,  БЕЗ  

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Општина Кисела Вода 

- Скопје, ул. "Првомајска" бб. 
2. Предмет  на ограничениот јавен повик бр. 1/02 е 

прибирање на документација за претходно утврдување на 
подобност на понудувачите како можни носители на из-
ведба на следните видови работи на подрачјето на Општи-
на Кисела Вода за 2002 година: 

а) проектирање површини, реконструкција и санација 
на јавни и сообраќајни површини: сообраќајници, тротоа-
ри, јавни паркиралишта, спортски и детски игралишта, пе-
шачки патеки и други јавни површини со завршен асфал-
тен слој (асфалт, бетон и други материјали); 

б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки пате-
ки, јавни паркиралишта и други јавни површини со завр-
шен слој од префабрикувани бетонски елементи; 

в) проектирање и изградба на инфраструктурни систе-
ми: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и 
фекална) и топлификациона примарна и секундарна мре-
жа; 

г) проектирање, изградба и реконструкција на јавното 
осветлување и проектирање, реконструкција и изместува-
ње на НН-електрична мрежа; 

д) проектирање, изградба и реконструкција на јавни 
зелени површини; 

ѓ) одржување на јавното осветлување; 
е) набавка на материјали за одржување на јавното ос-

ветлување; 
ж) изработка на спортски реквизити (кошеви, голови), 

детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клупи, корпи 
за отпадоци, заштитни огради); 

з) изработување на урбанистички планови за подрачје-
то на Општина Кисела Вода. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на уче-
ство имаат правни и физички лица кои вршат соодветна 
стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 
31 од Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Општина Кисела 

Вода има потреба од претходно утврдување на подобност 
на понудувачите (претквалификација), преку документа-
ција врз основа на која ќе се оцени способноста на пону-
дувачите за извршување на предметот на набавката (поз. 
а; поз. б; поз. в; поз. г; поз. д; поз. ѓ; поз. е; поз. ж; поз. з;). 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат 
дополнителни понуди за извршување на работите предви-
дени со Програмата за уредување на градежното земјиште 
на Општина Кисела Вода за 2002 година, Програмата за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локал-
ните патишта, улиците во населените места, сервисните и 
станбените улици и Програмата за јавно осветлување на 
Општина Кисела Вода, според динамиката утврдена од 
набавувачот - Општина Кисела Вода. 
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3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност, односно извршуваат градежни работи, своето уче-
ство на јавниот повик можат да го пријават врз основа на 
оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со членот 
35 од Законот за јавни набавки. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доставу-

ваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет: располо-

жива опрема и други физички капацитети потребни за ре-
ализација на набавката, досегашно искуство (референтна 
листа) и стручен кадар (квалификација и број) за извршу-
вање на набавката; 

- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ дека нема правосилна пресуда со која е из-

речена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејнос-
та; 

- документ за регистрација на претпријатието за врше-
ње на дејноста; 

- документ дека не е во стечај или ликвидација; 
- документ за издадено овластување за изработување 

на урбанистички планови од Министерството за тран-
спорт и врски (лиценца). 

Документот за техничко-технолошкиот бонитет треба 
да се однесува за видот на работата (поз. а; поз. б; поз. в; 
поз. г; поз. д; поз. ѓ; поз. е; поз. ж;) од предметот на набав-
ката за која понудувачите даваат своја понуда. 

Документот за издадено овластување за изработува-
ње на урбанистички планови, се однесува на точка "з". 

Понудувачите можат да дадат понуда за една или по-
веќе позиции од предметот на набавката. 

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи 
ознака "не отворај", бројот на јавниот повик и позицијата 
за која се дава понуда, истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можело да се идентификува понудува-
чот. 

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 ден 
од денот на објавувањето во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот: Оп-
штина Кисела Вода - Скопје, ул. "Првомајска" бб. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и која нема да биде изработена според бара-
њата содржани во повикот како и несоодветно комплети-
рана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон: 779-069 и 779-073 - Општина Кисела Вода. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10, 14, 15 и 16 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Закон за 
изменување и дополнување на Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), Комисијата за јавни 
набавки при ОУ "Гоце Делчев" П.О. општина Василево, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  ПОНУДИ  ЗА  ИЗВЕДУВАЊЕ 
ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ-РЕНОВИРА-
ЊЕ НА ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" П.О. ОПШТИНА ВА-

СИЛЕВО 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 1 е ОУ "Гоце Дел-

чев" П.О. општина Василево со седиште во Василево бр. 
36. 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за изве-
дување градежно-занаетчиски работи-реновирање на учи-
лиштето во Василево. 

 
 
 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица регистрирани за ваков вид дејност. 

4. Постапката за повикот се спроведува со отворен по-
вик согласно член 15 заклучно со член 32 и член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки и измените на истиот. 

5. Тендерската документација со која располага наба-
вувачот се однесува на изведување градежно - занаетчи-
ски работи односно реновирање на училиштето во Васи-
лево, и може да се подигне секој  ден во архивата на ОУ 
"Гоце Делчев" П.О. општина Василево бр. 36, секој рабо-
тен ден од 8,00 до 14,00 откако ќе се уплатат 500,00 дена-
ри неповратни средства на жиро-сметка на училиштето со 
назнака за тендерска документација, жиро-сметка - 
160010672660310, Даночен бр. 4027965118071- депонент 
на Стопанска банка Струмица. 

Критериуми за избор на најдобар понудувач се: еко-
номски најповолна понуда, рок на испорака, начин на пла-
ќање, ефикасност, технички квалитет и техничка оспосо-
беност. 

Рок на важењето на понудата е 15 дена од денот на 
поднесувањето. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да содржи име на понудувачот, 
- цена на понудата изразена во денари со сите давачки, 
- начин на плаќање, услови и рок на плаќање, 
- рок на изведување на предметните работи и гаранци-

ја на квалитетот на изведените работи, 
- изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува сам 

или ќе ангажира и подизведувачи. 
Придружна документација: 
- доказ за финансиска способност (бонитет) член 22 од 

Законот за јавни набавки од Централниот регистар, 
- извод од судска евиденција или друг соодветен доку-

мент дека не е во стечај или во процес на ликвидација и 
дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на без-
бедност - забрана за вршење на дејноста, 

- референц листа и список за досега извршени работи 
во претходниот период, 

- документ од УЈП за платени даноци, придонеси и др. 
јавни давачки, 

- документ (решение) за регистрација на дејноста. 
 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорно лице, 
- понудата се доставува согласно член 53 од Законот за 

јавни набавки, 
- понудата се доставува на адреса на ОУ "Гоце Дел-

чев" П.О. општина Василево, најдоцна до часот на отвора-
њето на понудите, 

- секој учесник може да достави само една понуда. 
 
IV. РОКОВИ 
Отворениот повик трае до 23.02.2002 година до 12 ча-

сот. 
- Отворањето на понудите ќе се одржи на 23.02.2002 

година во 13 часот во просториите на ОУ "Гоце Делчев" 
П.О. општина Василево. 

Понудите што нема да се достават во утврдениот рок и 
оние кои не се изработени според тендерската документа-
ција и критериумите во јавниот повик нема да бидат раз-
гледувани. ОУ "Гоце Делчев" Василево. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 18, став 2 од Законот за јавни на-

бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за финансии, објавува 
продолжување на рокот за доставување понуди по 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/01 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 

Во ограничениот повик бр. 4/01 за прибирање на доку-
ментација за  претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите  (претквалификација)  без јавно отворање об-
јавен во "НОВА МАКЕДОНИЈА" на ден 19.12.2001 годи-
на и во "Службен весник на РМ" бр. 99 од 18.12.2001 го-
дина, во точката 4.1: 

"Рокот за доставување на пријавите (документацијата) 
се продолжува за 10 дена и заинтересираните понудувачи 
својата пријава може да ја достават заклучно со 02.02.2002 
година". 

 
                                         Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Ко-
мисијата за јавни набавки при Фондот за комунален раз-
вој, локални патишта и улици-општина Велес, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е општина Велес, ул. 

"Панко Брашнар" бр. 1. 
2. Предмет на Ограничениот јавен повик бр. 1/02 е 

прибирање на документација за претходно утврдување на 
подобноста на понудувачите како можни носители на из-
ведба на следните видови работи на подрачјето на општи-
на Велес за 2002 година: 

а) Изградба, реконструкција и санација на јавни и со-
обраќајни површини: сообраќајници, тротоари, јавни пар-
киралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки 
и други јавни површини (со завршен асфалтен слој ас-
фалт, бетон и други материјали); 

б) Проектирање и изградба на улици, тротоари, пешач-
ки паркиралишта и други јавни површини со завршен слој 
од претфабрикувани бетонски елементи; 

в) Проектирање, изградба и реконструкција на објекти 
од високоградбата; 

г) Проектирање и изведба на ентериери (сала за соста-
ноци, канцеларии); 

д) Проектирање и изведба на мостовски конструкции; 
ѓ) Проектирање и изведба на регулација на водотеци 

(кејови); 
е) Проектирање и изградба на инфраструктурни систе-

ми: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и 
фекална) и топлификациона, примарна и секундарна мре-
жа; 

ж) Проектирање, изградба и реконструкција на јавното 
осветлување и проектирање, реконструкција и изместува-
ње на Н.Н-електрична мрежа; 

з) Проектирање, изградба и реконструкција на јавни 
зелени површини; 

ѕ) Одржување на јавното осветлување; 
 
 
 

и) Набавка на материјали за одржување на јавното ос-
ветлување; 

ј) Проектирање, изведба и одржување на семафориза-
ција; 

к) Набавка на знаци за вертикална сигнализација и 
обележување за хоризонтална сигнализација; 

л) Изработка на спортски реквизити (кошеви, стати-
ви), реквизити за детски и забавни паркови, скејт паркови, 
урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци, заштитни огра-
ди) и нивно одржување; 

љ) Изработка на урбанистички проекти и урбанистич-
ки планови за подрачјето на општина Велес. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на уче-
ство имаат правни и физички лица кои вршат соодветна 
стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 
31 од Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ  
1. Комисијата за јавни набавки на општина Велес има 

потреба од претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите (претквалификација), преку документација врз 
основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите 
за извршување на предмет на набавката по позициите а, б, 
в, г, д, ѓ, е, ж, з, ѕ, и, ј, к, л, љ. 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат 
дополнителни понуди за извршување на работи предвиде-
ни со Програмата за уредување на градежно земјиште на 
просторот на општина Велес за 2002 година, Програмата 
за користење и одржување на јавното осветлување на под-
рачјето на општина Велес за 2002 година и Програмата за 
изработка на урбанистички планови и урбанистичка доку-
ментација за населени места за 2002 година, според дина-
миката утврдена од набавувачот општина Велес. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност, односно извршуваат градежни работи своето уче-
ство во јавниот повик можат да го пријават врз оценка да-
ли ги исполнуваат условите утврдени со член 35 утврдени 
со Законот за јавни набавки. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата на понудата ги доставу-

ваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет: распо-

ложлива опрема и други физички квалитети потребни за 
реализација на набавката, досегашно искуство (референ-
тна листа) и стручен кадар (квалификација и боја за извр-
шување на набавката); 

- документ за економско-финансиски бонитет;- документ 
дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за 
безбедност-забрана за вршење на дејноста; 

- документ за регистрација на претпријатието за врше-
ње на дејноста; 

- документ дека не е во стечај и ликвидација; 
- документ за издадено овластување за изработување 

на урбанистички планови од Министерството за тран-
спорт и врски (лиценца). 

1.1. Документот за техничко-технолошкиот бонитет 
треба да се однесува за видот на работата (позиција а, б, в, 
г, д, ѓ, е, ж, з, ѕ, и, ј, к, л) од предметот на набавката за која 
понудувачите даваат своја понуда. 

1.2. Документот за издадено овластување за изработу-
вање на урбанистички планови, се однесува на точка "љ". 

1.3. Понудувачите може да дадат понуда за една или 
повеќе позиции од предметот на набавката. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Документацијата и другите податоци се доставуваат 

во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи 
ознака "не отворај", бројот на јавниот повик и позицијата 
на која се дава понудата, истиот не треба да содржи ни-
каква ознака со која би можело да се идентификува пону-
дувачот. 
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2. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од 
денот на објавувањето во јавното гласило. 

3. Документацијата се доставува до набавувачот: оп-
штина Велес, ул. "Панко Брашнар" бр. 1. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и која нема да биде изработена според бара-
њата содржани во повикот, како и несоодветно комплети-
рана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел. 043/232-966; 232-406-општина Велес. 

 
                     Комисија за јавни набавки 

__________________________________________________ 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ЦИГАРИ 
 
Со Одлука бр. 02-435/1 од 31.01.2002 година се утвр-

дува малопродажната цена на следните видови на филтер 
цигари: 

 
- МАТРИЏ 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња на 

износ од 40.00 денари. 
- МАТРИЏ ЛИГХТС 85 мм во тврдо пакување од 20 

парчиња на износ од 40,00 денари. 
- ТИТАНИЦ 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња 

на износ од 22,00 денари. 
 

         Директор за трговија, 
     Милорад Китановски, с.р. 

___________ 
 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите 
во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и со-
цијална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за месец 

јануари 2002 година неможе да изнесува помалку од утвр-
дената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 

активности 
6180 

02 Одгледување на шуми, користење на шу-
ми и соодветни услужни активности 

5726 

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта-
та и рибарските фарми, услужни актив-
ности во рибарството 

4402 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ваде-
ње на трест 

7613 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас 
и услужни активности во производство-
то на нафта и гас, освен истражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 6495 
15 Производство на прехранбени произво-

ди и пијалаци 
8926 

16 Производство на тутунски производи 8488 
17 Производство на текстилни ткаенини 4446 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3573 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, седла, 
сарачки производи и обувки 

2423 

 

20 Преработка на дрво, производи од дрво 
и плута, освен мебел, производство на 
предмети од слама и плетарски матери-
јал 

3392 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7420 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

9887 

23 Производство на кокс, деривати на наф-
та и нуклеарно гориво 

10915 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 

11440 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

6351 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

12461 

27 Производство на основни метали 7885 
28 Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 

5528 

29 Производство на машини и уреди, нес-
помнати на друго место 

6083 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7286 

31 Производство на електрични машини и 
апарати, неспомнати на друго место 

6243 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

4978 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 

10755 

34 Производство на моторни возила, при-
колки и полуприколки 

4864 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7568 

36 Производство на мебел и други разно-
видни производи, неспомнати на друго 
место 

3575 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10327 

41 Собирање, пречистување и дистрибуци-
ја на вода 

7190 

45 Градежништво 5397 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продажба 
на мало на моторни горива 

7531 

51 Трговија на големо и посредничка трго-
вија, освен трговија со моторни возила 
и мотоцикли 

9819 

52 Трговија на мало, освен трговија со мо-
торни возила и мотоцикли; поправка на 
предмети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

5064 

55 Хотели и ресторани 5804 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6095 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 0 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патничките 
агенции 

11431 

64 Поштенски активности и телекомуника-
ции 

11311 

65 Финансиско посредување, освен осигу-
рување и пензиски фондови 

13350 

66 Осигурување, реосигурување и пензи-
ски фондови, освен задолжителна соци-
јална заштита 

15903 
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67 Помошни активности во финансиското 
посредување 

22117 

70 Активности во врска со недвижен имот 11355 
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата 

4597 

72 Компјутерски и сродни активности 5480 
73 Истражување и развој 8429 
74 Други деловни активности 8237 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
6900 

80 Образование 6310 
85 Здравство и социјална работа 6630 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 
7433 

91 Дејност на организации врз база на зач-
ленување 

10600 

92 Рекреативни, спортски, културни и за-
бавни активности 

6594 

93 Други услужни дејности 7521 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 

109. Одлука за определување на царински кон-
тингенти при увоз на месо за преработка на-
менето за непосредно производство за 2002 
година......................................... 4

110. Одлука за определување на царински кон-
тингенти при увоз на месо наменето за широ-
ка потрошувачка за 2002 година......... 4

111. Одлука за определување на царински кон-
тингент при увоз на сурово масло наменето 
за непосредно производство за 2002 годи-
на....................................................... 5

112. Одлука за определување на царински кон-
тингент при увоз на бел шеќер наменет за 
широка потрошувачка за 2002 годи-
на.................................................................... 5

113. Одлука за определување на царински кон-
тингент при увоз на бел шеќер наменет за 
непосредно производство за 2002 годи-
на................................................................ 5

114. Одлука за исплата на финансиски средства 
за произведено и продадено кравјо мле-
ко................................................................. 5

115. Одлука за денот и моментот на воведување-
то и денот и моментот на завршувањето на 
летното сметање на времето во 2002 годи-
на....................................................... 5

116. Решение за утврдување на предметите кои 
може да се увезат без плаќање на цари-
на................................................................... 6

117. Решение за разрешување од должноста за-
меник на директорот на Заводот за животна 
средина.................................................. 6

118. Правилник за начинот на вршење на ветери-
нарно санитарен преглед и контрола и на-
чин на водење на евиденција за резидуи и 
определени супстанции во суровини, живи 
животни и производи од животинско потек-
ло............................................... 6

119. Правилник за формата, содржината и начи-
нот на издавање на службената легитимаци-
ја на ревизорот за централна внатрешна ре-
визија и јавни набавки.......... 12

120. Правилник за образецот на легитимацијата 
на инспекторот за лекови, помошни лековити 
средства и медицински помагала....  13
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од 21.07.2001 до 31.12.2001........................ 14
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родна банка на Република Македонија плаќа 
провизија за купување на благајнички записи 
на Народна банка на Република Македони-
ја............................................... 60

123. Одлука за престанување на важење на Одлу-
ката за начинот на одржување на минимална 
ликвидност на банките................... 60

 Исправка на Одлуката за давање согласност 
на Статутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на Фондот за пензи-
ско и инвалидско осигурување на Македони-
ја......................................................... 61
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       Министер, 
            Бедредин Ибраими, с.р. 
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