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1653. 
Врз основа на член 86 став 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), донесувам 

О Д Л У К A 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Поради престанок на функцијата се разрешуваат 

од членови на Советот за безбедност на Република 
Македонија: 

- д-р Владо Бучковски, 
- д-р Илинка Митрева. 

II 
За членови на Советот за безбедност на Република 

Македонија се именуваат: 
- д-р Владо Поповски, 
- Слободан Чашуле. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-1708 Претседател 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

1655. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија и член 47 став 1 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РА-
КОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

1. За член на Владата на Република Македонија и 
министер кој ќе раководи со Министерството за од-
брана се избира д-р Владо Поповски. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-3998/1 Претседател 

30 ноември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

1654. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

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

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Гоце Љубомир Младеновски од Скопје, во трае-

ње од 1 година; 
2. Тони Тодор Трајчевски од Скопје, во траење од 

1 година; 
3. Горан Љупчо Биковски од Берово во траење од 

5 месеци. 
II 

Извршувањето на казната затвор им се замени со 
условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 

1. Зорица Јанакија Ѓорѓиевска од Скопје, во трае-
ње од 4 месеци; 

2. Гоше Симеон Арсов од Кочани, во траење од 3 
месеци; 

3. Драги Богдан Спирковски од Кочани, во траење 
од 3 месеци; 

4. Стамен Милан Станковски од Кочани, во трае-
ње од 3 месеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-1686 Претседател 
3 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

1656. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија и член 47 став 1 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РА-

КОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За член на Владата на Република Македонија и 
министер кој ќе раководи со Министерството за над-
ворешни работи се избира Слободан Чашуле. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-3999/1 Претседател 

30 ноември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

1657. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија и член 47 став 1 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РАКО-
ВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За член на Владата на Република Македонија и 
министер кој ќе раководи со Министерството за 
здравство се избира д-р Ѓорѓи Оровчанец. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4000/1 Претседател 
30 ноември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1658. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија и член 47 став 1 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР БЕЗ РЕСОР 

1. За член на Владата на Република Македонија и 
министер без ресор се избира Доста Димовска. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4001/1 Претседател 
30 ноември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1659. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕР 

1. Се разрешува Зоран Теофиловски од функција-
та заменик на министерот за правда. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-3996/1 Претседател 
30 ноември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1660. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ 

1. За заменици на министри во одделни министер-
ства се именувани: 

Трајко Вељаноски, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за правда, 

Аљоша Беговски, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за економија, 

Стојан Дамчески, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за култура, 

Живко Јованов, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за транспорт и врски и 

Асип Асипи, за заменик на министерот кој раково-
ди со Министерството за образование и наука. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-3997/1 Претседател 
30 ноември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1661. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 53/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 ноември 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 

МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И ГВАТЕМАЛА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Гватемала на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти да ја спроведе оваа одлука. 

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

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

Бр. 23-6842/1 Претседател на Владата 
27 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1662. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 53/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 ноември 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 

МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И РЕПУБЛИКА ВАНУАТУ 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Вануату на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти да ја спроведе оваа одлука. 

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

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

Бр. 23-6887/1 Претседател на Владата 
27 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 



4 декември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр . 95 - Стр. 5137 

1663. 
Врз основа на член 24-a, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 27 
ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Со оваа одлука се определуваат царинските кон-
тингенти на одделни нафтени деривати кои може да се 
увезат без плаќање на царина пропишана со Царин-
ската тарифа и тоа: 

2. Нафтените деривати од точката 1 на оваа одлу-
ка ќе бидат внесени во царинското подрачје на Репуб-
лика Македонија заклучно со 31.12.2001 година. 

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

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

Бр. 23-6726/1 Претседател на Владата 
27 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1664. 
Врз основа на член 9 од Законот за буџетите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
79/93, 3/94, 71/96, 46/2000 и 35/2001), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 27 ноември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СМЕТКИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ 
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ОД НАРОДНАТА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ДРУГА БАНКА 

1. Единиците на локалната самоуправа можат да 
ги пренесат сметките на органите на единицата на ло-
калната самоуправа во банката за која се определила 
единицата на локалната самоуправа, согласно со де-
ловниот и територијален принцип, како и бонитетот 
на банката, која добила дозвола за вршење на платен 
промет согласно со закон. 

Сметките на фондовите, месните заедници, јавните 
претпријатија и други субјекти основани од единицата 
на локалната самоуправа се пренесуваат во банките 
во согласност со став 1, точка 1 на оваа одлука. 

2. За отворање на сметки во избраната банка е 
потребна претходна согласност од министерот за фи-
нансии. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-6932/1 Претседател на Владата 
27 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1665. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 1 од Законот 

за јавните претпријатија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 38/96), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.10.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

"СТУДЕНЧИЦА" - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутот на Јавното претпријатие за водоснаб-
дување "Студенчица" - Скопје бр. 0302-395 од 9.11.2001 
година, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за водоснабдување "Студенчица" - Скопје, на 
седницата одржана на 10.08.2001 година. 

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

Бр. 23-5062/1 Претседател на Владата 
9 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1666. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 27 ноември 
2001 година, донесе 

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

СРЕДСТВА И ОПРЕМА 

1. Со оваа одлука се пренесува правото на користе-
ње и располагање на материјално-технички средства и 
опрема од Министерството за одбрана на Национални 
паркови и ловишта - Шумски резерват "Јасен" - Скоп-
је и тоа: 

Ред. 
бр. 

Назив на материјално-
техничко средство/опрема 

Единечна 
мерка Количина 

1. Н о ж за послужување парче 100 
2. Вилушка за послужување парче 100 
3. Лажица за послужување парче 100 
4. Послужавник парче 100 
5. Чиииј а-овална парче 100 
6. Чиииј а-длабока парче 100 
7. Чинија-за салата парче 100 
8. Филџан-за чај парче 80 
9. Цедилка-за чај парче 1 
10. Вилушка за месо парче 1 
11. Н о ж месарски парче 1 
12. Н о ж за леб парче 1 
13. Црпалка 0-5 л. парче 2 
14. Црпалка 0-3 л. парче 2 
15. Француска лажица парче 1 
16. Фаќалка за месо парче 1 
17. Нож за отворање на конзерви парче 1 
18. Сатара месарска парче 1 
19. Тенџере од 10 л. парче 1 
20. Кревет војнички-комплет парче 50 
21. Душек војнички троделен парче 180 
22. Ќебе војничко парче 100 
23. Перница војничка парче 50 
24. Навлака за перница парче 50 
25. Ч а р ш а в војнички парче 200 
26. Блуза маскирна парче 20 
27. Панталони маскирни парче 20 
28. Капа маскирна парче 20 
29. Кошула маскирна парче 40 
30. Чизми војнички чифт 20 
31. Ветровка маскирна парче 20 
32. Поткошула војничка к.р. парче 40 

Наименување Тарифна ознака Количина 
- моторен бензин со содржина 
на олово над 0,013г/л со ок-
тански број до 98 2710 00 34 00 3.000 тони 
- гасни масла за други намени 
со содржина на сулфур по ма-
са над 0,2% (ЕЛ) 2710 00 68 00 13.000 тони 
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33. Поткошула војничка д.р. парче 40 
34. Гаќи војнички-долги парче 40 
35. Гаќи војнички-кратки парче 40 
36. Крпа за лице парче 40 
37. Крпа за нозе парче 40 
38. Чорапи војнички-зимски чифт 40 
39. Чорапи војиички-летии чифт 40 
40. Ранец борбен парче 20 
41. Вреќа транспортна парче 20 
42. Шаторско крило парче 20 
43. Ремен за панталони парче 20 
44. Колан за прерамки парче 20 
45. Џемпер маскирен парче 20 
46. Поткапа војничка парче 20 
47. Ракавици војнички чифт 20 

Бр. 23-6586/1 
27 ноември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

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

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит. 
до 13,120 
до 13,433 
до 13,763 

ден/лит. 
до 15,637 
до 14,794 

ден/лит. 
до 15,052 

до 9,586 ден/кг. 

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

а) Моторни бензини ден/лит. 
- МБ - 86 до 47,50 
- МБ - 98 до 48,50 
- БМБ - 95 до 45,50 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 

- Д - 2 

ден/лит. 
до 36,00 
до 35,00 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 24,50 

до 10,433 ден/кг. 

2. Примопредавањето на материјално-техничките 
средства и опрема од точка 1 на оваа одлука да го из-
вршат Министерството за одбрана и Национални пар-
кови и ловишта - Шумски резерват "Јасен" - Скопје, 
меѓусебно. 

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

1667. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99) член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и 
член 35 од Законот за Владата на Република Македо-
нија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 
декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

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

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

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

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

б) Дизел гориво 
Д - 1 
Д - 2 

в) Масло за горење 
екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
24,396 
24,923 
22,072 

ден/лит. 
12,215 
12,218 

ден/лит. 
3,136 

0,100 ден/кг. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

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

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 

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

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

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
5.12.2001 година. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р 

Бр. 23-7036/1 
4 декември 2001 година 

Скопје 

1668. 
Врз основа на член 85, а во врска со член 32 од За-

конот за стандардизација ("Службен весник на РМ" 
бр. 23/95), министерот за економија донесува 

Н A Р Е Д Б A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛОГАЦИЈА) 

НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОПРЕМАТА И ДЕ-
ЛОВИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ И/ИЛИ 
ДА СЕ КОРИСТАТ НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА 

1. Во Наредбата за задолжително атестирање (хо-
мологација) на возилата на тркала, опремата и дело-
вите кои можат да се вградат и/или да се користат на 
возилата на тркала ("Службен весник на РМ" бр. 
89/2000) во Табелата, во целата колона 6 - Влегува на 
сила за половни возила, датумот "01.10.2001" се заме-
нува со датумот "01.10.2002". 
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Во Табелата, колона 1 - Емисија на гасови од дизел 
мотори, со ознака на Правилникот ЕСЕ, R 49/01, во 
колона 6 датумот "05.01.1985" се заменува со датумот 
"01.06.2002"; во колона 1 - Бучавост на моторните во-
зила, со ознака на Правилникот ЕСЕ, R 51/01, во коло-
на 6 датумот "05.01.1985" се заменува со датумот 
"01.06.2002"; и во колона 1 - Јакост на конструкциите 
на автобусите со повеќе од 16 (22) седишта, со ознака 
на Правилникот ЕСЕ, R 66/00, во колона 6 датумот 
"01.10.2001" се заменува со датумот "01.10.2002". 

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

Бр. 12-7347 Министер, 
3 декември 2001 година м-р Бесник Фетаи, с.р. 

Скопје 

1669. 
Врз основа на член 7-в, став 2 од Законот за акци-

зите ("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 
42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 
25/2000 и 11/2001), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ЗА НАБАВЕНИ 
И РЕГИСТРИРАНИ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на евиденција и контрола за патнички автомобили 
кои државјани на Република Македонија ги набавиле 
и регистрирале во странство на свое име или на име на 
правното лице регистрирано во странство, заради вр-
шење на дејност. 

Член 2 
За патничките автомобили од член 1 на овој пра-

вилник треба да се поседува евидентен картон, чиј об-
разец е даден во прилог на овој правилник и претста-
вува негов составен дел. 

За време на управување со патничките автомобили 
евидентниот картон треба да се наоѓа во возилото и на 
барање на надлежните органи да биде презентиран. 

Член 3 
Издавање, евиденција и контрола на евидентните 

картони од член 2 на овој правилник се води во гранич-
ната царинска испостава во која патничките автомоби-
ли од член 1 на овој правилник за прв пат се внесени во 
царинското подрачје на Република Македонија. 

Контролата на поседување на евидентираните кар-
тони во царинското подрачје на Република Македони-
ја, покрај царинскиот орган, ја спроведува и Минис-
терството за внатрешни работи. 

Член 4 
При ставањето на увид на патничкиот автомобил 

на граничната царинска испостава, лицето кое бара 
издавање на евидентен картон на царинскиот орган ги 
презентира следниве документи: 

- патна исправа на Република Македонија; 
- сообраќајна дозвола; 
- доказ за регистрирана фирма во странство или 

доказ за регулиран престој во странство. 

Член 5 
Рокот на важноста на евидентниот картон изнесу-

ва три месеци од денот на неговото издавање. Нов 
евидентен картон се издава по тој рок за возило кое е 
изнесено надвор од територијата на државата најмал-
ку за период од дваесет дена. 

Член 6 
За патничките автомобили од член 1 на овој пра-

вилник, кои на денот на влегување во сила на овој пра-

вилник се наоѓаат на територијата на Република Маке-
донија, евидентни картони се издаваат во рок од 15 дена 
од денот на влегување во сила на овој правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-23363/1 Министер за финансии, 
26 ноември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

Прилог 

Образец Евидентен картон 

Министерство за финансии Царинска испостава 

Царинска управа Царинска управа 
(шифра и назив) 

Регистарски број на возилото: 

Име, татково име и презиме: 

Адреса на живеење: 

Број на пасош: , издаден од: 

Единствен матичен број: 

Евиденција на влез: 

Број и датум 

(м.п.) 

потпис 

Евиденција на излез: 

Број и датум 

потпис 

(м.п.) 

Евиденција при повторно внесување: 

Број и датум 

потпис 

(м.п.) 

Напомена 1: За непридржување кон условите од член 17 став 
7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизи 
се изрекува мерка за безбедност одземање на патничкото мотор-
но возило. 

Напомена 2: Евидентниот картон мора да се наоѓа во возило-
то за целото време на престојување на територијата на РМ. 

* Образецот можете да го најдете на веб страницата на МФ: 
www.finance.gov.mk 

http://www.finance.gov.mk
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1670. 
Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основ-

ното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образование 
и наука донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБ-
НИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК З А ПАРАЛЕЛ-
КИТЕ СО НАСТАВА НА СРПСКИ НАСТАВЕН 

ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

одобрување употреба на учебник по македонски јазик за 
паралелките со настава на српски наставен јазик за VI 
одделение ("Службен весник на РМ" бр. 76/2001). 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува употребата на учебникот по македонски 
јазик за паралелките со настава на српски наставен ја-
зик за VI одделение од авторите Анастасија Стојанова 
и Лилјана Стојковска - Ефтимова, издаден од АД за 
издавање учебници и наставни средства "Просветно 
дело" - Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

Бр. 10-2510/2 Министер, 
12 ноември 2001 година проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

1671. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење ("Сл. весник на РМ" бр. 30/93, 40/96 и 
54/2000) и член 63 став 1 точка 30 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија ("Сл.весник на 
РМ" бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98) Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 
XCII седница одржана на 29.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИДОТ НА ДЕВИЗИТЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА КУПУ-

ВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР 
I. Во Одлуката за видот на девизите кои се предмет 

на купување и продавање на девизниот пазар ("Сл. 
весник на РМ" бр. 40/93, 26/96, 61/98 и 1/01) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

а) Точка 1 се менува и гласи: 
"1. На девизниот пазар можат да се купуваат и 

про даваат следните видови на девизи: 
1) Економска и монетарна унија (ЕМУ) 

на Европа-Евро (EUR) 
2) САД долар (USD) 
3) Јапонски јен (JPY) 
4) Англиска фунта (GBP) 
5) Швајцарски франк (CHF) 
6) Австралиски долар (AUD) 
7) Канадски долар (CAD) 
8) Данска круна (DKK) 
9) Норвешка круна (NOK) 
10) Шведска круна (SEK)" 
б) По точка 1 се додава нова точка 2 која гласи: 
"2. По исклучок на точка 1 став 1 од оваа одлука 

Народна банка на Република Македонија по основ на 
менувачко работење ќе врши откуп на банкноти на 
следните девизи: 

1) Германска марка (DEM) 
2) Француски франк (FRF) 
3) Италијанска лира (ITL) 
4) Австриски шилинг (ATS) 
5) Холандски гулден (NLG) 
6) Луксембуршки франк (LUF) 
7) Белгиски франк (BEF) 
8) Ирска фунта (IRP) 
9) Шпанска пезета (ESP) 
10) Португалски ескудо (PTE) 
11) Финска марка (FIM) 
12) Грчка драхма (GRD)" 

"3. Банкнотите од точка 2 од оваа одлука, ќе се от-
купуваат во неограничен временски период, освен 
банкнотите под реден број: 2, 3, 5, 10, 11 и 12, за кои 
рокот за откуп истекува на 28.02.2012 година". 

в) Во точка 2 зборовите: "точка 1" се заменуваат 
со зборовите: "точките 1 и 2". 

II. Оваа одлука влегува во сила осум дена по обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", а ќе се применува од 01.01.2002 година. 
0.бр.02-15/ХСII-1/2001 Претседател 

29 ноември 2001 година на Советот на Народна банка 
Скопје на Република Македонија 

Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

1672. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење ("Сл. весник на РМ" бр. 30/93, 40/96 и 
54/2000) и член 63 став 1 точка 30 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија ("Сл.весник на 
РМ" бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98) Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 
XCII седница одржана на 29.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ НА КУПО-ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ 

МЕЃУ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Во Одлуката за начинот и условите на купопро-
дажба на девизи меѓу правните лица во Република Ма-
кедонија ("Сл. весник на РМ" бр. 30/93, 38/93, 58/93, 
22/94, 40/94, 52/94, 67/94, 65/96, 17/98, 61/99, 77/00 и 
51/01) се вршат следните измени: 

а) Во член 7 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
"Терминската продажба може да се склучува со 

рок, определен со одлука на Народна банка на Репуб-
лика Македонија. 

Претпријатието и другото правно лице може оста-
токот од девизите од член 6 на оваа одлука да ги стави 
како депозит во банката во рок определен со одлука 
на Народна банка на Република Македонија, според 
условите кои ги пропишува банката". 

б) Член 17 се менува и гласи: 
"Врз основа на извештаите од овластените банки, 

Народна банка на Република Македонија го утврдува 
средниот курс за ЕУР (евро) и со примена на интерва-
лутарните односи од фиксингот на Европската цен-
трална банка за тој ден се формира средниот курс за 
останатите девизи". 

II. Оваа одлука влегува во сила осум дена по обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", а ќе се применува од 01.01.2002 година. 
0.бр.02-15/ХСII-2/2001 Претседател 

29 ноември 2001 година на Советот на Народна банка 
Скопје на Република Македонија 

Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

1673. 
Врз основа на член 63 од Законот за Народна бан-

ка на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98) и член 3 
став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите на 
банките и штедилниците ("Службен весник на РМ" 
бр. 43/95) како и Одлуката за аналитичките сметки на 
контниот план за банки и штедилници (" Службен вес-
ник на РМ" бр. 16/01) по претходно добиеното мисле-
ње на Министерството за финансии, Советот на На-
родна банка на Република Македонија на својата XCII 
седница, одржана на 29.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИ-

ТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 
БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ 

1. Во планот на аналитичките сметки на Контниот 
план на банките и штедилниците, се воведува следна-
та сметка: 

2541 - Обврски по издадени чекови во денари; 
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По својот карактер сметката е пасивна. На сметка-
та имаат право да книжат банките. 

2. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 01.01.2002 година. 

О.бр. 02-15/XCII-4/2001 
29 ноември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

О.бр. 02-15/XCII-5/2001 
29 ноември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1674. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 23 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98) 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
XCII седница одржана на 29.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НА-
ПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ 

ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр. 54/2001 - пречистен текст и бр. 
89/01) во точка II. Трезорски работи потточка 10 се 
менува и гласи: 

"10. Издавање на готовина 
на овластени банки за врше-
ње на платниот промет 

0,1% од издадената 
номинална вредно-
ст на готовината" 

1675. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 
37/98) Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на својата XCII седница, одржана на 29.11.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА НУМИЗМАТИЧКА-

МУЗЕЈСКА ЗБИРКА 
1. Со оваа одлука се одобрува воспоставување на 

нумизматичка - музејска збирка и организирање на 
постојана поставка на оригинални ретки примероци 
на монети од тлото на Република Македонија, во рам-
ките на Народна банка на Република Македонија. 

2. Се овластуваат стручните служби во Народна 
банка на Република Македонија да преземат неопход-
ни дејствија за официјализирање на постоење на ну-
мизматичка-музејска збирка согласно прописите кои 
се однесуваат за заштита на спомениците на култура-
та, пред надлежните органи во Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
по објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 
О.бр. 02-15/XCII-6/2001 

29 ноември 2001 година 
Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
ЗДРУЖЕНИЕ НА БАНКАРСТВО И ОСИГУРУВАЊЕ 

Потписничка листа на Договорот за регулирање на работењето со чекови по тековни сметки на граѓаните 
образец 19Ц, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 94 од 30.11.2001 година. 

Здружение на банкарство и осигурување 



Стр. 5142 - Бр. 95 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 4 декември 2001 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поднесена е 

тужба за развод на брак по тужба на тужителот Љу-
љета Незири од Скопје, против тужениот Агрон Не-
зири од Скопје, ул."Клинска Леса" бр. 27, а сега во ст-
ранство со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужениот кој ќе го зас-
тапува пред овој суд со решение на Меѓуопштинскиот 
центар за социјална работа на општините на град Ско-
пје бр. 3020-714 од 15.11.2001 година, е определен Ме-
носки Стево адвокат од Скопје,ул."Пајко Маало"бр.6. 

Се предупредува тужениот дека привремениот зас-
тапник ќе го застапува во постапката во предметниот 
спор се додека тужениот или негов полномошник не 
се појави пред судот, а се до правосилното окончува-
ње на постапката по предметниот спор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIII. П.бр. 
673/01. (30074) 

Од страна на тужителот РМ - Министерство за од-
брана - Воена Академија - Скопје до овој суд поднесе-
на е тужба за надомест на штета, против тужениот 
Ѓорѓиевски Александар од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 212.675,50 де-
нари. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на град Скопје - Скопје под бр. 3020-698 
од 14.11.2001 година, за привремен старател на туже-
ниот поставен е адвокатот Мирче Ристовски од Ско-
пје, кој ќе ги штити интересите на тужениот до негово 
јавување пред овој суд, а доколку истиот не се јави до 
правосилното завршување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV. П.бр. 
2853/99. 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е 

парнична постапка за надомест на штета по тужба на 
тужителката Нада Михајловска од Скопје, против ту-
жениот Заим Катовиќ од Скопје со непозната адреса 
во странство. 

Судот на тужениот ќе му постави привремен адво-
кат Даниел Стоилов од Скопје, ДТЦ "Беверли Хилс" 
кат 1, локал 36 -А, кој ќе ги застапува интересите на 
тужениот во постапката XI. П.бр. 1696/01 се додека ту-
жениот лично или негов полномошник не ја преземе 
постапката. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се 
јави во судот лично или преку полномошник, за да ја 
преземе постапката. Во спротивно истата ќе продол-
жи преку привремениот застапник. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI.П.бр. 
1696/01. (30079) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак 

по тужба на тужителката Сејада Ајдари родена Мемети 
од с.Черкеско село - Кумановско, со престој во 
Швајцарија Метзгер Њ ег 12 8906 Бонстеттен застапу-
вана од адвокатот Беџет Елези од Куманово, против 
тужениот Назиф Ајдари со последно живеалиште во 
с.Черкеско село - Куманово, сега со непозната адреса 
во Швајцарија. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на 
живеење од Основниот суд во Куманово на тужениот 
Назиф Ајдари му се поставува времен застапник Ли-
дија Велиновска, адвокат од Куманово, која што ќе го 
застапува тужениот се додека тој или неговиот полно-
мошник не се појават пред овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово, I.П.бр. 09-1405/01. 
(29968) 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на 
сопственост по тужба на тужителот Реџеп Алији од 
Куманово, против тужениот Република Македонија и 
Зоран Јаневски, со постојано живеалиште во Кумано-
во, ул." III МУБ" бр. 3/1, сега со непознато престојува-
лиште. Вредност на спорот 4.000,00 денари. 

Согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП на туже-
ниот Зоран Јаневски се назначува времен застапник 
Светлана Спасовска адвокат од Куманово, која ќе го 
застапува тужениот се додека тој не се појави пред 
судот или доколку не одреди свој полномошник кој ќе 
го застапува во постапката. 

Од Основниот суд во Куманово, IV.П.бр. 1221/01. 
(29967) 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак по тужба на тужителката Љеонора Биљали од 
Куманово, против тужениот Самир Маколи со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува противникот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот да се јави во судот, да достави 
своја адреса или назначи полномошник, а доколку во 
овој рок не го извести судот за точната адреса на ту-
жениот, судот му поставува времен застапник и тоа 
Лидија Велиновска адвокат од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, XI.П.бр. 1316/01. 
(29942) 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак по тужба на тужителката Берѓиљ Алији од с. 
Оризаре, против тужениот Арион Алији од с.Лојане, 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вање на огласот да се јави во судот, да достави своја 
адреса или назначи полномошник, а доколку во овој 
рок не го извести судот за точната адреса, судот му 
поставува времен застапник и тоа адвокат Лидија Ве-
линовска од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, XI. П.бр. 557/01. 
(29943) 

Пред овој суд е заведен парничен предмет за равод 
на брак по тужба на тужителката Арифе Реџепи од 
Куманово, ул. "Трајко Јовановски" бр. 30, против ту-
жениот Насер Реџепи од Куманово, со непозната ад-
реса. Вредност на спорот неопределена. 

На тужениот му се одредува времен застапник ад-
вокатот Зафировиќ - Летковска Славица од Кумано-
во, да го застапува тужениот во овој суд се додека ту-
жениот не се јави во судот. 

Од Основниот суд во Куманово, II. П.бр. 1296/01. 
(29957) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2829/2001, од 07.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 4-02000744-000-01, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на одлуки на Тех-
нометал Вардар увоз-извоз Акционерско друштво за 
надворешен и внатрешен промет Скопје, п.о. ул. 
"Вељко Влаховиќ" бр. 11. 

Запишување на одлуки за промени на Органите на 
управување - именување и разрешување на членови на 
Надзорниот одбор на: Технометал Вардар увоз-извоз 
АД Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2829/2001. (28868) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1253/2001, од 28.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 006925, го запиша во трговскиот 
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регистар запишувањето на одлуки на ФАБРИКА ЗА 
ШЕЌЕР 4-ТИ НОЕМВРИ Битола Акционерско 
друштво ул."Индустриски дел" ББ. 

Запишување на Одлука бр. 02-3131/4 од 19.11.2001 
година и Одлука бр. 02-3131/5 од 19.11.2001 за разре-
шување на членови на Надзорен одбор, запишување 
на Одлука бр. 02-3131/6 и Одлука бр. 02-3131/7 двете 
од 19.11.2001 година за разрешување на членови на 
Управниот одбор, запишување на Одлука бр. 02-3131/8 
од 19.11.2001 година за именување на членови на Над-
зорен одбор и Одлука бр. 02-3137/3 од 20.11.2001 годи-
на за именување на членови на Управниот одбор. 

Се брише: Стојановска Бранка - овластен застап-
ник. Се запишува: Петковски Благој - претседател на 
Управен одбор. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1253/2001. (30050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2381/2001, од 06.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024426?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за промет на големо и мало АНИВ Благој 
ДООЕЛ увоз-извоз ул."Антон Попов" бр. 232, Скопје. 

Се разрешува: Благој Богоевски - управител без 
ограничување. Се именува: Андријана Богоевска - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2381/2001. (23170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2125/2001, од 24.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02002096?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на фирма ТП Авто-
такси ТП "АРА" Трговец поединец Ислам Ризван 
Алили Гостивар, ул." Живко Брајкоски" бр. 191. 

Бришење на фирма ТП на: Автотакси ТП "АРА" 
Трговец поединец Ислам Ризван Алили Гостивар, ул. 
"Живко Брајкоски" бр. 191. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2125/2001. (23173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2396/2001, од 04.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014202?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за трговија на големо и мало ЕЛАН-ИМ-
ПЕКС Сашко и други ДОО бул. "Октомвриска рево-
луција Б-4" бр. 8/2-1, Скопје. 

Павловска Олга - управител без ограничување се 
брише. Павловски Сашко - управител без ограничува-
ње се запишува. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2396/2001. (23174) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1483/2001, од 28.06.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 6-02000583-000-01, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Про-
мет на мало НОВА Ванчо Душан Бојчев ТП ул."Ва-
сил Главинов" бр. 12, Скопје. 

Се менува седиштето на ТП и ќе се наоѓа на 
ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 50, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1483/2001. (23175) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 155/2001, од 04.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-69817-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен тр-
говски промет на Штедилница "ФУЛМ" ДОО Скопје 
ул."Железничка" бр. 58, Скопје. 

Штедилница "ФУЛМ" ДОО Скопје ул."Железнич-
ка" бр. 58, Скопје. 

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

155/2001. (23171) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2271/2001, од 20.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023062?-6-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената и седиште на ТП Зо-
ран Миодраг Смиљановски продавница за промет на 
мало КОЛИБРИ ул."111" бр. 50, Скопје. 

ТП Зоран Миодраг Смиљановски продавница за 
промет на мало КОЛИБРИ ул."Партизански одреди" 
бр. 37/6, приземје Скопје. 

Новото седиште е на ул."Партизански одреди" бр. 
37/6, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2271/2001. (23176) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1045/2001, од 05.06.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02026759?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, седиште, 
содружник и управител на Друштвото за производ-
ство, трговија, сточарство, градежништво, транспорт, 
туризам и услуги САН-МАК ДООЕЛ експорт-импорт 
ул."М.Андоновски" бр. 9, Гостивар. 

Се менува називот и седиштето на друштвото и во 
иднина ќе гласи: Друштво за производство, трговија, 
сточарство, градежништво, транспорт, туризам и ус-
луги САН-МАК ДООЕЛ експорт-импорт ул."М.Ан-
доновски" бр. 9, Гостивар. 

Од друштвото истапуваат содружниците Муриќ 
Насер од Гостивар и Муриќ Сафет од Гостивар, а 
пристапува содружникот Белова Фазли од Гостивар 
со одлука од 05.04.2001 година. Се брише Муриќ Са-
фет управител без ограничување. Се запишува Бело-
ва Фазли управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1045/2001. (23172) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2376/2001, од 14.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 8-02000526-000-09, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на При-
ватната здравствена организација - Ординација по оп-
шта медицина "ПРЕВЕНТИВА 97" - Насер ДООЕЛ 
Скопје. "ПРЕВЕНТИВА 97" - Насер ДООЕЛ Скопје, 
ул."Џон Кенеди" Б-10/2 бр. 9-а, Скопје. Приватната 
здравствена организација - Ординација по општа ме-
дицина "ПРЕВЕНТИВА 97" - Насер ДООЕЛ Скопје. 
"ПРЕВЕНТИВА 97" - Насер ДООЕЛ Скопје, ул."Џон 
Кенеди" бр. 9-а локал 21 влез бр. 3. 

Новото седиште е на ул."Џон Кенеди" бр. 9-а ло-
кал 21 влез 3, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2376/2001. (23177) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2267/2001, од 17.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02020248?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за производство, трговија и услуги РАДИ-
КА Славе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Горче Пет-
ров" бр. 71/3-6, Скопје. 

Се врши промена на управител и тоа: Се брише : 
Рашити Исмаил - управител. Се запишува: Ирина Си-
миќ - управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2267/2001. (23178) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1865/2001, од 27.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02037158?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, истапува-
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ње на содружник, пренос на удел и проширување на 
дејност во внатрешен и надворешен трговски промет 
на Друштвото за производство, трговија, градежниш-
тво, транспорт, туризам и услуги ИЦЕ ИМПЕКС Исе-
ин и Исмет ДОО експорт-импорт ул."Н.Парапунов" 
блок Б ламела Ц 8, Гостивар. 

Се врши промена на фирмата: Друштво за произ-
водство, трговија, градежништво, транспорт, туризам 
и услуги ИЦЕ ИМПЕКС Исеин и Исмет ДОО ек-
спорт-импорт Гостивар. Од 19.06.2001 година истапува 
Јусуфу Кемал од Гостивар. 

Дејноста се проширува со: 01.11/4, 01.12/1, 01.21, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.86, 15.87, 15.98/1, 16.00/2, 
17.11, 17.12, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.30, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.50, 20.51, 
21.12, 24.16, 24.17, 25.41, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.22, 
25.23, 25.24, 29.12, 19.13, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.40, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 50.40/2, 50.40/3, 45.45, 51.13, 51.21, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.65, 51.70, 52.32, 53.44, 53.44/1, 52.47, 52.50, 52.62, 
52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.30. Дејнос-
та во надворешен трговски промет се проширува со: 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на сто-
ки, меѓународен превоз на патници, застапување и 
посредување во над. промет, комисионо и консигнаци-
оно работење, туристички и угостителски услуги, из-
ведување на инвестициони работи во странство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1865/2001. (23179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2480/2001, од 13.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02018475?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма на Друш-
твото за трговија на големо со храна, пијалоци и тутун 
ВАРДАР КОМЕРЦ БН Катја и други ДОО Скопје, 
бул."АВНОЈ" бр. 34. 

Се менува стариот назив на друштвото Друштво за 
трговија на големо со храна, пијалоци и тутун ВАР-
ДАР КОМЕРЦ БН Катја и други ДОО Скопје. 

Новиот назив гласи: Друштво за трговија на голе-
мо со храна, пијалоци и тутун ШПЕД КОМПАНИ 
ДОО Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2480/2001. (23180) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2319/01, од 30.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033996?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за услуги и трговија КНИГОВОДИТЕЛ Мари-
на и Слободан ДОО ул."Бел Камен" бр. 29а, Скопје. 

Се брише Јовеска Марина, се запишува Анцеска 
Елена. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2319/2001. (23181) 

тарската влошка бр. 020010983?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и конверзи-
ја на дем во евро на Друштвото за економска пропа-
ганда и маркетинг МАРКЕТ ВИЗИЈА Александар 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Варшавска" бр. 15. 

Промена на фирма на: Друштво за економска про-
паганда и маркетинг ИНТЕРСЕТ ДООЕЛ Скопје, 
ул."Варшавска" бр. 15. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2431/2001. (23183) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2489/2001, од 19.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009858?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
Трговското производно и услужно друштво МАН-
КОМ Сашо и др. ДОО увоз-извоз Мавровски Анови, 
Мавровски Анови. 

Се брише досегашниот управител Сашо Стојко-
ски, а се запишува новиот управител Јасминка Про-
данска Стојкоска - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2489/2001. (23184) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2496/2001, од 14.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02038332?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за производство, промет и услуги ВЕГО 
Весна и др. ДОО експорт-импорт Куманово ул."Жив-
ко Чало" бр. 84. 

Се врши промена на управителот: Да се брише Ли-
дија Здравковска управител без ограничување, а да се 
запише Саздевска Весна управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2496/2001. (23185) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1147/99, од 26.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 6-02001707-000-01, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП "С.К.М. "Про-
давница за подароци Светлана Борис Николова 
бул."Јане Сандански" бб, Скопје општина К. Вода. 

Бришење на: ТП "С.К.М."Продавница за подароци 
Светлана Борис Николова бул."Јане Сандански" бб, 
Скопје општина К. Вода. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1147/99. (23186) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2418/2001, од 06.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02020041?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената, проширување на деј-
ностите во вн. трг. промет на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги КОЗАРА Коста ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул."Гемиџиска" бр. 54а. 

Дејноста се проширува со следните шифри: 28.11, 
28.12, 28.52, 28.62, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.24, 
29.40, 29.56, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2418/2001. (23182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2525/2001, од 14.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02008833?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар отповикувањето на поединечна 
прокура на Друштвото за ревизиски консалтинг и да-
ночни услуги ДТ ДИЛИТ и ТУШ ДООЕЛ ул."27 ми 
Март" бр. 15/3, Скопје. 

Отповикување на прокура на: Иван Китанов од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2525/2001. (23187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2431/2001, од 12.09.2001 година, во регис-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2101/2001, од 12.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02027909?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за промет и услуги ДЕЗИРЕ Никола и др. 
ДОО експорт-импорт булевар "Јане Сандански" бр. 
47/5 - Скопје. 
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Се врши промена на управителот: Да се брише Адри-
јана Ивановска управител без ограничување, а да се запи-
ше Андоновска Виолетка - управител без овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2101/2001. (23188) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2292/2001, од 06.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004752?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, основач и уп-
равител на Друштвото за трговија и агенција за промет 
со недвижности СИКИ Кирче Белчев ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул."Пушкинова" бр. 7 Б-4 3/29. 

Промена на назив на Друштво за трговија и аген-
ција за промет со недвижности СИКИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул."Пушкинова" бр. 7 Б-4 3/29, 
на ден 19.06.2001 година пристапува основачот Стој-
ковска Розе од Скопје. Се брише: Кирче Белчев упра-
вител без ограничување. Се назначува: Стојковска Ро-
за за управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2292/2001. (23189) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2498/2001, во регистарската влошка бр. 
02022854?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност на Производно трговско 
друштво КРИСТИЈАН КИКО КОМЕРЦ Жак ДОО-
ЕЛ Скопје, ул."Благоја Стефковски" бр. 8/14. 

Дејноста се проширува со: 17.60 и 17.71. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2498/2001. (23192) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2222/2001, од 11.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02020278?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив на друштво-
то, усогласување со промените на ЗТД проширување 
на дејност на Друштвото за консалтинг, компјутерски 

инженеринг, развој и промет ГОРД СИСТЕМИ Петар 
Индовски ДООЕЛ Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 6/гал 6. 

Друштво за консалтинг, компјутерски инжене-
ринг, развој и промет ГОРД СИСТЕМ Петар Индов-
ски ДООЕЛ Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 6/гал 6. 

Промена на назив на друштвото на: Друштво за 
консалтинг, инженеринг и промет ГОРД Системи 
ДООЕЛ Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 6/гал 6. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.25, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2222/2001. (23193) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2542/2001, од 18.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022654?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Друштвото за производство, промет и 
услуги ДАН-КОМ Слободан ДОЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул."Иво Лола Рибар"бр. 149/6. 

Се брише: Билјана Богдановска управител на 
друштвото без ограничувања. 

Се запишува: Борис Богдановски управител на 
друштвото без ограничување. 

Пречистен текст: Борис Богдановски управител на 
друштвото без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2542/2001. (23190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2298/2001, од 11.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 020011506?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, основач и 
промена на управител на Трговското друштво за трго-
вија и услуги РОЗЕ Роса ДООЕЛ увоз-извоз ул."Сава 
Ковачевиќ" бр. 79, Скопје. 

Промена на фирма на: Трговско друштво за трго-
вија и услуги РОЗЕ ДООЕЛ увоз-извоз ул."Сава Ко-
вачевиќ" бр. 79, Скопје. 

Пристапува основачот Нешовска Александра од 
Скопје на ден 20.08.2001 година. Истапува основачот 
Нешовска Роса од Скопје на ден 20.08.2001 година. Се 
брише Нешовска Роса - управител без ограничување. 
Се запишува: Нешовска Александра - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2298/2001. (23194) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2455/2001, од 17.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023801?-4-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на Скопски саем Ак-
ционерско друштво за организирање на саеми и из-
ложби - Скопје, ул."Беласица" бр. 2. 

Промена на системот на управување од едностепен 
систем на управување во двостепен систем на управу-
вање, запишување на одлука за промена на органи на 
управување - разрешување на членови на одбор на ди-
ректори и запишување на одлуки за именување на 
членови на надзорен и управен одбор и промена на ли-
це овластено за застапување - претседател на управен 
одбор. Алија Шахиќ - претседател на Управен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2455/2001. (23191) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2008/2000, од 10.11.2000 година, во регис-
тарската влошка бр. 02003466?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП Авто такси 
ГИМИ ТП Селами Сали Џемали с. Горно Седларце, 
Камењане. 

Бришење на: Авто такси ГИМИ ТП Селами Сали 
Џемали с. Горно Седларце, Камењане. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2008/2000. (23195) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1620/2001, од 14.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010147?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на план за припојување 
на Трговското друштво за производство, услуги и про-
мет МАК ДИЕСЕЛ увоз-извоз Игор ДООЕЛ 
бул."Кочо Рацин" кула 18/4, Скопје. 

Упис на план за припојување на: Трговско друш-
тво за производство, промет и услуги МАК ДИЗЕЛ 
Игор и Оливер ДОО увоз-извоз Скопје бул."Кочо Ра-
цин" кула 18/4 кон: 

Трговско друштво за производство, услуги и про-
мет МАК ДИЕСЕЛ увоз-извоз Игор ДООЕЛ 
бул."Кочо Рацин" кула 18/4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1620/2001. (23196) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2464/2001, од 17.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02035240?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник, пренос 
на удел на Друштвото за промет и услуги КОКИ ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, бул."Кузман Јосифов-
ски Питу" бр. 26/3-4. 

Промена на основач: Костадин Китановски - иста-
пува; Билјана Китановска - пристапува. 

Промена на управител: Билјана Китановска - упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2464/2001. (23197) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2128/2001, од 04.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02019107?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за производство, промет и услуги МА-АД 
ФАРМ СГ-СФ Мато и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул."12 Ударна бригада" бр. 2. 

Се брише Лидија Цифорова - управител без огра-
ничување. Се запишува Мато Симоски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2128/2001. (23198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1774/2001, од 29.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02029218?-8-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Монтажа, 
инженеринг, производство, трговија и услуги ВИЗА-Б 
Илинка ДООЕЛ Скопје, ул."Коце Металец" бр. 1-а/17. 

Се брише досегашниот управител, Златко Бежов-
ски, а се запишува новиот управител Велимир Бежов-
ски - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1774/2001. (23199) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 719/2001, од 27.06.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034592?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП Кафе-бар СМА-
ИЛ ТП Ивица Слободан Спировски ул."Кузман Јоси-
фовски Питу" бр. 26/5, Скопје. 

Бришење на Кафе-бар СМАИЛ ТП Ивица Слобо-
дан Спировски ул."Кузман Јосифовски Питу" бр. 26/5, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
719/2001. (23203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 239/2001, од 02.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-430-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Училиште за ос-
новно музичко образование "Панче Пешев" Кумано-
во ул."Братство Единство" бр. 1. 

Да се брише досегашниот застапник Трајковска 
Светлана в.д. директор. 

Да се запише Сотировски Момчило - в.д. директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
239/2001. (23200) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2213/2001, од 04.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02039130?-2-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на содружници на 
Друштвото за превоз на патници, стоки и трговија 
ШПИЉЕТРАНС ДОО Дебар ул."Атанас Илиќ" бр.52. 

Од друштвото истапува, Автоохрид Охрид, Агро-
сервис Скопје, Машинопромет Скопје, Аутославија 
Скопје, МЗТ Опрема и возила Скопје, Алумина Скоп-
је, Македонија сообраќај Новост Дебар, 8 Септември 
Дебар, Дебарски бањи, Здружение на возачи Гости-
вар, Охридски Комуналец, Занаетчиска монтер Мон-
тер Охрид, Депласт Дебар, Стандард Дебар Стогово 
Дебар, Македонија Охрид, Електростопанство на Ма-
кедонија, РЕ Дебар Автопрогрес Тетово, Илира Де-
бар, Медицински Центар Дебар, ПАГ Прилеп, Ску-
текс Гостивар, "Џанини" Дебар, "Зими" Дебар, Здру-
жение на возачи Струга, "Метал комерц" Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2213/2001. (23201) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1993/2001, од 29.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02033405?-4-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на структурата на ка-
питалот Друштво за печатење, производство, трговија 
и услуги Печатница ДАСКАЛ КАМЧЕ увоз-извоз АД 
Кавадарци, ул."Шишка"бб. 

Промена на структурата на капиталот на АД бри-
шење на агенциски капитал за сметка на акционерски 
за измени и дополнување на Уредбата за упис. Од 
24.04.2001 година истапува Агенција на Р.Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1993/2001. (23202) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9572/99, од 06.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 02037064?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар доплатата и усогласувањето на Друш-
твото согласно со ЗТД на Друштвото за трговија на 
мало со мешовита стока ЈАНСИТ - БМ Љубомир и 
др. ДОО Скопје, ул."Сава Ковачевиќ" бр. 101, Скопје. 

Друштво за трговија на мало со мешовита стока 
ЈАНСИТ - БМ Божиновски и др. ДОО Скопје, сега 
Друштво за трговија на мало со мешовита стока ЈАН-
СИТ - БМ Љубомир и др. ДОО Скопје, ул. "Сава Ко-
вачевиќ" бр. 101, Скопје, е основано со Договор за ос-
новање на Друштво од 20.02.1997 година. 

Содружници се: Божиновски Љубомир од Скопје 
и Миладиновски Иван од Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со 
следните 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, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.81, 15.86, 15.88, 15.92, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 
15.98/1, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 20.10, 20.10/2, 
20.20, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.22, 
25.23, 25.24, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 29.14, 29.71, 29.72, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.14. 

Пречистениот текст на дејностите во внатрешниот 
промет е: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
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, 
15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 17.73, 
17.74, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.22, 25.23, 25.24, 
26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 29.71, 29.72, 
34.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.50, 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, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42/3, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. Лице овластено за заста-
пување во внатрешниот и надворешниот промет е Бо-
жиновска Тања - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9572/99. (23204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2007/2001, од 21.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013788?-4-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар пријавата за промена на член во 
НО на Живинарска фарма Белимбегово Акционерско 
друштво Скопје, н.м. Илинден. 
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Се брише досегашниот член на Надзорен одбор 
Трајановски Стојан од Скопје. Се запишува Гаџовски 
Васил член на Надзорен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2007/2001. (23206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2010/2001, од 08.08.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02030844?-6-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив и префрла-
ње на фирма ТП на Трговец поединец за трговија на 
мало ВЕЛИКА Диме Гуриќ, ТП Скопје, ул."862"бб. 

Се врши промена на назив и префрлање на фирма 
трговец поединец на: Трговец поединец за трговија на 
мало Јованка Љубомир Гочевска ЈО-МИ ТП Скопје, 
ул."862"бб. Истапува основачот Велика Диме Ѓуриќ, а 
пристапува Јованка Гочевска. Се врши и промена на 
управител и тоа: Се брише: Велика Гуриќ - управител. 
Се запишува: Јованка Гочевска - управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2010/2001. (23207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 243/2001, од 25.07.2001 година, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овластено за зас-
тапување на Центар за детско творештво "ЃОРЕ ОР-
ГАНЏИЕВ" Ц.О. Велес, ул."Алексо Демниев" бр. 11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
243/2001. (23208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2781/2001 од 20.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041990?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за агенциско 
посреднишко работење и новинско - издавачка деј-
ност со промет на стоки и услуги во земјата и стран-
ство ОРИОН БЕРЗАНТ ДИРЕКТ Петар ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. "Козле 2" бр. 20, Скопје. 

Дејности: 52.11 - како претежно основна дејност, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 
15.98/2, 22.12, 22.13, 22.32, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.32, 92.34, 92.40, 92.71, 93.05. 

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациски складови, реекспорт. 

Права и обврски: Друштвото во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства. Лице ов-
ластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот промет е Петар Станоевски - управител без ог-
раничување. Управителот не одговара за сторените 
обврски на Друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2781/2001. (23567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2357/2001 од 10.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041603?-8-03-000, го запиша во трговски-

от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, промет и услуги ДАНИЦА ДООЕЛ 
Скопје, нм. Илинден, ул. "Божин Павловски-Силни" 
бр. 28. 

Содружник-основач: Зорица Цветковска, Скопје, 
нм. Илинден, ул. "Божин Павловски-Силни" бр. 28. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.89, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.21, 51.17, 
51.22, 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, 51.47, 51.53, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.23, 52.24, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.50, 55.30/2, 52.62, 55.40, 65.12/3, 70.31, 71.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со соседни-
те земји, реекспорт, увоз-извоз на стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица, друштвото одговара 
со сите свои средства, целосно. Лице овластено за зас-
тапување на друштвото во внатрешниот и надвореш-
ниот промет со трети лица е Зорица Цветковска, уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2357/2001. (23568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2681/2001 од 3.09.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041897?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ИБИС-АВЦ ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Бојмија" бр. 6/1, кула 3. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 
ИБИС-АВЦ ДООЕЛ Скопје. 

Седиште: ул. "Бојмија" бр. 6/1, кула 3. 
Содружник во друштвото е: Слободан Чокревски, 

Скопје. 
Дејности: Во внатрешниот трговски промет: 01.11, 

01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 
19.10, 19.20, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.11, 51.13, 51.15, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.70, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 
74.84, 92.11, 92.12, 93.05. 

Надворешен трговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, консалтинг услуги. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. Друштвото за обврските во 
правниот промет со трети лица одговара до висината 
на основачкиот влог. Работите на застапување и прет-
ставување на друштвото во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет ќе ги врши управителот на 
друштвото. За управител на друштвото е назначено 
лицето Слободан Чокревски, управител, без ограни-
чувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2681/2001. (23569) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1388/2001 од 4.09.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02040638?-3-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Трговско друштво за тран-
спорт, производство и услуги ФОРМЕТ ДОО Скопје, 
ул. "Пиринска" бр. 147. 

Основачи (содружници) на Друштвото се Перо То-
доровски од Скопје, ул. "Пиринска" бр. 147 и Трајко 
Алчинов од Гевгелија ул. "С.М. Данко" бр. 111. 

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.87, 
15.91, 15.93, 15.94, 20.10/1, 20.40, 20.51, 20.52, 24.51, 
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24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.22, 28.51, 28.52, 28.72, 30.01, 30.02, 36.12, 36.63, 37.10, 
37.20, 40.10/1, 45.31, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 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, 51.43, 51.44, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, 
слободни царински продавници, посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. Лице овластено за заста-
пување во внатрешниот и надворешниот промет е Пе-
ро Тодоровски - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1388/2001. (23570) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1526/2001 од 20.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02040776?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ДЕСТИНО Зоран 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Бранко Богданов-
ски Гуцман" бр. 2/2-13. 

Дејности: 01.11, 01.11/4, 01.12, 01.13, 01.13/2, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.30, 15.13, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.86, 15.89, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.22, 18.23, 19.20, 19.30, 50.10, 
50.30, 51.11, 51.16, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.39, 51.41, 51.42, 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, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.84, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, услуги на меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници (меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги на транспортот и др.), посредниш-
тво, застапништво, консигнација, реекспорт, угости-
телски услуги, малограничен промет со Грција, Буга-
рија, СР Југославија и други. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет 
е Зоран Димитријевски - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1526/2001. (23571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2224/2001 од 3.09.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041470?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија на големо и мало АУТОДИЗЕЛ ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Козле" бр. 88/А/1-1. 

Дејности: 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.20, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 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, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.13, 74.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складови. 

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

Основач на Друштвото е Цветан Марковски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2224/2001. (23572) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2223/2001 од 3.09.2001 година во регистарска влош-
ка бр. 02041469?-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за трговија на голе-
мо и мало МАКЕДО АУТОТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Индустриска" бб, комплекс ЖАС. 

Дејности: 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.20, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 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, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.13, 74.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складови. 

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

Основач на Друштвото е Атанас Гочевски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2223/2001. (23573) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2786/2001 од 30.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041995?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ТО-МИ ДОО увоз-извоз Кума-
ново, ул. "Ефто Спасовски" бб. 

Основачи: Љиљана Тричковиќ, Куманово, ул. "Еф-
то Спасовски" и Благоје Цоневски, Куманово, ул. 
"Први Мај" бр. 3. 

Дејности: 15.11, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 
15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 15.40/1, 15.40/2, 
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, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 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, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредништво, консигнациона продажба, ту-
ристички работи со странство, малограничен промет 
со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција. 

Друштвото во правен промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторе-
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ни во правен промет друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Застапување: Љиљана Тричковиќ - управител без 
ограничување во внатрешен и надворешен трговски 
промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2786/2001. (23574) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2835/01 од 13.08.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042043?-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за проектирање и 
инженеринг АВС СТУДИО ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. "Софиска" бр. 33б - Скопје. 

Дејности: 45.11, 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, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.19, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 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, 51.64, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 65.12/3, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување во над-
ворешнотрговски промет, застапување на странски 
фирми, изведување на градежни работи во странство, 
туристички работи во странство, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сиот свој имот. Единствен содружник 
Аљоков Владимир од Скопје. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Аљоков Владимир - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2835/01. (23575) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2662/2001 од 26.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041879?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТП БОЈСИ - колонијал 
Добри Стоимен Стојаковски ул. "Илинденска" бб, 
Крива Паланка. 

ТП БОЈСИ - колонијал е основано со пријава бр. 1 
од 10.07.2001 година. 

Основач на ТП БОЈСИ - колонијал е Добри Стои-
мен Стојаковски од Крива Паланка, ул. "Никола Тес-
ла" бр. 117. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26. 
Во правниот промет со трети лица, трговец поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка. Во прав-
ниот промет со трети лица за превземените обврски 
трговец поединец одговара лично со целиот свој имот. 

Во внатрешен промет се запишува Добри Стоимен 
Стојаковски - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2662/2001. (23576) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2936/2001 од 5.09.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02042144?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, услуги, угостителство, туризам, тргови-
ја и транспорт КУЈТИМИ КОМПАНИ Исмет ДОО-
ЕЛ увоз-извоз ул. "11 Октомври" 70-а, Куманово. 

Фирма: Трговско друштво за производство, услуги, 
угостителство, туризам, трговија и транспорт КУЈТИ-
МИ КОМПАНИ Исмет ДООЕЛ увоз-извоз ул. "11 
Октомври" 70-а, Куманово. 

Дејности: 01, 01.1, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 01.30, 01.41, 02.01, 15.11, 15.31, 

15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 
18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 33.10/2, 33.20, 37.10, 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, 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, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 
55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60, 60.10, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 
63.30, 63.40, 72.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05. 

Дејности во надворешен трговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југосла-
вија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони 
складишта, работи на посредување, работи на привре-
мен увоз односно извоз на стоки, застапување на 
странски фирми, меѓународни агенциски работи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, изведување на инвестициони работи во 
странство. 

Овластување: Друштвото во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен промет е Исмет Сулејмани - управител без 
ограничување. 

Основач односно единствен содружник Исмет Су-
лејмани од Куманово, ул. "Илинденска" бр. 2-4/17. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2936/2001. (23577) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3016/2001 од 10.09.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02042223?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Друштвото за 
промет и услуги СЕМ-ТУРИСТ ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Челопек" бр. 33. 

Фирма: Друштво за промет и услуги СЕМ-ТУРИСТ 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Челопек" 
бр. 33. Друштвото е основано со Договор за основање 
од 5.09.2001 година. 

Основачи: Енвер Хаџи од Скопје, со стан на ул. 
"Александар Турунџев" бр. 43А и Бедри Алили од 
Скопје, со стан на ул. "Челопек" бр. 33. 

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, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25,51.31 , 51 .32, 51 .33,51.34,51.35,51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.40, 74.84. 

Дејности во надворешнотрговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, посредување, застапување, реекспорт, услуги 
на меѓународен транспорт на стоки и патници, шпеди-
ција, консигнација, малограничен промет со Албанија, 
Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица, Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските пре-
земени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сите свои средства. 



Стр. 5150 - Бр. 95 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К HA Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 4 декември 2001 

Основачи на Друштвото се: Енвер Хаџи од Скопје и 
Бедри Алили од Скопје кој е воедно и управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3016/2001. (23578) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 2917/2001 од 3.09.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02042125?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги увоз-извоз КАЛАП ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. "Рајко Жинзифов" бр. 46/6. 

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 
01/1 од 28.08.2001 година, а основач е Никола Бочва-
ров од Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.89, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.31, 22.32, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.63, 36.61, 
31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.62, 32.10, 36.63, 37.10, 37.20, 
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, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 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, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.13, 52.14, 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, 52.44/2, 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, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 
93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, реекспорт, застапување во правниот 
промет со стоки и услуги, малограничен промет со Ал-
банија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт и услуги. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Во надворешно и внатрешнотрговскиот промет, 
друштвото ќе го застапува лицето Никола Бочваров 
од Скопје управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2917/2001. (23579) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2237/2001, од 07.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029111?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПО-
ЛИТИКА СКОПЈЕ Политика АД Београд ДООЕЛ 
ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 30, Скопје. 

Се брише лицето овластено за застапување: Мили-
сав Крстиќ - управител на друштвото без ограничува-
ња. Се запишува лице овластено за застапување: Јане-
ски Илија - управител на друштвото без ограничува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2237/2001. (23082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1280/2001, од 09.07.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010654?-4-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промена на органи на управува-
ње на Акционерско друштво за земјоделско производ-
ство " КРАИШТЕ-ТИКВЕШ" експорт-импорт АД Ка-
вадарци ул."29-ти Ноември"бр. 5, Кавадарци. 

Запишување на одлуки за промена на членови на 
Надзорен одбор - разрешување и именување и запи-
шување на одлуки за промена на членови на Управен 
одбор - разрешување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1280/2001. (23140) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 204/2001, од 05.07.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-556-000-, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на својство на лице овластено за заста-
пување на Јавна здравствена организација Здравствен 
дом Кратово - Кратово П.О.ул."Никола Тесла" бр.4. 

Се брише Љупчо Бојаџиев - вршител на должнос-
та директор, а се запишува Љупчо Бојаџиев - дирек-
тор на Јавната здравствена организација. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
204/2001. (23141) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1948/01, од 01.08.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 02006829?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар проширувањето на дејност на Трговецот по-
единец Трговија на мало ТП ЖАНБИ Снежана Алек-
сандар Маневска ул."Илинденска" бр.9, Куманово. 

Трговец поединец ги проширува дејностите: 52.41 
трговија на мало со текстил, 52.43 Трговија на мало со 
обувки и предмети од кожа, 52.48 Друга трговија на 
мало во специјализирани продавници, 52.26 Трговија 
на мало со производи од тутун. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1948/2001. (23080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1982/2001, од 13.07.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02033131-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиштето на 
Друштвото за трговија и услуги ТОНИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул."Франц Прешерн" бр. 20, 
Скопје. 

Новото седиште на друштвото е на ул. "Арсение 
Јовков" бр. 10, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1982/2001. (23142) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 177/2001, од 12.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-31087-0-0-0, ја запиша во трговски-
от регистар промената на основач на Аптека ХЕК 
"Југохром" Ц.О.Скопје, ул."Илинденска" бб. 

Пристапува основачот: АД Медицинска пластика 
Тетово - Тетово на ден 21.09.1998 година. 

Истапува основачот: ОП ХЕК "Југохром" Јегунов-
це на ден 21.09.1998 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
177/2001. (23081) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2119/2001, од 07.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009476?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на фирма ТП БИГ 
СОЛД - Бутик Цонка Атанас Мицева ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 11, ТЦ Мавровка лок.2, Скопје. 

Се запишува бришење на: ТП БИГ СОЛД - Бутик 
Цонка Атанас Мицева ул."Гоце Делчев" бр. 11, ТЦ 
Мавровка лок.2, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2119/2001. (23143) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2052/2001, од 25.07.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014155?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Друштвото за производство, трговија 
и услуги МГ-ТРАДЕ Тодоровски Гоце ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 36. 
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Да се брише: Ѓорѓиевска Билјана - управител без 
ограничување. Да се запише: Блажевски Зоран - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2052/2001. (23144) 

од масовни елементарни и други несреќи, организира-
ње хуманитарни акции за собирање на помош во па-
рични средства и во облека, храна и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 26/2001. 
(29819) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2025/2001, од 17.07.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014577?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за производство, трговија и услуги МЗТ 
ИРИ ИНВЕСТ Андон и други ДОО, Скопје ул."Перо 
Наков" бб. 

Се брише досегашниот управител Методија Саз-
дов, а се запишува новиот управител Трајче Саздов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2025/2001. (23145) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2337/2001, од 03.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024486?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на Трговецот поеди-
нец на Такси превозник КУЈТИМ ТРАНС ТП Назми 
Јонус Ибраимовски с. Оџовци, Дебар. 

Бришење на трговец поединец на: Такси превоз-
ник КУЈТИМ ТРАНС ТП Назми Јонус Ибраимовски 
с. Оџовци, Дебар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2337/2001. (23146) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2221/2001, од 06.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02018933?-6-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП на Сендвичара 
АНА ТП Богоевска Штерјо Сузана Скопје, ул."Ан-
тон Кецкаров" бр. 13-А. 

Бришење на ТП на: Сендвичара АНА ТП Богоев-
ска Штерјо Сузана Скопје, ул."Антон Кецкаров" бр. 
13-А. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2221/2001. (23147) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 25/201 
од 20.11.2001 година, се запишува Здружението на гра-
ѓани "СОННЕНБЕРГ - МАКЕДОНИЈА" со седиште 
во Гостивар, ул. "Гоце Делчев" бр. 54 кое го застапува 
неговиот претседател Видое Ангелов од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во афирмација на меѓуетничката толеранци-
ја и решавање на конфликтите со дијалог, организира-
ње на семинари од областа на културната соработка и 
контакти во земјата и во странство, интердисциплини-
рани истражувања во сферата на проблематиката на 
мирот, соработка со невладини организации и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар, ЗГ. бр. 25/01. 
(29453) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под рег. бр. 26/01 
од 21.11.2001 година, се запишува Општинска органи-
зација "ЦРВЕН КРСТ" во Гостивар, ул. "Борче Ко-
човски" бр. 46 Гостивар и која ја застапува секретарот 
Елена Наумческа од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението Општин-
ска организација "ЦРВЕН КРСТ" во Гостивар, ќе се 
однесуваат на унапредување на здраството и здравст-
вената култура, развој и унапредување на крводари-
телството, ублажување и отстранување на последици 

Основниот суд Крива Паланка во Крива Паланка, 
со решение ЗГ. бр. 21/99 од 13.09.1999 година, го запи-
ша во трговскиот регистар на овој суд Здружението 
на земјоделски производители "РАНКОВЦЕ" во ре-
гистерска влошка Рег. бр. 24/99, со следниве податоци: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Крива Паланка, се запишува 
здружение под името: Здружение на земјоделски 
производители "РАНКОВЦЕ" под рег. бр. 24/99. 

Цели на здружението се зголемување на зем-
јоделско производство со зголемување приносот по 
единица површина, воспоставување на организирано 
снабдување на членството со репроматријали и 
средства за заштита како и други активности со цел за 
развој на земјоделството. 

Седиште на здружението е во Ранковце. 
Овластено лице за претставување и застапување 

на здружението во јавноста е Милован Веселиновски -
претседател на здружението. 

Од Основниот суд Крива Паланка во Крива 
Паланка, Рег. бр. 24/99. (29813) 

Основниот суд Крива Паланка во Крива Паланка, со 
решение ЗГ. бр. 20/99 од 13.09.1999 година, го запи-ша во 
трговскиот регистар на овој суд Пчеларското здружение 
"ПЧЕЛА" во регистарска влошка Рег. бр. 10/99, со 
следниве податоци; Пчеларско здружение "ПЧЕЛА" од 
Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бр. 175. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Крива Паланка, се запишува 
здружението под името Пчеларско здружение ПЧЕ-
ЛА од Крива Паланка, под Рег. бр. 10/99. 

Здружението има за цел разгледување на актуел-
ните проблеми од пчеларството, потикнува мерки за 
унапредување на технологијата во пчеларството, се 
грижи за производство и насочување на пчеларите и 
други дејности од значење за развој на пчеларството. 

Седиште на здружението е во Крива Паланка на 
ул. "Маршал Тито" бр. 175. 

Овластено лице за застапување и претставување 
на Здружението "ПЧЕЛА" е Стефан Димитриевски -
претседател на здружението. 

Од Основниот суд Крива Паланка во Крива 
Паланка, Рег. бр. 10/99. (29814) 

Основниот суд Кратово во Кратово, со решение 
ЗГ. бр. 14/01 од 16.11.2001 година, го запиша во тргов-
скиот регистар на Основниот суд во Кратово, во ре-
гистарска влошка Зг. бр. 14/01 од 16.11.2001 година, 
СОЈУЗ НА СПОРТОВИ - КРАТОВО, со седиште во 
Кратово, ул. "Тошо Куковски" бр. 1. 

Цели и задачи на СОЈУЗОТ НА СПОРТОВИ -
Кратово се: утврдување на основната заедничка поли-
тика во областа на спортот, поттикнување и омасову-
вање и развој на спортот, кординирање и ускладување 
на програмските активности на здружените друштва -
клубови, унапредување на спортот во градот и созда-
вање на услови за поуспешно репрезентирање во Ре-
публиката и странство, ќе се грижи за развој и 
соработка со градовите во РМ и други организации со 
кои е предвидена програмска соработка, се здружува 
во спортскиот сојуз на РМ и со истиот ќе соработува, 
ќе го развива и усовршува системот на натпревари, ќе 
води грижа за квалитетниот спорт и ќе води грижа за 
одржување и користење на објектите за физичка кул-
тура во градот. 

Од Основниот суд Кратово во Кратово, Зг. бр. 
14/01. (29816) 
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Основниот суд Кратово во Кратово, со решение 
Зг. бр. 7/01 од 19.11.2001 година, го запиша во тргов-
скиот регистар на Основниот суд во Кратово, во ре-
гистарска влошка ЗГ. бр. 7/2001 Фудбалскиот клуб 
"ЛАВ" Кратово, со седиште во Кратово, ул. "Гоце 
Делчев". 

Цели и задачи на Фудбалскиот клуб "ЛАВ" од 
Кратово се: развивање на сите категории во Фудбал-
ското натпреварување во организација на ФСМ и 
ОФС Кратово, воспоставување најширока соработка 
и заемни односи со други здруженија и клубови со 
основна цел популаризација на фудбалот, преземање 
на активности заради развој и унапредување на фудба-
лот како спорт посебно во училиштата, средношкол-
ската и студентската младина, спроведување и раз-
вивање на спортскиот дух, рекреирање на граѓани во 
склад со матријалните можности како и соработка со 
други клубови и спортски здруженија. 

Од Основниот суд Кратово во Кратово, ЗГ. бр. 
7/2001. (29817) 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29648) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 266/01 од 15.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало и завршни работи во гра-
дежништвото "ПАРКЕТ ГРАДБА" увоз - извоз ЦО. 
Скопје, ул "Шуто Оризари - 31" бр. 7, со жиро сметка 
40100-601-109596 и регистарска влошка 1-14225-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие "ПАРКЕТ ГРАДБА" од Скопје, се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29649) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние Рег - Згф бр. 30/01 од 22.11.2001 година, во регис-
тарот на Здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Тетово под Рег. бр. 30/01, се запишу-
ва Здружението "ЕУРОКУЛТУРА" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е афир-
мација на Република Македонија како модерна, прав-
на, демократска и социјална држава, развој и унапре-
дување на меѓуетничките односи во РМ, промоција на 
толеранција, мирот и разбирањето преку конкретни 
програми, промоција на слободата и еднаквоста на 
сите луѓе и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. 
"Илинденска" бр. 214/17, а истото ќе делува на под-
рачјето на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег - Згф. бр. 30/01. 
(29818) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I 
Рег. бр. 91/01 од 23.11.2001 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации Танцов клуб "ЛАТИНО" со се-
диште на бул."Јане Сандански" бр. 86/2/3 Скопје. 

Дејноста на Здружението е: јакнење на клубот, на-
бавување на аудито и видео материјали, стручна лите-
ратура, зголемување на бројот на членството и созда-
вање на натпреварувачки танцови двојки, соработка 
со клубови и тренери од Македонија и од други земји, 
популација на танцот преку медиумите, печатење на 
пропаганден материјал, документарна дејност, под-го-
товка и едукација на нови кадри, организирање на се-
минари за танцови двојки и друго. 

Со денот на запишување во регистарот, Танцов 
клуб "ЛАТИНО" Скопје, се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје! Рег. бр. 
91/01. (29929) 

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

решение на овој суд II. Ст. бр. 416/01 од 21.11.2001 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство, услуги, инжи-
неринг и монтажа "БАЛКАН - ПРОЕКТ" 2000 
експорт - импорт ДОО Скопје, ул. "11-ти Октомври" 
бр. 115А/8 и жиро сметка 40100-601-247247, па истата 
не се спроведува и се заклучува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство, услуги, инжи-
неринг и монтажа "БАЛКАН - ПРОЕКТ" 2000 
експорт - импорт ДОО Скопје, се заклучува. 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
258/01 од 15.11.2001 година, над ТП за трговија Димко 
Љубомир Георгиевски "ТИМ СПОРТ" Битола, ул. 
"Пецо Божиновски" бр. 52, дејност трговија и жиро 
сметка 40300-601-90303 при ЗПП - Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (29786) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
158/01 од 15.11.2001 година, отвори стечајна постапка 
према должникот трговско друштво за производство, 
промет и услуги Љубен Ристевски "АЛЕК - МЕТАЛ" 
увоз - извоз ДООЕЛ, со седиште на ул. "Београдска" 
бр. 12, во Прилеп, запишан во регистарска влошка 
01005457-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со деј-
ност работење, друга трговија на мало, во продавници 
со мешовита стока, со жиро сметка 41100-601-40141 
при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува бидејќи должникот должи само 
према единсвениот основач. 

Од Основниот суд во Прилеп. (29783) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст. бр. 142/01 од 23.11.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот 
ТДПТУУ "МАН - ТЕКСТ - 99" ДОО од Струмица, со 
жиро сметка 41300-601-71507 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 горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29784) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст. бр. 135/01 од 23.10.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот трго-
вец поединец Никола Дејан Петров ТП од Струмица, 
со жиро сметка 41300-601-61166 што се води при ЗПП 
Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува, поради немање на имот на должникот, за-
ради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
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По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29778) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, 
со решение под Ст. бр. 127/01 од 15.10.2001 година, от-
вори стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија "СИ - КА" Нурева Ефка и други ЈТД од Стру-
мица, со жиро сметка 41300-601-65298 што се води при 
ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот за-
ради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29779) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 144/01 од 16.11.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ 
"ТОШЕ - КОМЕРЦ" Дајана и Васе Диневи ЈТД увоз -
извоз од с. Свидовица, општина Куклиш, со жиро 
сметка 41300-601-65812, што се води при ЗПП Фили-
јала Струмица, но е одлучено истата да не се спрове-
дува, поради немање имот на должникот, заради што и 
се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29780) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 16/01 од 09.10.2001 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ТППС 
"БРИОНИ" ЦО од с. Добрејци, со жиро сметка 41300- 
601-7753 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но 
е одлучено истата да не се води поради немање имот 
на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелационот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29781) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 153/01 од 16.11.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
на големо и мало со производство "Интер Експорт 
Инц" ПО увоз - извоз од Струмица, со жиро сметка 
41300-601-66893 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 горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ" 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилнста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29782) 

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 8/01 
од 20.06.2001 година, над трговец - поединец Симка 

Петко Илиевска КОЛОНИЈАЛ МС ДЕЛИКАТЕСИ 
ТП од Тетово, ул. "120" бр. 13, со жиро сметка 41500- 
601-65854 и регистарска влошка 02002770-6-01-000, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово. (29777) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 13/00 од 10.09.2001 година, стечајната постапка 
над ТРД Телевизија "ИРИС" ДОО Штип, отворена со 
решение Ст. бр. 13/00 од 21.03.2001 година, се заклу-
чува поради исполнување на обврските од одобрениот 
план за реорганизација од должникот. 

Од Основниот суд во Штип. (29785) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III Ст. бр. 216/01 од 12.09.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Производно 
трговско претпријатие "ДЕНДРУС" ЦО увоз - извоз -
Скопје, ул. "Јане Сандански"бр. 17/I-2- Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-54859 и регистарска влошка 1- 
7351-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
ПТП "ДЕНДРУС" ЦО увоз - извоз Скопје, се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29795) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 429/01 од 23.11.2001 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија на големо со храна, пијалаци и тутун 
"ШПЕНД КОМПАНИ" ДОО - Скопје, бул. "АВНОЈ" 
бр. 34 и жиро сметка 40100-601-240475 и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија на големо со храна, пијалаци и 
тутун "ШПЕН КОМПАНИ" ДОО Скопје, бул 
"АВНОЈ" бр. 34 и жиро сметка 40100-601-240475, се 
заклучува. 

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

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

Од Основнот суд Скопје I - Скопје. (29810) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III Ст. бр. 297/01 од 07.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Колонијал ТП 
"БЕСИР" Ќенан Сулејман Бафтијари, Скопје, ул. 
"Вергино" бр. 71, со жиро сметка 40100-601-448674 и 
регистарска влошка 02023210?-6-01-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна. постапка над должникот Ко-
лонијал ТП "БЕСИР" Ќенан Сулејман Бафтијари од 
Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29825) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III 
Ст. бр. 324/01 од 28.11.2001 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Производно, трговско и 
услужно претпријатие за производство, за трговија на 
големо и мало и вршење на услуги, експорт - импорт 
"МЕТАЛ - КОМПАНИ" ЦО с. Кадино, Скопје, со се-
диште во с. Кадино, со жиро сметка 40110-601-247684 и 
регистарска влошка 1-44312-0-0-0 при регистарот на 
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Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува, па се заклучува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие за 
производство,за трговија на големо и мало "МЕТАЛ -
КОМПАНИ" ЦО Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29887) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III.Ст.бр. 369/01 од 28.11.2001 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги "ИНТЕР-
САК" ДОО Скопје, со седиште во Слободна економ-
ска зона Бунарџик, со жиро сметка бр. 3000000000 
25644 и регистарска влошка бр. 020412767-3-03-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги ИНТЕРСАК" ДОО од Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29956) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III.Ст.бр. 354/01 од 28.11.2001 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало "НЕКИ КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз Скопје, 
с.Петровец, со седиште на ул."Џемаил Биедиќ" бр. 4, 
с.Петровец, со жиро сметка бр. 40110-601-351214 и ре-
гистарска влошка бр. 1-26012-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија на 
големо и мало "НЕКИ КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30070) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 356/01 од 27.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "ВИА МАРИА" ек-
спорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул."Сава 
Ковачевиќ" бр. 47/5-40 со жиро сметка бр. 40100-601- 
300125 и регистарска влошка бр. 1-54144-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ВИА МАРИА" ДОО од Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30002) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 350/01 од 27.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, градежништво, услуги и трговија "МЕ-
ТАЛ-ИМПЕКС" ДОО Скопје, со седиште на ул."Ма-
рко Крале" бр. 13 со жиро сметка бр. 40100-601-237441 
и регистарска влошка бр. 1-42392-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, градежништво, услуги 
и трговија "МЕТАЛ - ИМПЕКС" ДОО Скопје, се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30069) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 267/01 
од 27.11.2001 година над ДООЕЛ "СУНПРОМ" с.Бел-
че, Демир Хисар, со дејност трговија со жиро сметка 
бр. 40301-601-56736 при ЗПП филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (29945) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 268/01 
од 27.11.2001 година над ДООЕЛ "СВ - ДНИТ" Цве-
танка, Битола, ул."В.Брклевски" бр. 38, со дејност тр-
говија, со жиро сметка бр. 40300-601-95682 при ЗПП 
филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (29947) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 266/01 
од 27.11.2001 година над ДООЕЛ "ЕРО", Демир Хисар, 
ул."Битолска" бр. 36, со дејност трговија со жиро сме-
тка бр. 40301-601-7113 при ЗПП филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (29949) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 69/01 од 22.11.2001 година, отворена е 
стечајна постапка над Друштвото за производство, 
промет, посредување и услуги "МОДИСТА" експорт-
импорт Куманово, ул."Есперанто" бр. 8, со жиро сме-
тка бр. 40900-601-48288 при ЗПП филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, промет, 
посредување и услуги "МОДИСТА" Љиљана и Слави-
ца ДОО експорт-импорт Куманово, ул."Есперанто" 
бр. 8, со жиро сметка бр. 40900-601-48288 при ЗПП фи-
лијала Куманово. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (29939) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 49/00 од 29.10.2001 година е 
поведена предходна постапка заради утврдување на 
услови за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие - Рудници за олово и цинк "ТО-
РАНИЦА" од Крива Паланка. 

За стечаен судија се именува членот на стечајниот 
совет судијата Сунчица Ефремовска. 

За привремен стечаен управник се именува Драги 
Трпевски дипл.правник од Скопје, ул."Христо Черно-
пеев" бр. 1 а, Скопје, тел. 02-187-801. 

До донесување на Одлука за предлогот за отвора-
ње на стечајната постапка должникот може да распо-
лага со својот имот само со претходна дозвола на при-
времениот стечаен управник. 

Се запира одредувањето и спроведувањето на при-
силните извршувања и обезбедувања на должникот. 

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

Решението да 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. (30072) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 135/01 
од 15.11.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за производство, про-



4 декември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 95 - Стр. 5155 

мет и услуги Рампе Дамчески "ИЛ - ДР - КОМПА-
НИ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. 
"Јоска Јорданоски" бр. 76/8 во Прилеп, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 01005940?-8-03-000 на Основни-
от суд во Битола со предмет на работење трговија, 
промет и услуги со жиро сметка бр. 41100-601-34158 во 
ЗПП Прилеп, стечајната постапка према должникот 
не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот 
должи само на единствениот основач. 

Од Основниот суд во Прилеп. (29951) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 150/01 
од 15.11.2001 година отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговец поединец за угостителство Лила Љу-
бомир Мирческа "Кај Лила" ТП Кривогаштани, со се-
диште во Кривогаштани, запишан во регистарска вло-
шка 01001289?-6-06-000 на Основниот суд во Битола, со 
предмет на работење ресторани и гостилници со жиро 
сметка бр. 41100-601-45020 во ЗПП филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (29953) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 153/01 
од 15.11.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Занаетчиска трговска задруга "Филипс" 
увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул."Моша Пијаде" 
бр. 5, запишан во регистарска влошка 2-783 со реше-
ние на Основниот суд во Битола со предмет на рабо-
тење поправка на радио и ТВ апарати, телефон апара-
ти и уреди со жиро сметка бр. 41100-601-43388 при 
ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (29954) 

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

решение на овој суд I.Л.бр. 461/00 од 13.04.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско, услужно претпријатие ДОО увоз-извоз Ско-
пје, бул."АСНОМ" бр. 56 локал 1, Скопје, со жиро 
сметка бр. 40100-601-85530. 

За ликвидатор се определува лицето Нурковиќ Са-
дија, од Скопје, ул."Џон Кенеди" бр. 5-1/22. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 355/01 од 08.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство внатрешен и надворе-
шен промет "УРМОВИ" ДОО Скопје ул."Народен 
Фронт" бр. 15/1-9, Скопје, со жиро сметка бр. 40100- 
601-360509. 

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчев-
ски од Скопје, ул."Дрезденска" бр. 15/1-9, тел. 378-979. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29660) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 347/01 од 31.10.2001 година 

е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, посредување, застапување 
извоз-увоз "ЈАСИКОВАЦ" ДОО Скопје, ул. "Сера-
ва" бр. 115, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601- 
127722. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска, од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29644) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I.Л.бр. 291/01 од 14.09.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало "ФИСТРЕИД" 
увоз-извоз ДОО Скопје ул. "Чедомир Мендеровиќ" бр. 
30, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-43827. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска, од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29645) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 633/99 од 06.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало "ЗЕЧЕ РЕЗ" експорт-импорт Скопје, ул. 
"36" бр. 65, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601- 
304689. 

За ликвидатор се определува лицето Силвана Ми-
лева, од Скопје, ул."95" бр. 67. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29789) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 306/01 од 25.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "БО-
ЛИЛБО" експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Димо Ха-
џи Димов" бр. 68/б, Скопје, со жиро сметка бр. 40100- 
601-352622. 

За ликвидатор се определува лицето Стоилковски 
Видан, од Скопје, ул."Димо Хаџи Димов" бр. 68/б. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29916) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 353/01 од 05.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, транспорт и трговија 
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"СКАЈ ХОЛДИНГ" Ц.О. Скопје, ул."Илинденска" бр. 
70, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-137208. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Касни-
овски, од Скопје, ул."Торонто" бр. 28, тел. 335-349. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29883) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л.бр. 135/98 донесено од овој суд на 
21.11.2001 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство, внатрешен и надворешен 
промет и услуги "МИМИКО" ДОО Скопје, со седиш-
те на ул." Димитрије Туцовиќ" бр. 24, и жиро сметка 
бр. 40100-601-381518 и истото се брише од регистарот 
на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29955) 

Ликвидаторот Стојкова Соња од Скопје запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје со решение П.Трег.бр. 2976/01 објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги ГРА-
ЦИЈА Гордана и Соња ДОО увоз-извоз со број на жи-
ро сметка 40110-601-470618 отворена при ЗПП фили-
јала Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (29852) 

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 
"Јани Лукровски" бр. 10/44, со тел. 171-599, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје со решение П.Трег.бр. 2908/01 објавува дека 
Друштвото за услуги, транспорт и трговија МД КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ со број на жиро сметка 40100-601- 
207879 отворена при ЗПП филијала Скопје е во лик-
видација. 

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

Од ликвидаторот. (29822) 

Ликвидаторот Сузана Вељановска од Скопје, запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје со решение П.Трег.бр. 818/01 објавува дека 
Друштвото за трговија и контрола ИНКОКОМ Суза-
на ДООЕЛ увоз-извоз со број на жиро сметка 40100- 
601-166962 отворена при ЗПП филијала Скопје е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 5 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 10 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (29812) 

Ликвидаторот Анета Ристовска од Скопје, ул."Хо 
Ши Мин" бр. 199 а, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. 
бр. 3038/01 објавува дека Друштвото за производство 
и трговија ТРИ ЅВЕЗДИ Анета ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-450008 отво-
рена при ЗПП филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (29933) 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 
"Петар Манџуков" бр. 23 б, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П.Трег.бр. 1196/01 објавува дека Друштвото за 
градежништво, проектирање, инжинеринг и трговија 
ГОЛД ПРОЕКТ ИНЖИНЕРИНГ Горан и др. ДОО 
ул."Народен Фронт" бр. 5-1-56, со број на жиро смет-
ка 40100-601-212480 отворена при ЗПП филијала Ско-
пје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (29891) 

Ликвидаторот Касниоски Игне од Скопје, ул."То-
ронто" бр. 28, запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
3030/01 објавува дека Друштвото за промет на големо 
и мало МАКИТАЛ Нове и др. ДОО Скопје со број на 
жиро сметка 40100-601-65490 отворена при ЗПП фи-
лијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (29881) 

Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. 
"Живко Чало" бр. 92, тел. 031/29-535; 070/534-696, за-
пишан во Судскиот регистар при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2311/01 објавува 
дека ТД под назив Трговско друштво за производство, 
транспорт, шпедиција и трговија "БОБИ РЕЈ" Пав-
ловска ДОО експорт-импорт Куманово, ул."Октом-
вриска Револуција" бр. 53, локал 15, Куманово, со број 
на жиро сметка 40900-601-51703 отворена при ЗПП 
филијала Куманово е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (29940) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 365/01 од 14.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "БОРО ТРЕЈД" 
увоз-извоз Скопје с.Петровец, ул."12" бр. 25, Скопје, 
со жиро сметка бр. 40110-601-373689. 

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчев-
ски од Скопје, ул."Дрезденска" бр. 15/1-9, тел. 378-979. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29977) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 235/01 од 06.08.2001 година 
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е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно прометно претпријатие "СОЛИД ПГ" 
увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 
38/4-6, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-383902. 

За ликвидатор се определува лицето Пецо Таш-
ков, од Скопје, ул."Маркс и Енгелс" бр. 2-7-7. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 91/01 од 16.10.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие "ЕКО ФЕНИКС" 
увоз-извоз ЦО Скопје, ул. "504" бр. 11, нас. Илинден, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-368528. 

За ликвидатор се определува лицето Дојчиновска 
Снежана, од Скопје, ул."Никола Киров Мајски" бр. 3. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 270/01 од 20.08.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, внатрешна и надворе-
шна трговија "МАКО - ТУРК" д.о.о. Скопје, ул. "Ми-
лан Марковиќ" бр. 57, Скопје, со жиро сметка бр. 
40120-601-26565. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30063) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 595/00 од 02.10.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие "БОГАТИНОВСКИ" ц.о. за внатрешна 
и надворешна трговија Куманово, ул. "Бајрам Шаба-
ни" бр. 22, Скопје, со жиро сметка бр. 40900-601-3684. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 349/01 од 30.10.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги на го-
лемо и мало "ВЕГО КОМЕРЦ" ДОО Скопје, ул."Же-
гљане" бр. 45, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601- 
258765. 

За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костов-
ски од Скопје, ул."Коста Новаковиќ" бр. 8, тел. 464-350. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 232/01 од 20.06.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, инжинеринг и трговија 
"АКВА - ПРОИНГ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
"487" бр. 9/6, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601- 
341814. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска, од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30067) 

Со решение Л.бр. 160/01 од 27.11.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над Друштво за произ-
водство, промет и услуги "Зоја" Јакимов Зоран и др. 
јтд Кочани, но истата не се спроведува бидејќи долж-
никот не располага со имот за покривање на трошоци-
те во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за про-
изводство, промет и услуги "Зоја" Јакимов Зоран и др. 
јтд Кочани, се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се во-
ди при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип. (29880) 

Ликвидаторот Марковски Стојан од Скопје, ул. 
"Ѓорче Петров" бр. 33, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 
Трег.бр. 2681/01 објавува дека Друштвото ФАЈ ЕМИЛ 
и други ДОО експорт-импорт Скопје, бул."Кузман 
Јосифовски Питу" бр. 30/22, со број на жиро сметка 
40100-601-399332 отворена при ЗПП филијала Скопје 
е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок до 10.12.2001 година од последната 
објава. 

Од ликвидаторот. (30003) 

Ликвидаторот Билјана Кукеска од Скопје, ул. 
"Шекспирова" бр. 1/1-5, запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П.Трег.бр. 3136/01 објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АРЕКИПА Билјана 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро сме-
тка 40120-601-345283 отворена при ЗПП филијала 
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (30066) 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. 
"Христо Чернопеев" бр. 1 а, запишан во Судскиот ре-
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гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П.Трег.бр. 1691/01 од 15.06.2001 година, објавува 
дека Трговското друштво за промет и услуги "НЕШ-
ВИЛ КОМЕРЦ" Методија ДООЕЛ увоз-извоз со се-
диште на ул."Његошева" бр. 21, Скопје, со жиро смет-
ка 40120-601-97276 отворена при ЗПП филијала Ско-
пје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (30071) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП 882 во 
м.в. "Горни Свињар" класа 2, со површина од 3.515 м. 
кв. КО Буково, сопственост на Јовчевски Крстев Ра-
дослав од с. Буково, за цена од 400.000 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
парцелите што граничат со погоре наведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" доколку се заин-
тересирани, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенст-
вено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават 
до нотарската канцаларија на нотарот м - р Божидар 
Кочов, бул. "1-ви Мај" бр. 152, Битола. (29875) 

Се продава земјоделско земјиште, КО Кавадарци 1 
(вон), КП. бр. 7607, дел 1, план 014, скица 014, место 
викано "Глувчовец" култура - нива, класа 4, со вкупна 
површина од 290м2 сопственост на Трајче Аризанов од 
Ваташа, Кавадарци, ул. "П. Видов" бр. 10, евидентира-
но во Имотен лист бр. 3576, издаден од Државниот за-
вод за геодетски работи одделение за премер и катас-
тар Кавадарци, за цена од 300,00 денари за еден метар 
квадратен 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (29876) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Дивјакоски Горан од село Јанковец, Ресен заведено во 
Поседовен лист бр.508, за КО Крушеани, Прилеп број 
на парцела 21416 м.в. "Крива Нива" класа 6, со повр-
шина 3317м2 а купопродажната цена изнесува 65.000 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вување на огласот во "Службен весник на РМ" писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудате да се достават 
до нотар Боге Дамески ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, 
Прилеп. (29877) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа : нива на КП. 
509 на место викано "Горни Порој" класа 4, со повр-
шина од 2791м2 заведена во Имотен лист бр. 589, за 
КО Јанковец, сопственост на продавачот Стевовски 
Танас Петар од Скопје, за цена од 160.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседи чие земјиште се граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавување на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (29878) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП. 
384 во место викано "Долни Лозја" класа 5, со повр-
шина од 961 мкв, заведена во Поседовен лист бр. 346 
за КО Дрмени, сопственост на продавачите Митрев-
ски Насте Славе и на Митревска Кире, Лозја по 1/2 
(една идеална половина) и двајцата од с. Дрмени, 
Ресен, за цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ "писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (29879) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
кое лежи на КП број 592/45, план 4, скица 11, место 
викано "Кременјарник" со површина од 600м2 и на КП 
број 592/46, план 4, скица 11, место викано 
"Кременјарник" со површина од 500м2 евидентирано 
во Поседовен лист бр. 1576, за КО Волково како 
сопственост на продавачот Серафим Илковски, ул. 
"Б. Менков"бр. 116-3 во Скопје, за продажна цена од 
200.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенст-
вено купување на посочениот недвижен имот во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Горче Пет-
ров" бр. 22. (29799) 

Се продава земјоделско земјиште на КП 130/2 во м.в. 
"Главата" катастарска култура 14100, класа 3, со 
површина од 2547м2 КО Камен Дол, заведено во 
Имотен лист бр. 167 за КО Камен Дол, за 
купопроджна цена од 80.000 денари, сопственост на 
Спанџов Ристо од Кавадарци, ул. "Охридска" бр. 6. 

Се повикуваат, заедничките сопственци, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава и кои имаат првенствено пра-
во за купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. " ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (29931) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
Општина Чаир, ги известува сопствениците на грани-
чните парцели со парцелата КП бр. 1832/2 и 1832/1 ни-
ви, четврта класа во место викано "Грамада" со повр-
шина од по 455мкв. КО Бањани, дека сопствениците 
на наведените парцели Грашкоски Киро и 
Грашковска Цонка, со стан на ул. "Бледски Договор" 
бр. 3/1-1, Скопје ги продаваат наведените парцели по 
цена од 70 денари по еден м.кв. 
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Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-
димственото право за купување предвидено во Зако-
нот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 
дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат ку-
попродажната цена во нотарскиот депозит. Во спро-
тивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

Нотар Панчевска Ленка, Општина Чаир - Скопје. 
(29930) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: катастарска 
култура нива на КП. бр. 1373 во м.в. "Кукулити" класа 
3, со површина од 1.193м2 нива на КП. бр. 1373 во м.в. 
"Кукулити" класа 4, со површина од 535м2 нива на 
КП. бр. 1374 во м.в. "Кукулити" класа 4, со површина 
од 1.370м2 нива на КП. бр. 1374 во м.в. "Кукулити" 
класа 3, со површина од 2.705м2 и нива на КП. бр. 1375 
во м.в. "Кукулити" класа 3, со површина од 1.538м2 за-
ведено во Поседовен лист број 460 за КО Црнилиште, 
за цена од денарска противвредност на 1 (една) гер-
манска марка за 1 (еден) метар квадратен, сопстве-
ност на Вељановска Рајна од с. Црнилиште, Прилеп. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите кои граничат со горенаведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Маке-
донија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (29959) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива на КП. бр. 1372 во м.в. "Куколојца" класа 3, 
со површина од 2.757м2 заведено во Поседовен лист 
број 366 за КО Црнилиште, за цена од денарска 
противвредност на 1 (една) германска марка за 1 
(еден) метар квадратен, сопственост на Сулејманоски 
Еминов Мустафа од с. Црнилиште, Прилеп. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите кои граничат со горенаведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоска" бб. (29960) 

Се продава 2/3 идеален дел од земјоделско земјиште 
во КО Велес, сосопственост на Кузманова Драгица од 
Велес, ул. "Благој Кирков" бр. 78, култура интезивно 
лозје, четврта бонитетна класа, со површина од 3549м2 

на КП. бр. 11344/1, план 062, скица 031, во место 
викано "Трпезица" и култура лозје, петта бонитетна 
класа, со површина од 1276м2 на КП. бр. 11344/2, план 
062, скица 031, место викано "Трпезица" заведена во 
Имотен лист број 9754, КО Велес, за купопродажна 
цена од 100.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
на понуда во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, ул. 
"Панко Брашнар" бр. 6. 

Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани 
за купување на напред наведеното земјоделско зем-
јиште. (29961) 
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Се врши продажба на земјоделско земјиште, построе-
но во Скопје на КО Страчинци, на КП 601, овошна гра-
дина 4класа, на м.в. "Бузалак"со вкупна површина од 
1481м2 и на КП 603, на м.в."Бузалак" овошна градина, со 
вкупна површина од 1761м2 за цена од 130,00 денари, за 
метар квадратен, сопственост на Зимберов Ибиш. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-
тон Попов" бр. 77-б. (30078) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 388064/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Неџати Ајдини, с. Бојане, Скопје. (29970) 

Пасош бр. 673107/95 издаден од УВР - Тетово на име 
Цветаноска Марица, ул. "Прохор Пчински" бр. 21, Те-
тово. (29971) 

Пасош бр. 249210/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Цветановски Бранко, ул."Прохор Пчински" бр.21, Те-
тово. (29972) 

Пасош бр. 1059623/98 на име Хаџиосманоски Армен, 
ул. "ЈНА" бр. 1/3/13, Струга. (30028) 

Пасош бр.1521862 на име Досков Васил, Гевгелија. 
(30029) 

Пасош бр. 1144540 издаден од УВР - Тетово на име 
Реџепи Беким, с. Ларце, Тетово. (30032) 

Пасош бр.1220238 на име Јани Фатмир,Дебар.(30041) 
Пасош бр. 1295858 издаден од УВР-Куманово на име 

Бисим Сулис, с. Гошнице, Куманово. (30052) 
Пасош бр. 535364/94 издаден од ГУВР-Скопје на име 

Аџами Авдиљ, ул. "Дижонска"бр. 15/1, Скопје. (30054) 
Пасош бр. 307903 издаден од УВР - Тетово на име 

Колевски Трпомир, ул. "М.Тито"бр.191, с. Теарце, Те-
тово. (30055) 

Пасош бр. 1311769 на име Беќири Јетмире, с.Д. Ба-
њица, Гостивар. (26208) 

Пасош бр. 1524305/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Драшко Исаевски, ул. "В.Ѓоргов" бр. 24/2-2, Скопје. 

(30051) 
Пасош бр. 1450076/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Владимир Миливојевиќ, ул. "Пролет" бр. 14, Скопје. 
(30065) 

Огласот објавен во "Службен весник на Р. Македо-
нија" бр.94/01 за пасош бр. 1604640 на име Алили Ату-
ла, с.Крушопек ,Скопје, се сторнира. (30091) 

Пасош бр. 305666/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Цека Газменд, ул."Љуботенска" бр.136,Тетово.(30093) 

Пасош бр. 1483617 издаден од УВР - Тетово на име 
Стеваноски Свето, с. Старо Село, Тетово. (30094) 

Пасош бр. 147195 издаден од УВР-Тетово на име Ос-
мани Салајдин, ул."Кумановска" бр.36, Тетово.(30115) 

Пасош бр. 1302072 издаден од УВР-Куманово на име 
Абдула Суљејмани, ул. "Карл Маркс" бр.28,Куманово. 

(30117) 
Пасош бр. 1533718 издаден од УВР - Тетово на име 

Али Неџмија, с. Палатица, Тетово. (30120) 
Пасош бр. 3523960/95 на име Рочи Сафет, с. Долна 

Белица, Струга. (30157) 
Пасош бр. 1555816 издаден од УВР - Велес на име 

Аксел Муаремов, ул. "Стефан Богоев" бр. 30, Велес. 
(30173) 
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Пасош бр. 1273108 издаден од УВР - Скопје на име 
Мевљудин Иљазовски, с. Орланци, Скопје. (30174) 

Пасош бр. 132566/99 издаден од УВР - Скопје на име 
Ацески Илија, ул."И.Мештровиќ"бр.15, нас. Драчево, 
Скопје. (30175) 

Пасош бр. 983319/97 издаден од УВР - Куманово на 
име Сулимани Неџмедин, ул. "Киро Фетак" бр. 2, Ку-
маново. (30180) 

Пасош бр. 136298 на име Имери Ариф, с.Алешевце, 
Куманово. (28334) 

Пасош бр. 407883/94 на име Мемеди Илир, ул. "115" 
бр. 2, Тетово. (30239) 

Пасош бр. 1526052 на име Николовски Александар, 
ул. "Кочо Рацин" бр. 34, Св.Николе. (28415) 

Чекови од тековна сметка бр. 6388/63 со бр. 02034734 
и 02034735 издадени од Стопанска банка АД Скопје 
Филијала Кочани на име Татјана Лазарова, Кочани. 

(29982) 
Чекови од тековна сметка бр. 11703923 од бр. 90517 

до 90524 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Невена Лазова, Скопје. (30024) 

Чекови од тековна сметка на име Димитровски Ко-
ле, Битола. (30137) 

Чекови од тековна сметка бр. 3724826 со бр. 4734075, 
4734077, 4734078, 390048 издадени од Комерцијална ба-
нка на име Корубин Јасминка, Скопје. (30186) 

Работна книшка на име Занева Николина, Скопје. 
(29938) 

Работна книшка на име Костова Маја, Скопје. 29966 
Работна книшка на име Димитрија Стојковски, Ско-

пје. (29979) 
Работна книшка на име Васви Дивра Делогожди, Ст-

руга. (29986) 
Работна книшка на име Марковски Методи, Делче-

во. (30005) 
Работна книшка на име Мехмеди Аргон,Кичево.30006 
Работна книшка на име Ѓорѓев Никола,Скопје.30007 
Работна книшка на име Бусески Јован, Кичево.30008 
Работна книшка на име Вучковски Ивица, с.Марино, 

Скопје. (30013) 
Работна книшка на име Бериша Идриз,Тетово.30019 
Работна книшка на име Костоски Петре, Прилеп. 

(30023) 
Работна книшка на име Исмаили Јонуз,Тетово.30026 
Работна книшка на име Танасковски Сашо, Скопје. 

(30059) 
Работна книшка на име Димова Родне, Велес.(30060) 
Работна книшка на име Пајиќ Бранко, Скопје. 30081 
Работна книшка на име Димов Страшо,Скопје.30086 
Работна книшка на име Николов Сашо,Скопје.30096 
Работна книшка на име Алексовска Винка, Скопје. 
Работна книшка на име Зекири Сами,с.Студеничани, 

Скопје. (30113) 
Работна книшка на име Фами Сулејмани, с. Лојане, 

Куманово. (30122) 
Работна книшка на име Слободан Додевски, с. Љу-

бинци, Крива Паланка. (30124) 
Работна книшка на име Арсовски Митко, Пробиш-

тип. (30129) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Дејан, Богданци. 

(30134) 
Работна книшка на име Велјановска Зана, с. Слоеш-

тица, Демир Хисар. (30135) 
Работна книшка на име Давидевски Трајан, с.Мрено-

ѓа, Демир Хисар. (30136) 
Работна книшка на име Симјаноски Веле, Гостивар. 

(30138) 

Работна книшка на име Јанкоски Елие, Гостивар. 
(30139) 

Работна книшка на име Николовска Валентина, нас. 
Чашка, Велес. (30150) 

Работна книшка на име Лулзим Бајрами, Скопје. 
(30177) 

Работна книшка на име Хикмет Асани, Скопје.30183 
Работна книшка на име Мухамет Елези,Скопје.30184 
Воена книшка на име Божиновски Вељо, Скопје. 

(29973) 
Воена книшка на име Сејди Туркијан, Скопје.(29981) 
Воена книшка на име Гаврилов Зоран, Велес.(30027) 
Воена книшка на име Спировски Горан,Скопје.30061 
Воена книшка на име Маџовски Миле, Скопје. 30080 
Воена книшка на име Атанасовски Апостол, Скопје. 

(30105) 
Воена книшка на име Киранџиски Звездан, Скопје. 

(30114) 
Воена книшка на име Мијалов Влатко, ул. "А. Ма-

кедонски" бр. 21-2/8, Радовиш. (30121) 
Воена книшка на име Насевски Владо, Пробиштип. 

(30128) 
Воена книшка на име Агим Алилов, с. Јаболчиште, 

Велес. (30131) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Зелиха Му-

са, с. Добовјани, Струга. (29983) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Неџифе На-

суфи, с. Велешта, Струга. (29984) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Беса Насу-

фис, с. Велешта, Струга. (29985) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Фитрете 

Власи, с. Велешта, Струга. (29988) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фетар Хани, с. 

Велешта, Струга. (29989) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фатион Каба, с. 

Велешта, Струга. (29990) 
Свидетелство за 8 одделение на име Петрит Каба, с. 

Велешта, Струга. (29992) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фитенете Каба, 

с. Велешта, Струга. (29993) 
Свидетелство за 8 одделение на име Незир Каба, с. 

Велешта, Струга. (29994) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ндерим Каба, с. 

Велешта, Струга. (29996) 
Свидетелство за 6 одделение на име Селманоска Са-

нија, с. Лабуништа, Струга. (29999) 
Свидетелство на име Велиоски Ердуан,с.Лабуништа, 

Струга. (30000) 
Свидетелство на име Сенад Ејупи, Гостивар. (30001) 
Свидетелство на име Димиќ Јовица, ул."Т.Думба"бр. 

4/13, Куманово. (30014) 
Свидетелство на име Рада Алексова,Куманово.30016 
Свидетелство на име Џелили Џарије, Тетово.(30018) 
Свидетелство на име Ајет Шасивари, Тетово. (30021) 
Свидетелство за завршено средно образование на 

име Фиданковски Бранко, Берово. (30025) 
Свидетелство за 4- та година издадено од "Зефљуш 

Марку" гимназија - Скопје на име Хабиби Бектеши, 
Скопје. (30062) 

Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Васил 
Главинов" Скопје на име Ајредин Исмаиљи, Скопје. 

(30049) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Гоце 

Делчев" с. Љубанци - Скопје на име Косовски Славе, 
Скопје. (30088) 
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Свидетелство за 2 година издадено од ДСГУ "Здрав-
ко Цветковски" Скопје на име Грчев Кристијан, Ско-
пје. (30111) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Димишков 
Златко, Кратово. (30123) 

Свидетелство на име Едита Љатифи, Куманово. 
(30125) 

Свидетелство на име Николов Марјанчо, ул. "Скоп-
ски Пат" бр. 24, Велес. (30130) 

Свидетелство на име Автароски Сашо, Струга.30133 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ефтимов Го-

ран, Штип. (30140) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ефтимов 

Тони, Штип. (30141) 
Свидетелство на име Асанова Ревиде, Штип. (30142) 
Свидетелство на име Амети Амет, Тетово. (30143) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Мевлудин 

Рамадан Усејнов, с. Г. Јаболчиште, Велес. (30144) 
Свидетелство за 8 одделение на име Енес Мурати, 

Тетово. (30145) 
Свидетелство за 6 одделение на име Мушир Мерчес 

Бејлуров, с. Г. Јаболчиште, Велес. (30146) 
Свидетелство за 4 одделение на име Хатем Рамадан 

Усејнов, с. Г. Јаболчиште, Велес. (30147) 
Свидетелство на име Теута Калоши, Тетово. (30151) 
Свидетелство за 3-та година на име Митев Даниел, 

Штип. (30153) 
Свидетелство на име Фејзула Артидетед, с. Лојане, 

Куманово. (30156) 
Ученичка книшка за 8 одделение издадени од ОУ во 

с. Булачани - Скопје на име Ѓорѓиевски Дарко, с. Бу-
лачани, Скопје. (30092) 

Возачка дозвола на име Ајредин Казими, Гостивар. 
(30010) 

Диплома на име Здравевски Трајан, Тетово. (30004) 
Диплома на име Лесков Борче, ул. "Ѓ.Димитров" бр. 

33, Велес. (30020) 
Диплома издадена од гим. "Р.Ј.Корчагин " Скопје на 

име Катерина Трајановска, Скопје. (30053) 
Диплома на име Арсовски Митко, Пробиштип.30127 
Диплома на име Богданов Дарко, Виница. (30132) 
Диплома на име Циунова Тамара, Тетово. (30154) 
Здравствена книшка на име Роза Талевска, Битола. 

(30015) 
Здравствена книшка на име Ерџан Али,Битола.30017 
Здравствена книшка на име Најдов Илија, Велес. 

(30022) 
Здравствена книшка на име Савиќ Николај Јосиф, 

Битола. (30043) 
Здравствена книшка на име Стојковски Славчо, 

Пробиштип. (30126) 
Здравствена книшка на име Кафајет Бајрамова, Ве-

лес. (30149) 
Лична карта на име Ајредин Камили, Гостивар.30012 
Даночна картичка бр. 4030992272440 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име ТД "Феликс", Скопје. 
(29958) 

Даночна картичка бр. 4030994102126 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Графдо-БС ДОО, Ско-
пје. (29962) 

Даночна картичка бр. 5030983166606 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име "Изолитмонтажа", 
Скопје. (29965) 

Даночна картичка бр. 4030998338370 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Младент,Скопје. 29969 
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Даночна картичка бр. 4030999367411 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Македонско лаборато-
риско здружение, Скопје. (29974) 

Даночна картичка бр. 4030994220005 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Јовден, Скопје. (29975) 

Даночна картичка бр. 4030995157749 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ДС Лист, Скопје. 29980 

Даночна картичка бр. 4030996126472 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име АШ "Тимона", Скопје. 

(29987) 
Даночна картичка бр. 5004993102672 на име ТП 

"МЛАДОСТ" Градско, Велес. (29998) 
Даночна картичка бр.4013996107670 на име Органи 

на општина Оризари, Кочани. (30033) 
Даночна картичка бр.4020993116454 на име Калем 

Адил, Охрид. (30034) 
Даночна картичка бр.4013997107607 на име Фонд за 

уредување на градежно земјиште ком. изгрдба и лока-
лен пат, Кочани. (30035) 

Даночна картичка на име Јонески Полимер, Охрид. 
(30036) 

Даночна картичка на име ДТУ "ЗИМ ТРЕЈД" ДОО 
ЕЛ, Струмица. (30038) 

Даночна картичка на име Тасевски Димитар, ул."Н. 
Револуција", Куманово. (30039) 

Даночна картичка на име Екрем Салиовски, ул. "Б. 
Ѓорев", Велес. (30040) 

Даночна картичка бр. 4030996145132 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ИНГРА", Скопје. (30056) 

Даночна картичка бр. 4030000375510 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ПЛАНЕТ ПРЕС", Скопје. 

(30057) 
Даночна картичка бр. 4030999367292 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ЈУГОХИЛ", Скопје. (30058) 
Даночна картичка бр. 4030994272277 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Чарли ДПТУ, Скопје. 
(30073) 

Даночна картичка бр. 4030993101460 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Метаморфоза ДОО 
ЕЛ, Скопје. (30075) 

Даночна картичка бр. 4030992208261 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Ал-Геро ДООЕЛ, Ско-
пје. (30077) 

Даночна картичка бр. 4030993277011 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Сани комерц, Скопје. 

(30083) 
Даночна картичка бр. 4030994380312 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Сена, Скопје. (30084) 
Даночна картичка бр. 4030994145496 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Путник компани ДОО 
ЕЛ, Скопје. (30085) 

Даночна картичка бр. 4030995190649 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ДООЕЛ Тодор Гичо, 
Скопје. (30089) 

Даночна картичка на име Масевска Александра, Ку-
маново. (30097) 

Даночна картичка на име Масевска Јелена, Кумано-
во. (30098) 

Даночна картичка на име Костиќ Петар, Куманово. 
(30099) 

Даночна картичка на име "САГРА СПЕЦИЈАЛ" 
Калем Адил, Охрид. (30100) 

Даночна картичка бр. 4030994113047 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име АС Трејд, Скопје.30101 

Даночна картичка бр. 4030992245914 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ТТПУ Стрико, Скопје. 

(30102) 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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Даночна картичка бр. 5030993112768 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име "Беља", Скопје.(30104) 

Даночна картичка бр. 4030992172151 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Таурус Љубица ДОО 
ЕЛ, Скопје. (30106) 

Даночна картичка бр. 5030992131890 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име адвокат Бранко Кузма-
новски, Скопје. (30110) 

Даночна картичка бр. 4030000392988 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Сабона, Скопје. (30112) 

Даночна картичка бр. 4030994348206 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Призма, Скопје.(30116) 

Даночна картичка бр. 4030991343467 на име Созјуз 
на студенти при Педагошки факултет "Св.Климент 
Охридски", Скопје. 

Даночна картичка бр. 4030996220673 на име Сојуз на 
студенти на Филозовски факултет, Скопје. 

Даночна картичка бр. 4030001417240 на име Маке-
донски центар за мир Евроатлантска интеграција, 
Скопје. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки на Министерството за здравство, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК ВР. 07-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 07-2001 е 

Министерството за здравство, со седиште на ул. "50-та 
Дивизија" бр. 6. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавка на опре-
ма за воведување на цитолошки скрининг (лаборато-
риско-дијагностичка апаратура и опрема) за потреби-
те на Клиниката за гинекологија - ЈЗО Клинички цен-
тар - Скопје. 

1.3. Набавката е делива. 
1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-

ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на работата за конкретен објект. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва. 

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издала институција за платен 
промет согласно член 5 од Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 
32/98), а странските понудувачи - согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бо-
нитет треба да биде оригинал или заверена копија, 
верна на оригиналот. 

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него нема судска забрана за вршење на дејноста. 

2.6. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај и ликвидација. 

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведе-
ни работи и евентуално моментално присуство на ва-
ков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ на кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција за обезбедување на аванс 
во висина од 30% од вредноста на инвестицијата. 

2.11. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција, заради обезбедување 
на исполнување на Договорот во висина од 5% од 
вредноста на договорениот износ. 

2.12. Други информации за кој понудувачот смета 
дека се битни за неговото претставување. 

2.13. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ (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 ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

4.2. Ограничениот повик трае заклучно со ден 
19.12.2001 година, а отворањето на пријавите ќе се из-
врши на 20.12.2001 година во 11,00 часот во простори-
ите на Министерството за здравство. 

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-
тават на следната адреса: Министерство за здравство, 
ул. "50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисија за јав-
ни набавки - контакт телефон: +389-02-227-194 и +389- 
02-227-201. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценување на прис-
тигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за здравство, без прису-
ство на понудувачите. Понудувачите што ќе бидат 
претквалификувани ќе бидат поканети да ја подигнат 
тендерската документација и да ја достават својата по-
нуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред барањата на ограничениот повик нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во АД Електростопанство на Македо-
нија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-9/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ ЗА НАБАВКА НА ТЕНКИ И ДЕБЕЛИ ЛИМОВИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-9/2002 е 

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

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на тенки и дебели лимови според следната 
спецификација: 
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Квалитет б (мм) Кол. ( к г р ) 

1. Ч 0361-
поцинкуван 

0,50 780 

2. Ч0361-
поцинкуван 

0,60 1000 

3. Ч0361-
декапиран 

0,80 630 

4. Ч 0361 1,00 1200 
5. Ч 0361 2,00 2400 
6. Ч 0361 3,00 14400 
7. Ч 0361 4,00 6500 
8. Ч 0361 5,00 12000 
9. Ч 0361 8,00 8500 

10. Ч 0361 10 7000 
11. Ч 1204 10 2000 
12. Ч 1204 15 3000 
13. Ч 0361 16 2500 
14. Ч 0361 20 56300 
15. Ч 0361 40 6300 
16. Ч 0361 50 180000 
17. Ч 0361 60 240000 
18. Ч 0361 80 180000 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката 
да ја подели на повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на лимовите дадени во спецификацијата. 
2.3. Понудувачот не мора да даде понуда за цело-

купниот обем на набавката, но мора да ја понуди вкуп-
ната количина по позиција. 

2.4. Понудата треба да ја содржи единечната цена 
по тон и вкупните цени за секоја позиција, како и 
вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки 
согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки-
ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК 
Битола и ДДП РЕК Осломеј, изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и 
во странска валута. При одлучувањето, договарањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува прода-
жниот курс на Народна банка на Македонија. 

Данокот на додадена вредност треба да биде по-
себно искажан. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет и решение за регистрација на ДДВ, 
кој ги издава институцијата за платен промет, а стран-
ските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот; 

- список на главни испораки на лимовите (дадени 
по спецификацијата) во последните три години со да-
туми, количини и примачи. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата, 
согласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

Документацијата треба да биде оригинал или заве-
рен а копија верна на оригиналот. 

4. КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки): 

- цена на чинење 50 поени; 
- начин на плаќање 30 поени; 
- рок на испорака 20 поени. 
5. Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД Електростопанство на Ма-
кедонија, Комисија за јавни набавки ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
25.12.2001 година, во 11:00 часот, во просториите на 
АД Електростопанство на Македонија, стара зграда, 
сала за состаноци, подрумски простории, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во Отворени-
от повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во АД Електростопанство на Македо-
нија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-11/2002 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА 

НА МАСЛО З А ГРЕЕЊЕ ЕЛ. 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01- 

11/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: масло за греење ЕЛ. 
наменет за подружниците на електростопанство на 
Македонија, дадени во Прегледот на потреби. 

Прегледот на потреби заинтересираните понудува-
чи може да добијат во просториите на ЕСМ - Скопје, 
ул. "11 Октомври" бр. 9, 9 кат, соба бр. 7, секој работен 
ден од 8-930, при што треба да приложат доказ за упла-
тени 500,00 МКД, на жиро сметка 200000002447884, 
ЕДБ МК 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за 
отворен повик бр. 01-11/2002. 

1.3. Контакт телефон 02/149-158. 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

1.6. Набавувачот го задржува правото предметот на 
наб авката да го подели на два или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произ-

водителот. 
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2.3. Понудата треба да ја содржи единечна цена ка-
ко и вкупна цена на набавката, (со сите давачки соглас-
но член 54 став 3 од Законот за јавни набавки ако на-
бавката е од странство), на паритет ДДП краен корис-
ник - Подружници на набавувачот, со посебно искажан 
ДДВ на вкупната вредност на понудата, изразена во 
МКД. Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и 
во странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализација на набавката ќе се применува продажниот 
курс на Народна Банка на Република Македонија. 

2.4. Понудувачот мора да достави понуда за цело-
купниот обем на набавката. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот и рокот на 
плаќање - само еден начин недвосмислено дефиниран. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка, сметан од денот на поединечната нарачка. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава централниот регистар, а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од За-
конот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.4. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата (вредност на ДДП со ДДВ), во согласност со 
член 55 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

3.5.1. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ваков вид стоки во последните 3 години (ре-
ферентна листа). 

3.5.2. Понудувачот треба да достави технички ка-
рактеристики (цертификат) за производите што ги ну-
ди со кој го потврдува квалитетот и стандардот на 
производите. 

3.5.3. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост: 

- специјализирани превозни средства за ваков вид 
производи. 

- специјален складишен простор за држење пого-
леми количини од овие производи а со цел континуи-
рано и навремено снабдување на нарачателот. 

3.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.7. Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

4.1. Цена -50 поени. 
4.2. Начин и рок на плаќање -30 поени. 
4.3. Рок на испорака -20 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД "Електростопанство на 
Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
24.12.2001, во 13 часот, во просториите на АД "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои немаат це-
локупна документација која се бара во отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Државниот за-
вод за статистика, објавува 

Б A Р A Њ Е БР. 4/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето за прибирање на пону-

ди е Државниот завод за статистика, со седиште во 
Скопје, ул."Даме Груев" бр. 4. 

1.2. Предмет на набавката е печатење на Катало-
гот на изданија 2002 година со следните услови: тираж 
од 2000 примероци на македонски јазик и 500 приме-
роци на англиски јазик; во формат (176x250) Б-5; број 
на страници-90; печат-180 грамски сјаен кунздрук-фул 
колор; корица-300 грамски сјаен кунздрук-фул колор; 
укоричување со кламери. 

1.3. Постапката по ова барање ќе се спроведе сог-
ласно одредбите од Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот, 
- Цена со сите даноци и давачки, 
- Рок на испорака, 
- Начин на плаќање. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот задолжително треба да 

ја достави следната придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет, 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорното лице на понудувачот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши по 
следните критериуми : цена (300 бода; квалитет (600 
бода); начин и услови на плаќање (100 бода). 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудувачите во согласност со член 54 став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во согласност со член 53 од Законот за јавни на-
бавки. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
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5.4. Рок за доставување на понудата е 07.12.2001 
година. 

5.5. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во писарницата на Државниот завод за статисти-
ка, Скопје, ул."Даме Груев" бр. 4. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и 

оние кои не се во согласност со барањето на нарачате-
лот, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши без прису-
ство на понудувачите. 

За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 295-678. 

Комисија за јавни набавки 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
Министерството за здравство на Република Маке-

донија објавува дека ја сторнира постапката за спро-
ведување на ограничениот повик број 06/2001 за при-
бирање на документација за претходно утврдување на 
подобност на понудувачите, како можни носители на 
набавка - изведување на изградба, реконструкција и 
санација на амбуланти во селски населени места, обја-
вен на ден 21 ноември 2001 година во јавните гласила. 

Со ова ограничениот повик бр. 06/2001 станува не-
важечки. 

Претседател на Комисија за јавни набавки, 
м-р Цане Талевски, с.р. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец ноември 2001 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа: 

Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни активности 
6089 

02 Одгледување на шуми, користење 
на шуми и соодветни услужни ак-
тивности 

6202 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 

3652 

10 Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на трест 

8087 

11 Вадење на сурова нафта и приро-
ден гас и услужни активности во 
производството на нафта и гас, ос-
вен 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 7946 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 
8889 

16 Производство на тутунски произ-
води 

6869 

17 Производство на текстилни ткае-
нини 

4237 

18 Производство на предмети за об-
лека: доработка и боење на крзно 

3670 

19 Штавење и доработка на кожа, 
производство на куфери, рачни 
торби, седла, сарачки производи и 
обувки 

1283 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

3376 

21 Производство на целулоза, хартија 
и производи од хартија 

7209 

22 Издавачка дејност, печатење и 
репродукција на снимени медиуми 

9752 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

10867 

24 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

7099 

25 Производство на производи од гу-
ма и производи од пластични маси 

4844 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

9347 

27 Производство на основни метали 8499 
28 Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 

5403 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

5299 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 

9892 

31 Производство на електрични ма-
шини и апарати, неспомнати на 
друго место 

6028 

32 Производство на радио, телевизи-
ска и комуникациона опрема и апа-
рати 

4765 

33 Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

11298 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

4633 

35 Производство на други сообраќај-
ни средства 

7441 

36 Производство на мебел и други 
разновидни производи, неспомнати 
на друго место 

4399 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енерги-

ја, гас, пареа и топла вода 
10381 

41 Собирање, пречистување и дистри-
буција на вода 

7290 

45 Градежништво 5443 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

7511 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 

9628 

52 Трговија на мало, освен трговија 
со моторни возила и мотоцикли; 
поправка на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

5103 

55 Хотели и ресторани 5313 
60 Копнен сообраќај, цевоводен тран-

спорт 
5987 

61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 8684 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 

11889 

64 Поштенски активности и телеко-
муникации 

11133 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 

13179 

66 Осигурување, реосигурување и 
пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

15140 

67 Помошни активности во финан-
сиското посредување 

21566 

70 Активности во врска со недвижен 
имот 

11266 
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71 Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

4425 

72 Компјутерски и сродни активности 5909 
73 Истражување и развој 8688 
74 Други деловни активности 8395 
75 Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
6885 

80 Образование 6303 
85 Здравство и социјална работа 6672 
90 Отстранување на отпадоци и ѓуб-

ре, санитарни и слични активности 
7269 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10578 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

6629 

93 Други услужни дејности 7034 
95 Приватни домаќинства со вработе-

ни лица 
0 

99 Екстериторијални организации и 
тела 

0 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот 
од добивка ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статис-
тика го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2001 

ГОДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-ноември 2001 година во 
однос на просечните цени на мало во 2000 година из-
несува 5,2%. 

Директор, 
Благица Новковска, с.р. 
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се користат на возилата на тркала 5138 

1669. Правилник за евиденција и контрола за 
набавени и регистрирани патнички авто-
мобили во странство 5139 

1670. Решение за престанување на важење на 
Решението за одобрување употреба на 
учебник по македонски јазик за паралел-
ките со настава на српски наставен јазик 
за VI одделение 5140 

1671. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за видот на девизите кои се пред-
мет на купување и продавање на девизни-
от пазар 5140 

1672. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот и условите на купопродажба на деви-
зи меѓу правните лица во Република Ма-
кедонија 5140 

1673. Одлука за дополнување на Одлуката за 
аналитичките сметки во Контниот план 
за банки и штедилници 5140 

1674. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за единствената тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите 
што ги врши Народна банка на Републи-
ка Македонија 5141 

1675. Одлука за воспоставување на нумизма-
тичка-музејска збирка 5141 

Стопанска комора на Македониј а 
Потписничка листа на Договорот за ре-
гулирање на работењето со чекови по те-
ковни сметки на граѓаните - образец 19Ц 5141 
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник за месец ноември 2001 годи-
на 5165 
Објава за движењето на цените на мало 
во Република Македонија за месец ноем-
ври 2001 година 5166 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 


