
2445. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за избор 

на пратеници во Собранието на Република Македони 
ја ("Службен весник на Република Македонија" број 
24/98 и 50/99), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 јули 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВ-

НАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, СЕКРЕТАР И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 

1. Во Одлуката за именување претседател, члено-
ви на Државната изборна комисија, секретар и нивни 
заменици ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 36/98 и 59/99), дел I што се однесува на заме-
ник претседателот на Државната изборна комисија, 
наместо "Благородна Дулиќ, судија на Врховниот суд 
на Република Македонија", треба да стои "Сабит 
Кранли, судија на Врховниот суд на Република Маке-
донија". 

2. Во делот II што се однесува на членовите на 
Државната изборна комисија: наместо "Сабит Кран-
ли, судија на Врховниот суд на Република Македони-
ја", треба да стои "Стефка Ристевска, судија на Врхов-
ниот суд на Република Македонија", наместо "д-р 
Владо Бучковски, доцент на Правниот факултет во 
Скопје", треба да стои "Борис Кондарко, адвокат од 
Скопје", наместо "Кочо Топузоски, дипломиран прав-
ник, помошник директор во Царинската управа -
Скопје", треба да стои "Трајко Вељаноски, дипломи-
ран правник, потсекретар во Министерството за прав-
да", наместо "Бекир Исени, дипломиран правник, за-
меник на Јавниот обвинител на Република Македо-
нија", треба да стои "Махир Зибери, дипломиран пра-
вник во Скопје". 

Во делот И што се однесува на замениците члено-
ви на Државната изборна комисија: наместо "Борис 
Кондарко, дипломиран правник од Скопје",.треба да 
стои "Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, адвокат од Ско-
пје", наместо "Трајко Вељаноски, дипломиран прав-
ник, потсекретар во Министерството за правда", 
треба да стои "Николчо Николовски, дипломиран 
правник, директор на Секторот за правни, општи и 
кадровски работи во АД "Макошпед - Скопје" и наме-
сто "Махир Зибери, дипломиран правник во Скопје" 
треба да стои "Сафет Кадриу, дипломиран правник, с. 
Стримница - Тетово". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-3233/1 Претседател 
18 јули 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д-р4 Саво Климовски, с.р; 

2446. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА 
1. За советник на министерот за правда се назначу-

ва Ленче Величковска, досегашен началник на Одде-
лението за меѓународно правни односи во Министер-
ството за правда. 

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

Бр. 17-2839/2 Претседател на Владата 
21 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2447. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, ,на 
седницата одржана на 21 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА 
1. Се разрешува Бранкица Арсениевска, од долж-

носта советник на министерот за правда. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2840/2 Претседател на Владата 
21 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2448. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КИЧЕВО 

1. Амдија Зенку, се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуоп-
штински центар за социјална работа-Кичево, поради 
заминување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа 
Меѓуопштински центар за социјална работа-Кичево 
од редот на стручните работници во Центарот се име-
нува Драгица Наумоска, дипл. социјален работник во 
Центарот.. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 20 јули 2000 
Скопје 

Број 57 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3309/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2449. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 
"ИШТА" - НЕГОТИНО ПОЛОШКО 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата "Шота"-Неготино Полошко се именува 
Зејнула Даљипи. 

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

Бр. 17-3367/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2450. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За потсекретар во Министерството за образова-
ние се назначува м-р Емил Поповски, асистент на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје. 

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

Бр. 17-3412/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2451. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИС-

ТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
1. За помошник на министерот за образование се 

назначува м-р Ласте Спасовски, досегашен самостоен 
педагошки советник во Педагошкиот завод на Маке-
донија. 

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

Бр. 17-3413/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје , Љубчо Георгиевски, с.р. 
2452. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИС-

ТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За помошник на министерот за образование се 
назначува Никола Олевски, дипл. градежен инженер. 

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

Бр. 17-3414/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2453. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИС-

ТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За советник на министерот за образование се 
назначува Зографија Тоциновска, досегашен изврши-
тел за следење и надзор на објекти во образованието 
во Министерството за образование. 

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

Бр. 17-3415/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2454. 
Врз основа на член 142 стар 3 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на директорот на Педагошкиот за-
вод на Македонија се именува д-р Зеќир Кадриу, дипл. 
филолог. 

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

Бр. 17-3416/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2455. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ЦА ДИРЕК-

ТОРОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД 
НА МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Педагошкиот за-
вод на Македонија се назначува д-р Глигор Сиваков, 
досегашен професор во Гимназијата "Добри Даска-
лов" - Кавадарци. 



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

Бр. 17-3417/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2456. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата ,на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1 Се разрешува''Анка Георгиевска од должноста 
помошник на министерот за здравство. 

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

Бр. 17-3405/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с р. 

2457. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НAЗНАЧНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За помошник на министерот за здравство се наз-
начува Никица Панова - Ѓорѓеска, доктор на медици-
на, досегашен републички санитарен и здравствен ин-
спектор во Министерството за одбрана - ПЕ Гази Ба-
ба. 

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

Бр'. 17-3406/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје . Љубчо Георгиевски, с.р. 

2458. 
Врз основа на член 302 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на РМ" бр.- 3/97 и 
23/99), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО 

1. Се разрешува Петко Дабески од должноста ди-
ректор на Воспитно-поправниот дом во Тетово, пора-
ди остварување право на предвремена пензија, заклуч-
но со 30.06.2000 година. 

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

Бр. 17-3427/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2459. 
Врз основа, на член 302 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 
23/99), Владата на Република Македонија, на. ,седмица-, 
та одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Бр. 57 - Стр.3955 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВОСПИТНО-

ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО 

1. За директор на Воспитно-поправниот дом во 
Тетово се именува Гордана Симоска, дипл. социјален 
работник во Центарот за социјални работа - Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3428/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2460. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 
23/99), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 

НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО 

1. Се разрешува Нике Тодоровски од должноста 
заменик на директорот на Затворот Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3429/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2461. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 
23/99), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО 
г 

1. За заменик на директорот на Затворот Тетово 
се именува Горан Бојковски, дипл. професор по од-
брана и заштита. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3430/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2462. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, 
донесе 

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

ГЕВГЕЛИЈА 

1. За директор на Затворот Гевгелија се именува 
Павле Ников, досегашен педагог во ОУ "Кирил и Ме-
тодиј" - с. Стојаково. 

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

Бр. 17-3337/2 Претседател на Владата 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2463, 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 

НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ГЕВГЕЛИЈА 

1. Се разрешува Ратко Стојков од должноста заме-
ник на директорот на Затворот Гевгелија, поради ос-
тварување право на предвремена пензија, заклучно со 
30.06.2000 година. 

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

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

Бр. 17-3338/2 
5 јули 2000 година 

Скопје 

2464. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата ("Службен весник' на СРМ" бр. 40/90 и 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА 
ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Воислав Попов од должноста ди-
ректор на Републичката управа за водостопанство, 
поради остварување право на предвремена пензија, 
заклучно со 30.06.2000 година. 

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

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

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

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

Бр. 17-3482/1 
5 јули 2000 година 

Скопје 

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

Бр. 17-3341/2 
5 јули 2000 година 

Скопје 

2465. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-

КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
1. Се разрешува Миле Петрушевски од должноста 

потсекретар во Министерството за одбрана. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

2467. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
1. За потсекретар, во Министерството за одбрана 

се назначува Кирил Горгов, досегашен помошник на 
министерот за одбрана. 

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

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

Бр. 17-3481/2 
5 јули 2000 година 

Скопје 

2466. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 

1. Се разрешува Кирил Ѓоргов од должноста по-
мошник на министерот за одбрана. 

' Бр. 17-3483/1 
5 јули 2000 година 

Скопје 
2468. 

Врз основа на член 30 стар 1 точка 2 од Законот за 
ветеринарно здравство ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделст-
во, шумарство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ПРОВОЗ ПРЕКУ 
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ И НА ПРО-
ИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД СВИЊИ 

ОД СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразна болест кај свињите Класична 
Свинска Чума (Pestis Suum Clasica) се забранува: 

1) увозот во Република Македонија и провозот 
преку територијата на Република Македонија на до-
машни и диви свињи од Југославија, како и домашни и 
диви свињи кои потекнуваат од трети земји, а кои 
поминале преку територијата на Југославија. 

2) увоз на производи, суровини и отпадоци од до-
машни и диви свињи по потекло од Југославија. 

2. Сите производи, суровини и отпадоци од до-
машни и диви свињи, што граѓаните ги пренесуваат 
преку границата на Република Македонија од Југо-
славија, мораат да се одземаат од граѓаните и неште-
тно отстранат. 

3. Забраната од став 1 точка 2 на оваа наредба не 
се однесува на производите по потекло од домашни и 
диви свињи наменети за човечка исхрана, кои пред 
или во текот на производството се термички обрабо-
тени така што е постигната температура во средина 
на производот од најмалку 70 степени целзиусеви, или 
се термички обработени во херметички затворена ам-
балажа со Fo вредност од 3 или повеќе; како и на про-
изводи по потекло од домашни и диви свињи наменети 
за индустриска употреба: сурова кожа која е отстоена 
повеќе од седум дена конзервирана со морска сол со 
додаток на 2% Натриум Карбонат (Na2CO3) и да е ла-
герирана најмалку 30 дена во местото на потекло, тер-
мички обработено масно ткиво. 

4. Условите од точка 3 од оваа наредба треба да 
бидат внесени во ветеринарно-здравствениот серти-
фикат што ја придружува пратката. 

5. Оваа наредба влегува во сила од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 11-5641/1 
17 јули 2000 година 

Скопје 

Министер, 
Марјан Горчев, с.р. 



20 јули 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 57 - Стр.3955 

2469. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарно здравство (" Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделст-
во, шумарство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
НА ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ И НА 
ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД 

ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразна болест кај чапункарите Лигав-
ка и тап (Aphtae episooticae) се забранува: 

1) увозот во Република Македонија и провозот 
преку територијата на Република Македонија на 
чапункари и на производи, суровини и отпадоци по 
потекло од чапункари, како и добиточна храна и 
компоненти за добиточна храна по потекло од Грција, 

2) увоз и транзит преку територијата на Република 
Македонија на живи чапункари, кои потекнуваат од 
трети земји, а кои поминале преку територијата на 
Грција. 

2. Сите производи од животинско потекло од ча-
пункари што граѓаните ги пренесуваат преку граница-
та на Република Македонија од Грција, мораат да се 
одземаат од граѓаните и нештетно отстрануваат. 

3. Забраната од став 1 точка 1 на оваа наредба не 
се однесува на производите по потекло од чапункари 
наменети за човечка исхрана, кои пред или во текот 
на производството се термички обработени така што 
е постигната температура во средина на производот 
од најмалку 70 степени целзиусеви, или се термички 
обработени во херметички затворена амбалажа со Fo 
вредност од 3 или повеќе; млеко или производи од 
млеко кои претходно се термички обработени на тем-
пература од 71.7 степени целзиусеви повеќе од 15 се-
кунди; како и на производи по потекло од чапункари 
наменети за индустриска употреба: сурова кожа која е 
отстоена повеќе од седум дена конзервирана со мор-
ска сол со додаток на 2% Натриум Карбонат (Na2CO3) 
и да е лагерирана најмалку 30 дена во местото на по-
текло, термички обработено масно ткиво и волна пе-
рена во алкален раствор при Ph вредност 10, со дода-
ток на Натриум Карбонат (Na2CO3), во количество од 
1,5 -2 грама на литар, и исушена на воздушна струја 
при температура од 80 степени целзиусеви. 

4. Условите од точка 3 од оваа наредба треба да 
бидат внесени во ветеринарно-здравствениот серти-
фикат што ја придружува пратката. 

5. Оваа наредба влегува во сила од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 11-5558/1 Министер, 
14 јули 2000 година Марјан Горчев, с.р. 

Скопје 

2470. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член НО алинеја 3 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 алинеја 2 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата од-
ржана на 12 јули 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се одбива барањето на д-р Благоја Николовски 

од Скопје за заштита на слободите и правата што се 
однесуваат на забраната на дискриминација по основ 
на социјална припадност. 

2. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

3. Благоја Николовски од Скопје на Уставниот суд 
на Република Македонија му поднесе барање за заш-
тита на длободите и правата што се однесуваат на заб-
рана на дискриминација на граѓаните по основ на со-

цијална припадност, а кои му биле повредени со по-
единечни акти и дејствија на Министерството за урба-
низам и градежништво и тоа со: решение Уп. бр. 17-
391/3 од 3 март 2000 година и заклучок за дозвола за 
извршување Уп. бр. 17-391/3 од 3 март 2000 година со 
кој му е срушен индивидуален станбен објект во стан-
бен комплекс на КП. бр. 49 во м.е. Јурија КО Злокуќа-
ни; решение Уп. бр. 17-392/2 од 3 март 2000 година и 
заклучок за дозвола на извршување Уп. бр. 17-392/3 од 
3 март 2000 година на индивидуален станбен објект на 
КП. бр. 49 м.в. Јуриј а, КО Злокуќани; решение Уп. бр. 
17-393/2 од 3 март 2000 година и заклучок за дозвола 
за извршување Уп. бр. 17-394/3 од 3 март 2000 година 
на индивидуален станбен објект станбена зграда из-
градена на КП. бр. 48 м.в. Јурија КО Злокуќани; реше-
ние Уп. бр. 17-394/2 од 3 март 2000 година и заклучок 
за дозвола на извршување Уп. бр. 17-394/3 од 3 март 
2000 година ограда околу станбен комплекс на КП. бр. 
48/47 м.в. Jypnja, КО Злокуќани; решение Ул. 17-395/2 
од 3 март 2000 година и заклучок за извршување Уп. 
бр. 17-395/3 од 3 март 2000 година котларници со ди-
мензии 10,00 х 09,00 м. и висина 2,30 м.; решение Уп. 
бр. 17-397/2 од 3 март 2000 година и заклучок за дозво-
ла на извршување Уп. бр. 17-397/3 од 3 март 2000 годи-
на вештачко езеро во станбен комплекс на КП.бр. 48 
м.в. Јурија, КО Злокуќани, сите изградени од подноси-
телот на барањето. 

4. Судот на седницата утврди дека основ за донесу-
вање на поединечните акти е членот 202 од Законот 
за општа управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" 
бр. 47/86), кој согласно Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Република Македонија, се приме-
нува како републички пропис, членот 6 од Законот за 
градежната инспекција ("Службен весник на СРМ" 
бр. 27/67 и 11/91), и членот 39 став 1 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти ("Службен весник на 
СРМ" бр. 15/90, 11/91 и "Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 11/94 и 18/99), според кои градеж-
ниот инспектор е овластен да донесе решение со кое 
ќе нареди уривање на објекти ако изградба на објек-
тот се изведува или е изведена без одобрение за град-
ба, а надлежниот орган да ги урне таквите објекти. И 
според член 43 на овој закон, при вршењето на ин-
спекцискиот надзор урбанистичкиот инспектор прове-
рува особено дали изградбата на објектот се врши или 
е извршена во согласност со плановите, а според чле-
нот 44, исто на овој закон, кога при вршењето на ин-
спекцискиот надзор, урбанистичкиот инспектор ќе ут-
врди дека објектот се гради или е изграден спротивно 
на одредбите на овој закон, е должен да донесе реше-
ние за уривање на објектот или негов дел и доведува-
ње на просторот во првобитна состојба и да го извести 
надлежниот орган за издавање одобрение за градење. 

5. Согласно член НО од Уставот, Уставниот суд на 
Република Македонија ги штити слободите и правата 
на човекот и граѓанинот што се однесуваат, меѓу дру-
гото, и на забраната на дискриминација на граѓаните 
по основ на социјалната припадност. 

Според членот 51 од Деловникот на Уставниот суд 
секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или 
дејство му е повредено право или слобода утврдени во 
член 110 став 3 од Уставот на Република Македонија, 
може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 
месеца од денот на доставувањето на конечен или пра-
восилен поединечен акт, односно од денот на дознава-
њето за преземање дејство со кое е сторена повреда-
та, но не подоцна од 5 години од денот на неговото 
преземање. 

При неспорен факт дека објектите срушени врз ос-
нова на поединечни акти со кои е констатирано дека 
се изградени без одобрение за градба и друга урбанис-
тичка документација не содржат ниту, пак, ваквите 
поединечни акти можат да содржат елементи за било 
каква дискриминација па во тој контекст не можат да 
бидат основ за дискриминација по основ на социјална 
припадност. Имено, поединечни акти донесени од над-
лежен орган и во рамките на законските овластувања 
на органот и се однесуваат на субјектот, односно на 
граѓанинот кој со своето постапување се однесува 
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спротивно на правата и обврските пропишани со за-
кон, според мислењето на Судот не претставуваат ак-
ти на дискриминација по основ на социјална припад-
ност. 

Меѓутоа, подносителот во своето барање смета де-
ка е дискриминиран по основ на социјална припадност 
со тоа што нему, врз основа на поединечните акти, му 
се срушени бесправно изградените објекти, а такви 
решенија не се донесени и не се срушени, исто така за 
бесправно изградени објекти и од ист вид во I и II зона 
на локалитетот на Скупи. Всушност проблемот го ло-
цира на нееднакво постапување на органот при приме-
на на законот, повикувајќи се на уставната гаранција 
од членот 9 на Уставот според кој сите граѓани пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Со членот 50 од Уставот е утврдено правото на 
граѓанинот да се повикува на своите слободи и права 
пред редовните судови и пред Уставниот суд, во пос-
тапка заснована врз начелата заснована на приоритет 
и итност. Очигледно е дека уставната одредба од член 
НО став 3 на Уставниот суд му дава ограничена над-
лежност во заштитата на основните слободи и права и 
тоа само на оние што се изрично наброени во наведе-
ната одредба, а не и на другите слободи и права зага-
рантирани со уставот, па во тој контекст се поставува 
прашањето дали може да се смета дека граѓанинот е 
дискриминиран по основ на социјална припадност ако 
законот не се применува еднакво или спрема сите гра-
ѓани. 

Суштината на забраната на дискриминација по ос-
нов на социјална припадност, а Уставниот суд ги шти-
ти слободите и правата на човекот и граѓанинот што 
се однесуваат и на забраната на дискриминација, е неј-
зиниот недискриминаторски карактер и фактот што 
исклучува секаква привилегија и облик на повластува-
ње од секаков вид и по било кој основ. Ова право е ап-
солутно и тоа не само како уставна гаранција, туку и 
по својата суштина и содржина, т.и. природно право, 
зошто забранува востановување на основи и елементи 
на било какви разлики меѓу луѓето, па според тоа и 
разликување на луѓето во животната практика и кога 
тие остваруваат одделни свои права и исполнуваат 
пропишани должности. Апсолутноста на ова право е 
изразена во уставно утврдената еднаквост на граѓани-
те пред законот, и тоа од аспект на содржината на за-
конот и од аспект на примената на законот, но само 
кога граѓаните остваруваат права и должности пропи-
шани со закон. 

Очигледен е фактот, а што произлезе и од јавната 
расправа, дека инспекцискиот орган не постапува ед-
накво во примената на законот, но се поставува пра-
шањето дали ваквото^постапување на органот што до-
би своја верификација и во соопштението на министе-
рот за урбанизам, упатено до граѓаните претставува 
дејствие во смисла на член 51 од Деловникот на Ус-
тавниот суд и уставна основа за постапување на Ус-
тавниот суд во доменот на заштитата од забрана на 
дискриминација по основ на социјална припадност. 

Судот смета дека ставот на министерот за урбани-
зам и градежништво не преставува дејствие во смисла 
на член 51 од Деловникот на судот од причини што из-
градените објекти се срушени врз основа на поединеч-
ните акти и е последица на тоа што се изградени без 
правна основа, а не на соопштението како дејствие. 
Тоа, пак, што на другите граѓани исти такви објекти 
не се срушени или нема да се рушат е прашање на дос-
ледност во постапувањето на надлежните органи во 
примената на законот. 

Од друга страна, дејствието на рушење на објекти-
те не произлегува од соопштението на министерот за 
урбанизам и градежништво, туку од поединечните ак-
ти со кои се утврдува дека објектите се изградени без 
правен основ, односно соопштението, само за себе, не 
преставува дејствие со кое се ловре дува забраната на 
дискриминација на граѓаните по основ на социјалната 
припадност. 

6. Во поглед на наводот во барањето дека при ру: 

шењето на објектките не било постепено спгласно За-4 

конот за општа управна постапка и дека со начинот на 
рушењето на објектите му е нанесена Голема матери-
јална штета, судот смета дека Уставниот суд не е над-
лежен тој факт да го утврдува, ниту пак тој факт е од 
влијание на заштитата на забраната од дискриминаци-
ја по основ на социјална припадност. 

Врз основа на изнесеното, Судбт одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја Донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот н4 судот д-р Тодор 
Џунов и судиите д-р Никола Крлески, Олга Ј1азова, д-р 
Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован 
Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 66/2000 Претседател 
12 јули 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Маке докија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

2471. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (rt Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/92), на седмиц,ата одржана на 
12 јули 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Де-
тален урбанистички план за населбите Буњаковец и 
Дебар Маало бр. 07-254, донесена од Советот на оп-
штина Центар - Скопје на 29 април 1999 година, во де-
лот на согласноста издадена од Министерството за ур-
банизам и градежништво со акт бр. 10-341 од 
18.02.2000 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива поднесена од Мирослав Грчев, градоначал-
ник на општина Центар, со решение У. бр. 58/2000 од 
31 мај 2000 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на Одлуката означена во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност во оспорениот дел 
со Уставот и Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека Министерството 
за" урбанизам и градежништво со актот означен зо 
точката 1 од оваа одлука, а врз основа на член 22 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање из-
дало ' согласност на дел од Деталниот урбанистички 
план'за населбите Буњаковец и Дебар Маало и тоа: 

- Зa Дебар Маало: - Четврт 1 Блок 1.1 и Блок 1.17 
(за парцели 5 и 6); Четврт 3 Блок 3.6 (за парцели 3 и 

Четврт 4 Блок 4.3 (за парцели 1 и 14) и Блок 4.4, 
Четврт о Блок 6.1, Блок 6.2, Блок 6.5 (за парцели 15 и 
16) и Блок 6.6. 

- За Буњаковец: Четврт 1 Блок 1.1, Блок 1.2, Блок 
1.3 б, Блок 1.4, и Блок 1.10; Четврт 2 Блок 2.1, Блок 
2.2, и Блок 2.3; Четврт 3 Блок 3.3 (за парцели 1,3 и 4), 
и Блок 3.9 (за парцела 7); Четврт 4 Блок 4.1, Блок 4.3 
(за парцела 4), и Блок 4.10; Четврт 6 Блок 6.1; Четврт 
7 Блок 7.4 и Блок 7.13. 

Од увидот во образложението на согласноста Су-
дот, исто така, утврди дека овој детален урбанистички 
план е изработен во две фази и тоа како нацрт на план 
и предлог на план, дека по нацртот на планот е извр-
шена стручна ревизија и стручна консултација, дека е 
прибавено стручно мислење од главниот градски ар-
хитект на Скопје, дека е спроведена јавна анкета, за 
која граѓаните биле известени преку дневниот печат, а 
е изготвен и извештај од спроведената анкета по нацр-
тот на планот. 

Од образложението на издадената согласност вид-
но е дека за останатиот дел од планот кој не е вклучен 
во оваа' 'согласност, според Министерството потребно 
е да се изработи согласно Правилникот за,стандарди и 
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нормативи за планирање и да се спроведе постапка 
согласно Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање. 

5. Во член 2 од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање, просторното и урбанистичкото пла-
нирање е дефинирано како континуиран процес кој се 
обезбедува со изработување, донесување и спроведу-
вање на просторни и урбанистички планови кои меѓу-
себно се усогласуваат. 

Во член 4 од истиот закон предвидено е дека со 
просторното и урбанистичкото планирање се обезбе-
дува порамномерен просторен развој, рационално уре-
дување и користење на просторот, услови за хумано 
живеење и работење на граѓаните, како и се предвиду-
ваат мерки за заштита и унапредување на животната 
средина и природата, заштита од воени разурнувања, 
од природни и технолошки непогоди. 

Според член 11 од Законот, деталниот урбанистич-
ки план се донесува за одделни делови на населени 
места и други подрачја за кои е донесен генерален ур-
банистички план и содржи особено: план на градежни 
парцели и површина за изградба на објекти определе-
ни со регулациони и градежни линии, максимална ви-
сина на објектите и други поблиски услови за градба, 
план на сообраќајна мрежа и друго. 

Според членовите 17,18 и 19 од Законот, планови-
те се изработуваат во две фази: нацрт на план и пред-
лог на план, при што по нацртот на планот задолжи-
телно се врши стручна ревизија и се организира струч-
на расправа, а додека по нацртот на деталниот урба-
нистички план се спроведува јавна анкета. Изменува-
њата и дополнувањата на урбанистичките планови, 
согласно член 20 став 1 од Законот се вршат по иста 
постапка за нивно донесување. 

Во членот 22 став 6 од Законот, утврдено е дека 
урбанистичките планови што ги носат општините, 
градот Скопје и општините од подрачјето на градот 
Скопје, а меѓу нив спаѓаат и деталните урбанистички 
планови, можат да се спроведуваат по издавање на 
согласност од Министерството надлежно за работите 
на урбанизмот, а додека според ставот 7 на истиот 
член, плановите за кои не е издадена согласност, се 
сметаат дека не се донесени. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
просторните и урбанистичките планови се документи 
од посебно значење за уредувањето и користењето на 
просторот, кои што мораат да ги содржат сите еле-
менти утврдени во Законот и да се донесат во постап-
ка пропишана со Законот, во која што, исто така, се 
врши и нивно изменување и дополнување. Од наведе-
ните законски одредби, а пред се од ставот 7 на член 
22 од Законот, исто така, произлегува дека согласнос-
та што ја издава Министерството за урбанизам прет-
ставува составен дел, односно фаза од постапката за 
донесување на деталните урбанистички планови, со 
оглед дека согласно тој став, за донесени се сметаат 
само оние урбанистички планови за кои е издадена 
согласност, а во спротивно плановите не се сметаат за 
донесени, односно планот на кој не е дадена соглас-
ност не може да се спроведува и да произведува прав-
но дејство. Тоа, со други зборови значи дека во самиот 
Закон за просторно и урбанистичко планирање при 
донесување на урбанистичките планови е утврдена 
поделена надлежност меѓу органите на единиците на 
локалната управа и Министерството за урбанизам и 
градежништво, како еден од органите на извршната 
власт. 

Меѓутоа, од суштината на наведените законски од-
редби, според мислењето на Судот произлегува дека 
Министерството за урбанизам и градежништво може 
да издаде или да не издаде согласност за спроведување 
на целиот план, а не само на дел од планот, во завис-
ност од тоа дали планот како целина е донесен или не 
е донесен согласно одредбите од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање и прописите донесени 
врз основа на овој закон. Ова особено затоа што и од 
целата концепција на системот на просторното и ур-
банистичко планирање утврдена во Законот произле-
гува дека урбанистичкиот план се донесува за плани-

рање на уредувањето и користењето на определен 
простор, односно подрачје опфатено со тој план и во 
контекст на целината на тој простор се планираат, 
заштитуваат и хармонизираат сите параметри, однос-
но елементи што мора да ги содржи тој план. Оттука 
неделивоста на просторот и елементите на тој прос-
тор во сите фази на донесување на планот стартуваат, 
односно почнуваат од границите на опфатот на прос-
торот што се планира; така што со селективно и арби-
трарно издвојување на одделни објекти и други со-
држини што биле планирани на тој простор во фазата 
на давањето на согласноста на планот, како што е во 
конкретниот случај, а и во било која друга фаза, се 
врши разбивање, односно цепкање на планот, односно 
се нарушува целината и хармонизацијата на просто-
рот опфатен со тој план, што е во спротивност и со це-
лите и функциите за кои се донесуваат урбанистички-
те планови. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај Минис-
терството за урбанизам и градежништво издало сог-
ласност само на дел од Деталниот урбанистички план 
за населбите Буњаковец и Дебар Маало, а од сушти-
ната на член 22, како и на другите одредби од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање според мис-
лењето на Судот не произлегува можност за издавање 
на делумна согласност, односно на согласност само на 
дел на детален урбанистички план, а имајќи предвид 
дека предмет на оспорување беше само согласноста 
на планот, како негов составен дел, а не и планот во 
целина, Судот оцени дека оспорената одлука, односно 
оспорениот Детален урбанистички план во делот на 
согласноста издадена од Министерството за урбани-
зам и градежништво не е во согласност со напред на-
ведените одредби од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање. 

Од причини што со согласноста само на дел на Де-
талниот урбанистички план за нас. Буњаковец и Де-
бар Маало - Скопје истовремено е нарушена целината 
на планот и е создадена дисхармонизација во планира-
њето на просторот опфатен со овој план, Судот, исто 
така оцени дека овој план, во оспорениот дел не е во 
согласност и со член 8 став 1 алинеја 9 од Уставот, 
според кој една од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија е уредувањето и 
хуманизацијата на просторот и заштитата и унапреду-
вањето на животната средина и на природата, која е 
операционализирана меѓу другото и со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите д-р Ни-
кола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

У. бр. 58/2000 Претседател 
12 јули 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

2472. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член НО од Уставот на Република Македонија и 
член 70 став 1 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одр-
жана на 12 јули 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се одбива барањето на Васко Костески од Би-

тола за заштита од дискриминација по основ на верска 
припадност предизвикана со Пресудата ГЖ.бр.2602/99, 
донесена од Апелациониот суд во Битола на 27 септе-
мври 1999 година. 

2. Се отфрла барањето на истиот подносител и по 
истиот основ во однос на: 

- Решението за престанок на работниот однос на 
Васко Костески (со замена со парична казна...), бр. 04-
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291/1, донесено од раководителот на Подружницата 
"РЕК-Битола" во с. Новаци кај Битола на 3 февруари 
1998 година; 

- Одлуката, РОП.бр.0203-887/42/2 (со која се одби-
ва приговорот на Васко Костески и се потврдува прет-
ходното решение), донесена од Комисијата за заштита 
на правата во ЈП "Електростопанство на Македонија“ 
од Скопје на 27 февруари 1998 година; 

- Пресудата, П.бр. 917/98 (со која е одбиено бара-
њето на Васко Костески за поништување на претход-
ното решение), донесена од Основниот суд во Битола 
на 24 март 1999 година; 

- Пресудата ГЖ.бр.1770/99 (со која е одбиена жал-
бата на Васко Костески против претходната пресуда и 
истата е потврдена), донесена од Апелациониот суд во 
Битола на 14 јули 1999 година; 

- Решението за престанок на работниот однос на 
Васко Костески (со замена со парична казна...), бр. 04-
863/1, донесено од раководителот на Подружницата 
"РЕК-Битола" во с. Новаци кај Битола на 14 април 
1998 година; 

- Одлуката, РОП.бр.0203-2206/47/1 (со која се одби-
ва приговорот на Васко Костески и се потврдува прет-
ходното решение), донесена од Комисијата за заштита 
на правата во ЈП "Електростопанство на Македонија“ 
од Скопје на 8 мај 1998 година; 

- Пресудата, П.бр.1661/98 (со која е одбиено бара-
њето на Васко Костески за поништување на претход-
ното решение), донесена од Основниот суд во Битола 
на 27 мај 1999 година. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство со обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија“. 

4. Васко КостеСки-инженер од Битола, на 18 ноем-
ври 1999 година поднесе барање до Уставниот суд на 
Република Македонија заради заштита од дискрими-
нација по основ на верска припадност, предизвикана 
со поединечните акти означени во точките 1 и 2 од 
оваа одлука. 

а) Процедурален основ за поднесување на барање-
то е член 50 став 1 од Уставот (односно уставното 
овластување за секој граѓанин (1) да може да бара за-
штита на уставните слободи и права, (2) тоа да го бара 
и од Уставниот суд и (3) таа постапка да има приори-
тет и итно да се решава), како и член 51 од Деловни-
кот на Уставниот суд (односно“ определувањето (1) 
секој граѓанин да може да бара заштита од Уставниот 
суд, (2) ако смета дека му е повредено негово право 
или слобода, (3) кои се утврдени во член НО став 1 
алинеја 3 од Уставот, (4) и кои се повредени со поеди-
нечен акт или дејство, (5) потоа поединечниот акт да е 
конечен или правосилен, (6) и да не поминало повеќе 
од 2 месеци од неговото доставување, (7), а за дејство-
то, да не поминале повеќе од 2 месеци од денот на до-
знавањето за него (релативен и субјективен рок), и 
кумулативно (8) да не поминало повеќе од 5 години од 
преземањето на дејството (апсолутен и објективен 
рок) 

б) Материјален основ за поднесување на барањето 
(односно кои одредби за правата и слободите, според 
барателот, му се повредуваат) е член 9 од Уставот (од-
носно уставната определба граѓаните да бидат еднак-
во третирани во остварувањето на нивните слободи и 
права) и член 19 од Уставот (односно уставното овла-
стување граѓаните слободно да применуваат и пока-
жуваат вера), потоа член 4 од Законот за верските за-
едници и религиозните групи - "Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 35/97 (односно определу-
вањето: на граѓанинот да не може да му бидат 
ускратени правата што ги има според Уставот и 
закон, поради припаѓање на верска заедница и 
вршење или учество во вршење на верски обреди, 
како и да е забрането граѓанинот да се принудува да 
не учествува во верски обреди или други видови 
изразувања на верата или да се попречува да стане 
или да биде член на верска заедница) и, конечно, 
членовите 9 и 14 од Европската конвенција за заштита 
на човековите права и основните слободи (односно 

определувањето) секој човек да има право слободно 
да ја изразува својата вера преку богослужба, поука, 
проповеди, верски обреди и ритуали, при што 
уживањето на тоа право и слобода е без дискри-
минација на било која вера). 

Изнесените материјални одредби од Уставот, За-
конот и Европската конвенција, смета барателот, би-
ле повредени со оспорените акти, и со тоа бил ставен 
во нееднаква, дискриминирачка положба по основ на 
верската припадност. 

в) Начинот на кој било сторено тоа, бил следниот: 
подносителот на барањето отсуствувал од работа (ра-
ботно место - млад инженер од електро насока во По-
дружницата на "РЕК-Битола" во с. Новаци) на 29 ја-
нуари и на 7 април 1998 година, кои денови биле први 
денови на верските празници "Рамазан Бајрам“ и 
"Курбан Бајрам“ за верниците од муслиманската ве-
роисповест, при што отсуството од работа подносите-
лот на барањето го објаснувал со тврдење дека ја при-
фаќа муслиманската вероисповест, поради што тие 
денови биле и за него законски неработни денови, па 
отсуството било исправно и не можел да трпи штетни 
последици за тоа. 

Претпријатието, пак, во двата случаи и секој слу-
чај во две инстанци, и судовите, исто така во двата 
случаи и секој случај во две инстанци, според барате-
лот, не го, прифатиле неговото тврдење дека ја прифа-
ќа“ муслиманската вероисповест,“ оттука неговото 
отсуство од работа во двата случаи го сметале за неос-
новано и, поради тоа, го казниле со престанок на ра-
ботниот однос, заменувајќи ја таа казна со парична, во 
висина од 15% од неговата месечна плата и тоа за 3 
месеци, во првиот случај, и за 6 месеци во вториот 
случај (причина за замена на казната во двата случаи 
била постоење олеснителна околност - не настанале 
поголеми штетни последици). 

Токму не прифаќањето на тврдењето на барателот 
дека ја прифаќа муслиманската вероисповест, потоа 
барање од него да го докаже таквото негово верско 
уверување и нивното самоиницијативно изведување на 
такви докази, на барателот му создавале чувство на 
обесправеност, дискриминација и притисок врз него 
поради неговата верска определба, па од тие причини 
се обраќа до Уставниот суд со надеж дека овој проб-
лем "ќе биде разрешен во рамките на нашиов правен 
систем и држава“. 

5. На седницата Судот утврди дека со пресудата 
означена во точката 1 од оваа одлука се одбива жал-
бата на Васко Костески и се потврдува Пресудата на 
Основниот суд во Битола од 27 мај 1999 година, затоа 
што: 

' "Неосновани се жалбените причини за погрешно и 
нецелосно утврдена фактичка состојба. Имено, од из-
ведените докази првостепениот суд утврдил дека Вас-
ко. Костески бил во работен однос кај ЈП "Електро-
стопанство на Македонија“ - Подружница "РЕК-Би-
тола“ во с. Новаци на неопределено работно време 
како електро - инженер. Со решение на раководите-
лот на Подружницата бр. 04-863/1 од 14 април 1998 го-
дина му престанал работниот однос заради сторена 
повреда на работната обврска бидејќи самоволно 
отсуствувал од работа на ден 7 април 1998 година која 
дисциплинска мерка му е'заменета со парична казна 
од 15% од месечната плата во траење од 6 месеци. 
Васко Костески против наведеното решение благо-
времено приговорил кое од страна на Јавното прет-
пријатие му било одбиено како неосновано. Од изве-
дените докази првостепениот суд утврдил дека Васко 
Костески по народност е Македонец, а не е спорен фа-
ктот дека за време на христијанските празници истите 
ги празнувал, а сега по повод отсуството од работа се 
декларира со муслиманска вероисповест, со што го 
правда отсуството на 7 април 1998 година на кој ден 
бил верскиот празник "Курбан бајрам“. 

Овој суд, при одлучувањето, посебно ги ценеше 
жалбените причини на Васко Костески дека првосте-
- пениот суд не смееше' да бара докази за припадноста 
на некого за неговата вероисповест заради тоа што 
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истото претставувало лично чувство на граѓанинот и 
дека согласно уставните одредби на граѓаните им се 
гарантира слободата на вероисповест и дека исповеду-
вањето на верата е приватна работа на човекот и за-
тоа на никого не е должен да му докажува. 

Ваквите жалбени причини овој суд ги оцени како 
неосновани заради фактот што Васко Костески кој е 
во работен однос кај Јавното претпријатие, треба да 
биде присутен на своето работно место во секој рабо-
тен ден, а доколку истиот отсуствува своето не доаѓа-
ње на работа треба да го оправда. Од изнесеното про-
излегува обврската за Васко Костески да презентира 
доказ за оправданоста на неговото отсуство на ден 7 
април 1998 година и за тоа изведувани се докази во тој 
правец дали Васко Костески навистина по своја 
вероисповест е муслиман и оправдано отсуствувал од 
работа на именованиот муслимански празник или, 
пак, тоа не е случај бидејќи користел денови поточно 
празнувал и за време на христијанските празници. 

Инаку, овој суд се согласува со констатацијата на 
Васко Костески изнесена во жалбата и истата наоѓа 
поткрепа во одредбите од член 19 од Уставот на 
Република Македонија и член 1 од Законот за правна-
та положба на верските заедници дека се гарантира 
слободата на вероисповеста и дека тоа претставува 
лично чувство на секој граѓанин на Република Маке-
донија, меѓутоа при сторена повреда на работната 
обврска - не доаѓање на работа, првостепениот суд 
должен е да утврдува, како што и постапил, дали так-
вото не доаѓање е оправдано и, во таа смисла, откако 
извел доволно докази, правилно утврдил дека Васко 
Костески неоправдано отсуствувал од работа, а наве-
деното дека припаѓа на верската исповест од мусли-
манската вера е само причина Васко Костески да го 
оправда отсуството, бидејќи истиот ги користел и 
христијанските верски празници за да отсуствува од 
работа. 

Од изнесените причини, овој суд одлучи како во 
изреката на Пресудава, применувајќи ги одредбите од 
член 354 од ЗПП“. 

Од содржината на Пресудава, од една страна, и од 
содржината на барањето упатено до Судов, од друга 
страна, овој суд како неспорни ги утврди следните 
факти: 

- Васко Костески е вработен на неопределено 
време во Јавното претпријатие "Електростопанство 
на Македонија“ - Подружница "РЕК-Битола" во с. 
Новаци кај Битола; 

- именованиот не бил на работа на 7 април 1998 
година; 

- 7 април 1998 година бил прв ден "Курбан 
Бајрам“, празник за верниците од исламската верон,с-
повест; . ^ 

- според закон, наведениот верски празник (што 
значи и 7 април 1998 година) е неработен ден,- ама за 
верниците од таа вероисповед (член 4 став 1 алинеј а 2 
од Законот за празниците на Република Македонија -
"Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/98); 

Спорно прашање, пак, помеѓу "двете страни“ е: 
- дали Васко Костески и припаѓа на исламската 

вероисповест или не? (Тој усмено изјавува дека и 
припаѓа на таа вера и само на тој елемент го заснова 
своето барање упатено до Уставниот суд, истовремено 
укажувајќи дека таа своја изјава ниту самиот треба да 
ја докажува, ниту друг смее да бара нејзино докажува-
ње, ниту пак смее самиот да изведува докази. Апела-
циониот суд, пак, ја има во предвид изјавата на Васко 
Костески - дека "и припаѓа на муслиманската вероис-
повест“, но бидејќи тој бара остварување на права од 
слободата на вероисповед, а тоа не го докажува со ни-
еден објективен факт туку одбива да го докажува тоа, 
тој суд самиот изведува докази - дека Васко Костески 
е Македонец по национална припадност и дека ги 
празнувал христијацските празници ^ои;се неработни, 

па заклучува дека изјавата за прифаќање на мусли-
манската вероисповест всушност значи само правда-
ње на отсуството, поради што неприсуството на Васко 
Костески на работа на 7 април 1998 година е неоп-
равдано и казната основана). 

Оттука, пред Уставниот суд се постави претходно 
прашање дали при остварување на некое право (како 
на пример, во конкретниот случај, право на платено 
отсуство од работа за верски празник), а кое право 
произлегува од некоја слобода (како, на пример, во 
конкретниот случај, слобода на вероисповед), е довол-
на изјава како субјективна волја на граѓанинот или ос-
тварувањето на правото мора да почива на објективни 
факти кои треба да се утврдат преку докази. 

Имајќи предвид дека владеењето на правото е те-
мелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија според член 8 став 1 алинеја 3 на Уставот, 
под што треба да се подразбере доминација на објек-
тивизирана правна норма над субјективната волја при 
барање на остварување на права, од една страна, како 
и имајќи ги предвид укажувањата на претставниците 
на христијанската и исламската религија во Република 
Македонија (деканот на Богословскиот факултет во 
Скопје и поглаварот на исламската заедница во 
Македонија) дека постојат објективизирани крите-
риуми за определување на припадништвото на еден 
граѓанин на христијанско и исламско верско уверува-
ње, од друга страна, Судот оцени дека нужно мора да 
се утврдат објективни факти поврзани со остварување 
на некое право и да се изведат докази за нив, во си-
туација кога се бара некое право. 

Во тој склоп, заради утврдување на објективни 
факти кои би биле во функција на оценката дали по-
стои дискриминација по верска основа во конкретниот 
случај, овој суд организира јавна расправа (на 27 ап-
рил 2000 година) и три консултативни разговори (на 
16 и 25 мај и 8 јуни 2000 година) и врз основа на нивна-
та содржина, особено врз основа на исказите на под-
носителот на барањето, утврди дека содржината на 
неговите верски уверувања (па дури и формата) објек-
тивно не се совпаѓаат со содржината на исламската 
религија (па и нејзината форма) по разни основи (на 
пример, околу содржината: не познавање на основни-
те, најважните, постулати на таа религија, преку кои 
се изразува суштината на тоа уверување; или не по-
знавање на битни делови од целината на тој религио-
зен систем; околу формата: не познавање на начинот 
на "влегување“ во редот на верниците со такво уверу-
вање;...). 

Имајќи, ја предвид утврдената фактичка состојба, 
овој суд оцени дека Пресудата ГЖ. бр. 2602/99, донесе-
на од Апелациониот суд во Битола на 27 септември 
1999 година, не врши дискриминација, односно не го 
доведува Васко Костески во нееднаква, понеповолна 
правна положба во однос на другите граѓани по вер-
ска основа, што се однесува до остварувањето на него-
вите права, со тоа што Пресудата се впушта во утвр-
дувањето на објективните факти и во изведување на 
докази за нив во врска со неговото отсуство од работа 
на 7 април 1998 година, како и со тоа што дозволува 
тој да биде казнет парично и да се смета дека неоправ-
дано отсуствувал од работа на наведениот ден. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Што се однесува, пак, до поединечните акти оз-
начени во точката 2 од оваа одлука, Судот утврди де-
ка, согласно член 51 од Деловникот на Судот, нема 
процесни претпоставки за постапување по тој дел од 
барањето со оглед дека поминало повеќе од два месе-
ци од денот на доставувањето на поединечниот акт до 
граѓанинот и неговото обраќање со барање до Устав-
ниот суд. 

Поради тоа, Судот одлучи како во точката 2 од 
оваа одлука. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
тфчкцте ј^и % од рвааодлука. , . . , , , , 
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8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите д-р Ни-
кола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

У. бр. 220/99 Претседател 
12 јули 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

2473. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член НО од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 12 јули 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 40 став 1 точка 3 од Законот за 
Агенцијата за разузнавање ("Сл. весник на РМ“ бр. 
19/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива од Стамен Филипов од Скопје со решение У. 
бр. 76/2000 од 24 мај 2000 година поведе постапка за 
оценување уставноста на одредбата од Законот озна-
чен во точката 1 од ова решение, бидејќи основано се 
постави прашањето за неговата согласност со член 38 
став 2 и член 54 став 1 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 40 
став 1 точка 3 од Законот, директорот на Агенцијата 
ќе донесе подзаконски пропис за работите и задачите 
кои е неопходно да се извршуваат во времето на 
штрајкот. 

5. Со членот 38 од Уставот, се гарантира правото 
на штрајк. Со закон може да се ограничат условите за 
остварување на правото на штрајк во вооружените си-
ли, полицијата и органите на управата. 

Според член 2 од Законот за Агенцијата за разу-
знавање, Агенцијата е надлежна да собира податоци и 
информации од значење за безбедноста и одбраната 
на Република Македонија и стопанските, политичките 
и други интереси на државата. Агенцијата врши ана-
лизи и истражувања на податоците и информациите 
од став 1 на овој член и задолжително ги известува 
претседателот на Република Македонија, Владата на 
Република Македонија и други државни органи за 
прашања од значење за нивниот делокруг. Акт за на-
чинот на информирањето од став 2 на овој член доне-
сува Владата на Република Македонија, со претходна 
согласност на претседателот на Република Македо-
нија. 

Согласно членот 33 од овој закон, вработените во 
Агенцијата правото на штрајк можат да го оствару-
ваат под услови битно да не се нарушува редовното 
извршување на работите и задачите на Агенцијата. 
Заради спречување на евентуални штетни последици 
од неизвршување на работите и задачите за време на 
штрајкот, директорот или од него овластен работник 
е должен да обезбеди потребно функционирање на 
организационите единици во процесот на работата. 
Врз основа на преземените мерки од став 2 на овој 
член, вработените се должни да постапуваат по соод-
ветните наредби. Доколку вработените не постапат 
согласно со став 3 на овој член директорот, односно 
овластениот работник е должен да го обезбеди оства-
рувањето на работниот процес со заменување на соод-
ветни работници. 

Од изнесеното произлегува дека правото на 
штрајк е уставно гарантирано право на вработените, 
организирано да запрат со работата со цел да постиг-
нат остварување на одредени економски или полити-
чки права. Меѓутоа, за да се спречи битно нарушува-

ње на редовното извршување на работите и задачите, 
можно е со закон да се ограничат условите за оствару-
вање на правото на штрајк во вооружените сили, по-
лицијата и органите на управата. 

Оттука, Судот оцени дека оспорената одредба од 
законот, според која директорот на Агенцијата со 
подзаконски пропис ќе ги определи работите и зада-
чите кои е неопходно да се извршуваат во времето на 
штрајкот, не е во согласност со членот 38 од Уставот 
според кој единствено со закон може да се ограничат 
условите за остварување на правото на штрајк во воо-
ружените сили, полицијата и органите на управата. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите д-р Ни-
кола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

У. бр. 76/2000 Претседател 
12 јули 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

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

тужба за утврдување право на сопственост, по тужба 
на тужителот АД "Центро" Скопје, ул. "Босна и Хер-
цеговина“ бр. 55, против тужениот Хаџи Јанев Пано 
од Скопје, ул."Иво Лола Рибар“ бр. 40, сега со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да 
постави полномошник, кој пред судот ќе ги штити не-
говите интереси. Во спротивно, на тужениот ќе му би-
де одреден привремен застапник кој ќе го застапува 
пред судот до правосилното окончување на постапка-
та. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П. бр. 
206/2000. (26217) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е по-

стапка за поништување на украдени хартии од вредно-
ст - акции издадени од АД "Охис" со следните ознаки: 
0015257; 0015258; 0015259; 0015260; 0015161; 2007301; 
2007302; 5012500; 5012501; 5012502, 1008193; 1008194; 
1008195; по барање на Христовски Сашо од Скопје. 

Се повикува држателот на акциите да ги пријави 
во судот, исто така се повикува секое лице кое може 
да стави приговор поради поведувањето на оваа пос-
тапка како и да го извести судот за лицето кое ги др-
жи акциите во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот. Во спротивно, акциите ќе бидат пониш-
тени. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 
48/2000. (25492) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведена е 
парнична постапка за развод на брак, по тужба на ту-
жителката Ајше Калиси од Скопје, ул. "Методија Ми-
тевски "бр. 10/11-11, против тужениот Берам Калиси 
од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. 

Со решение од Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје, на тужени-
от Берам Калиси му е поставен привремен старател, 
адвокат Николина Стојановска - Бојковска од Скопје, 
ул."Битпазарска"бр. 125, која ќе ги штити неговите 
права и интереси до правосилното окончување на пос-
тапката, се додека тој или негов полномошник не се 
појави пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI П. бр. 
804/00. (25655) 
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Пред Основниот суд Скопје II - Скопје поднесена е 
тужба за утврдување право на сопственост, по тужба 
на тужителот Брајановски Благоја од Скопје, ул. Бла-
гоја Мучето" бр. 31 а, против тужената Вукосављевиќ 
Јелица од Скопје, сега со непозната адреса на живее-
ње. 

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да 
постави полномошник, кој пред судот ќе ги штити 
нејзините интереси. Во спротивно, на тужената ќе и 
биде одреден привремен застапник кој ќе ја застапува 
пред судот до правосилното окончување на постапка-
та. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI. П. бр. 
1139/00. (26125) 

Пред овој суд заведен е спор за долг, по тужба на 
тужителот "С.М." Претпријатие за промет на големо 
и мало и посредување во прометот увоз-извоз ЦО 
Скопје, против тужената Анета Хаџибулиќ од Скопје, 
ул."Џемал Биједиќ" бб, сега со непозната адреса во 
странство, застапувана од привремениот застапник ад-
вокат Нада Гоческа од Скопје, Звонко Цветковски од 
с. Ржаничино бр. 4, Скопје и Зејна Шабани од с. Пет-
ровец ул."14" бр. 4, сега со непозната адреса во Сарае-
во. Вредност 303.688,00 денари. 

Се повикива тужената Зејна Шабани да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот или во истиот рок да достави точна адреса. Во 
спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник 
кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје, III П. бр. 
2221/96. (26147) 

Пред овој суд во тек е постапка за отстапување на 
договор за подарок, по тужба на тужителот Зија Сали 
од Скопје, ул."1142" бр. 29, против тужениот Рамиз 
Сали од Скопје, сега со непозната адреса во Германи-
ја. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави во Основниот 
суд Скопје II - Скопје, или во тој рок да ја достави не-
говата адреса или постави свој полномошник. Во сп-
ротивно, ќе му биде поставен привремен застапник 
преку Меѓуопштинскиот ценатр за социјални работи, 
кој ќе ги штити неговите интереси, се додека тој или 
негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П. бр. 
959/00. ' ' (25951) 

Пред Основниот суд Скопје II- Скопје е заведен 
предлог за поништување исправа, по предлог на'пред-
лагачот Фанка Андонова од Скопје, со стан' на 
ул."Никола Русински" бр. 12/2-21, према противникот 
- учеснќкбт во постапката АД "Охис" Скопје. ' 1 

Се повикува секое лице држател на исправите - ак-
ции од серија AO према спецификацијата издадена од 
АД "Охис" Скопје, на име на предлагачот Фанка Ан-
донова, која спецификација е со дата од 16.09.1999, и 
тоа две акции од серијата 2009006 и 2009007, една 
акција од 5 апоени серија 5015171 и 8 акции од 10 
апоена серија 1011414, 1011415, 1011416, 1011417, 
1011418, 1011419, 1011420 и 1011421 како и секое лице 
на кого му е познато за постоењето и имателот на 
овие акции да се јави во судот во рок од 2 месеца од 
денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, ис-
тите ќе бидат поништени. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 
63/2000. (26091) 

ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за поништување 

на брак, по тужба на тужителката Џеврије Јашари од 
с. Романовце, застапувана од полномошникот Диме 
Јаконовски,од Куманово,'прбтив тужените Рами Ја-
шари -од с. Романовце и Јегле Вероника од Друга Реса 

Р. Хрватска, со непозната адреса на живеење. Вредно-
ст на спорот 2.000,00 денари. 

На второ тужената Јегла Вероника од Р. Хрватска, 
од Друга Реса, и се поставува привремен застапник 
Светлана Спасовска адвокат од Куманово, која што 
ќе ја застапува во оваа правна работа, се додека вто-
ротужената или нејзин полномошник не се појават пр-
ед судот. 

Од Основниот суд во Куманово, III П. бр. 563/2000. 
(25782) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 10350/99, на регистарска влошка бр. 02029509 
7-4-11-000, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на АД со ЗТД на Печатница ГОЦЕ ДЕЛ-
ЧЕВ-АД Скопје, ул. "Осма ударна бригада" бр. 35, 
Скопје. 

Дејности: 22.21,22.22,22.23,22.24, 22.25,21.21,21.25, 
21.22, 21.23, 21.24, 22.11, 22.14, 22.15, 22.33, 22.12, 22.13, 
92.40, 36.50, 36.63, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 
52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 
52.45, 5246, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.46, 51.22, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 
51.66, 51.51, 51.45, 51.47, 51.52, 51.61, 51.62, 51.63, 51.70, 
28.51, 28.52, 52.74, 63.12, 74.13, 74.40, 74.84, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 70.20, 
63.40, 72.10, 72.20, 74.14, 74.20/5, 74.12, 72.30, 72.40, 
72.60, 71.33, 71.34, 71.40, 71.82, 71.83, 71.84, 85.32/2, 
51.57, 63.21, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување 
во надворешнотрговскиот промет, продажба на стоки 
од консигнациони складови, меѓународна шпедиција и 
шпедитерски услуги, реекспорт, превоз на стоки и 
патници во меѓународниот сообраќај, малограничен 
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југосла-
вија. 

Во правниот промет со трети лица АД истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица АД одговара со сите 
свои средства. Лице овластено за застапување во вна-
трешниот и надворешниот промет е Зоран Лазароски-
извршен директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
10350/99. (26353) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 998/99, во регистарската влошка бр. 02006912?-7-
09-009, го запишал во трговскиот регистар основање-
то на подружница на Јавно претпријатие за стопанису-
вање со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" 
бр. 145. Подружница Средна Берово, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 123 Берово. 

Дејности на подружницата се следните: 
- управување и одржување на пасишта, примена на 

агротехнички и агромелиоративни мерки (отстранува-
ње на непожелни растителни видови, заштита од ле-
жари и болести и др.); одржување и изградба на ин-
фраструктурни објекти (бачила, настрешници, доста-
пни патишта, водопоила, базени за капење на добиток 
и др.); промет на мало со млеко и млечни производи, 
добиточна храна, репроматеријали за корисниците на 
пасишта и други; мешовити стоки; промет на големо 
со добиток, млеко и млечни производи, лековити бил-
ки и плодови и други мешовити стоки; вештачко осе-
менување на овци; инвентаризација на пасиштата. 

Подружницата во правниот промет со трети лица 
настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие. 

За обврските сторени во правниот промет од под-
ружницата одговара Јавното претпријатие. 

Основач на подружницата е Јавното претпријатие 
за стопанисување со пасишта Скопје, ул. "Партизан-
ска' одреди бр. 14'5 Скопје. ' 
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Седиштето на Подружницата се наоѓа на ул. "Мар-
шал Тито" бр. 123 Берово. 

Назив на Подружницата: Подружница Средна Бе-
рово. 

Лице овластено на Подружницата Средна Берово 
е Лидија Ружинска - в.д. раководител со ограничени 
овластувања до 60.000,00 денари, а над тој износ пот-
ребна е согласност од директорот на Ј.П. за склучува-
ње на Договори за користење на пасишта и распола-
гање на средства од акредитивот на подружницата. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
998/99. (14495) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 1008/99, во регистарската влошка бр. 020069127-7-
09-004, го запишал во трговскиот регистар основање-
то на подружница на Јавно претпријатие за стопанису-
вање со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" 
бр. 145. Подружница Осогово Кратово, ул. "Никола 
Тесла" бр. 1 Кратово. 

Основач: Јавното претпријатие за стопанисување 
со пасишта Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 145 
Скопје. 

Назив: Подружница Осогово Кратово. 
Седиште на Подружницата се наоѓа ул. "Никола 

Тесла" бр. 1 во Кратово. 
Дејности на подружницата се следните: управува-

ње и одржување на пасишта, примена на агротехнич-
ки и агромелиоративни мерки (отстранување на непо-
желни растителни видови, заштита од лежари и болес-
ти и др.); одржување и изградба на инфраструктурни 
објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, во-
допоила, базени за капење на добиток и др.);, промет 
на мало со млеко и млечни производи, добиточна хра-
на, репроматеријали за корисниците на пасишта и дру-
ги; мешовити стоки; промет на големо со добиток, 
млеко и млечни производи, лековити билки и плодови 
и други мешовити стоки; вештачко осеменување на 
овци; инвентаризација на пасиштата. 

Подружницата во правниот промет со трети лица 
настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие. 

За обврските сторени во правниот промет од под-
ружницата одговара Јавното претпријатие. 

Лице овластено на Подружницата е Драги Анге-
ловски - раководител со ограничени овластувања до 
60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност 
од директорот на Ј.П. за склучување на Договори за 
користење на пасишта и располагање на средства од 
акредитивот на подружницата. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
1008/99. (14496) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 1000/99, во регистарската влошка бр. 020069127-7-
09-015, го запишал во трговскиот регистар основање-
то на подружница на Јавно претпријатие за стопанису-
вање со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" 
бр. 145. Подружница Козјак Штип, ул. "Железничка" 
бр. 7 А Штип. 

Основач: Јавното претпријатие за стопанисување 
со пасишта Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 145 
Скопје. 

Назив: Подружница Козјак Штип. 
Седиште на Подружницата се наоѓа ул. "Железни-

чка" бр. 7 А во Штип. 
Дејности на подружницата се следните: управува-

ње и одржување на пасишта, примена на агротехнич-
ки и агромелиоративни мерки (отстранување на непо-
желни растителни видови, заштита од лежари и болес-
ти и др.); одржување и изградба на инфраструктурни 
објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, во-
допоила, базени за капење на добиток и др.); промет 
на мало со млеко и млечни производи, добиточна хра-
на, репроматеријали за корисниците на пасишта и дру-
ги; мешовити стоки; промет на големо со добиток, 
млеко и млечни производи,; лековити билки и плодови 

и други мешовити стоки; вештачко осеменување на 
овци; инвентаризација на пасиштата. 

Подружницата во правниот промет со трети лица 
настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие. 

За обврските сторени во правниот промет од под-
ружницата одговара Јавното претпријатие. 

Лице овластено на подружницата е Сане Арсов -
в.д. раководител со ограничени овластувања до 
60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност 
од директорот на Ј.П. за склучување на Договори за 
користење на пасишта и располагање на средства од 
акредитивот на подружницата. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
1000/99. (14497) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 1012/99, во регистарската влошка бр. 020069127-7-
09-003, го запишал во трговскиот регистар основање-
то на подружница на Јавно претпријатие за стопанису-
вање со пасишта Скопје, бул "Партизански одреди" 
бр. 145. Подружница Кожув Кавадарци, ул. "ЈНА" бр. 
51. 

Основач: Јавното претпријатие за стопанисување 
со пасишта Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 145 
Скопје. 

Назив: Подружница Кожув Кавадарци. 
Седиште на Подружницата се наоѓа ул. "ЈНА" бр. 

51 во Кавадарци. 
Дејности на подружницата се следните: управува-

ње и одржување на пасишта, примена на агротехнич-
ки и агромелиоративни мерки (отстранување на непо-
желни растителни видови, заштита од лежари и болес-
ти и др.); одржување и изградба на инфраструктурни 
објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, во-
допоила, базени за капење на добиток и др.); промет 
на мало со млеко и млечни производи, добиточна хра-
на, репроматеријали за корисниците на пасишта и дру-
ги; мешовити стоки; промет на големо со добиток, 
млеко и млечни производи, лековити билки и плодови 
и други мешовити стоки; вештачко осеменување на 
овци; инвентаризација на пасиштата. 

Подружницата во правниот промет со трети лица 
настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие. 

За обврските сторени во правниот промет од под-
ружницата одговара Јавното претпријатие. 

Лице овластено на Подружницата е Илија Камчев 
- раководител со ограничени овластувања до 60.000,00 
денари, а над тој износ потребна е согласност од ди-
ректорот на Ј.П. за склучување на Договори за корис-
тење на пасишта и располагање на средства од акре-
дитивот на подружницата. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 
1012/99. (14499) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 865/2000, на регистарска влошка бр. 0202623-
67-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, трговија, услуги 
и градежништво ДАЦЕ-ДС Славе ДООЕЛ експорт-
импорт, ул. "5" бр. 43, нас. Јурумлери Скопје. 

Дејности: 51.19,51.21,51.31,51.32, 51.33,51.34,51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.30/1, 
55.30/2, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 
20.30, 20.40, 20.51, 34.30, 36.11, 36.13, 36.14, 45.21/1, 
45.21/2, 45.25, 45.32, 45.42, 45.43, 45.45, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. Застапување: посредување во 
промет со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, 
малограничен промет ср СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија 
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и Р Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај, туристички работи во стран-
ство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни 
работи во странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Славе Костади-

новски - управител без ограничувања. 
Единствен содружник е Славе Костадиновски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

865/2000 (14631) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1554/2000, на регистарска влошка бр. 02027-
5247-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги и трговија 
на големо и мало ЕНЕС КОМЕРЦ Ејуп ДООЕЛ из-
воз-увоз с. Боговиње-општина Боговиње. 

Дејност: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 
37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39. 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.02, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44,52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 
93.05. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредување, реекспорт, консигнација, меѓународен 
превоз на патници во друмскиот сообраќај, 
меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 
малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и 
СР Југославија. 

Во правниот промет спрема трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. 

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

Ејуп Џемаили - управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1554/2000 (14632) , 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 143/2000, на регистарска влошка бр. 0202462-
67-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друшт-
вото за производство, трговија и услуги Е & Д Села-
дин ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци ул. "Кочо Рацин“ 
бр. 41. 

Основач: Исмаилов Селадин ул. "Кочо Рацин“ бр. 
41 Кавадарци, со изјава од 03.01.2000 год. 

Дејности: 01.11,01.13,01.21,01.23,01.24,15.32,15.33, 
15.51,15.52,15.61,15.81, 15.82, 15.95, 15.91, 15.93, 15.94, 
15.98,17.40,18.10,18.21, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.24, 21.25, 25.21, 
25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 50.20, 50.40, 
52.74, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.84, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23,52.24,52.25,52.33,52.41,52.42,52.43,52.44,52.45. 

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизи-
нг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на сто-
ки од консигнациони складови, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

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

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

Лице овластено за застапување: Исмаилов Села-
дин - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
143/2000 (14633) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11643/99, на регистарска влошка бр. 0201771-
87-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП 
таксист ИГЕ Игор Грозде Цветковски с. Волково, ул. 
9 бб - Скопје. 

Како тргоец-поединец се пријавува лицето Игор 
Цветковски од с. Волково - Скопје. 

Дејност: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-

поединец истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет со 

трети лица трговецот-поединец одговара лично со це-
лиот свој имот. 

Игор Цветковски - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11643/99 (14634) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 146/20СХ), го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, услуги и трговија БИМ 
Милица ДООЕЛ експорт-импорт ул. ''Мраморец“ бр. 
35а Скопје. 

Дејности: 21.21,21.22,21.23,21.25,22.11,22.22,22.23, 
22.24, 22.25, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.56, 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, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.33, 72Л0, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 74.14, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, трговија со 
прехранбени производи, трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција. 

Основач: Трпана Ѓеорѓиева. 
ЈГице овлстено за застапување: Трпана Ѓеорѓиева 

- управител без ограничување. 
Лице овластено за застапување во надворешно тр-

говскиот промет: Трпана Ѓеорѓиева без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
146/2000 (14635) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12221/99, на регистарска влошка бр. 0202363-
97=8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ИВ ТРЕЈД Борис ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Божо 
Димов“ бр. 28 Кавадарци. 

Апостолов Борис основа друштво за производ-
ство, трговија и услуги ИВ ТРЕЈД Борис ДООЕЛ во 
Кавадарци. 

Друштвото ќе се занимава со следните дејности: 
15.71, 01.41, 15.32, 01.4, 52.11, 15.33, 52.24, 52.4, 52.12, 
52.41,15.20,15.12, 51.21, 51.31, 51.23, 51.32, 51.38, 51.42, 
51.41, 51.70, 60.24, 01.11, 01.12, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30,01.42,15.33,15.51,15.71, 52.21,52.22, 52.27, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

Управител на друштвото е Апостолов Борис. 
Во правниот промет истапува во свое име и за 

своја сметка, за обврските во правниот промет со тре-
ти лица одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12221/99 (14636) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14539/99, на регистарска влошка бр. 0202593-
5/-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДОО на Друштво за шпедиција, производ-
ство, трговија и услуги ЕКСИМ-ШПЕД Јордан и дру-
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ги ДОО експорт-импорт Кавадарци ул. "Индустри-
. ска" бр. 15. 

Содружници: Бошков Јордан,ул. "Ило Костов“ бр. 
17-Кавадарци и Бошков Даме ул. "Ило Костов“ бр. 
17-Кавадарци. 

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.24, 0.25, 51.11, 
51.21, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 60.24, 63.40, 74.84, 
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, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51:53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 

, 51.64, 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, 52.46, 60.22, 93.05, 
01.13/2, 60.21, 60.23, 63.12, 63.21, 65.12/3, 74.12, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10/1, 63.30, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, продажа на 
стоки од консигнациони складови, малограничен про-
мет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ист-
апува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
НТП е Бошков Даме, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14539/99 (14637) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8059/98, на регистарска влошка бр. 0201594-
67-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото со ограничена одгово-
рност за трговија ГОСИБ ДООЕЛ Симоновски Бла-
же експорт-импорт Кавадарци ул. "Ѓорѓи Соколов“ 
бр. 30. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,' 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизи-
нг. меѓународен транспорт на стоки, продажба на сто-
ки од консигнациони складови, малограничен промет 
со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР 
Југославија. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешен и НТП е Ванева Гордана, управител, со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8059/98 (14638) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6276/99, на регистарска влошка бр. 0201702-
6?-6Ј06-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на трговец поединец. Превоз на стока ЏЕ-КО-
МЕРЦ ТП Имерзеди Џемаиљ Амети с. Челопек, Бр-
веница. 

Дејност: 60.24 превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е Имерзеди Џема-
иљ Амети - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6276/99 - (14639) 

Основниот суд Скопје I. - Скопје,, со ; решението 
Трег. бр. 1732/2000, на регистарска влошеа бр/020264-

387-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштвото за производство, трговија, услу-
ги, туризам и градежништво БУЛМАГ ИНЖИНЕРИ-
НЃ Сашо и други ДОО Скопје ул. "Љубљанска'' бр. 1-
1/3. 

Назив: Друштво за производство, трговија, услуги, 
туризам и градежништво БУЛМАГ ИНЖИНЕРИНГ 
Сашо и други ДОО Скопје. - , 

Седиште: Ул. "Љубљанска'1 бр. 1-1/3. 
Основачи: Анчо Димитров Димитров од НР Буга-

рија, Атанас Иванов Стефанов НР. Бугарија и Сашо 
Андрески од Скопје ул. "Љубљанска“ бр. 1-1/3. 

Влог: 5000 ДМ или 155.050,00 ден. 
Дејности: 15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33, 

19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.11, 21.12, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32,;45.33„45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.40, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, .63.21, 63.12/3, 70.31, 
70.32, 71.10,-72.10, 72.20, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, 
92.33,92.71. : ' ' 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка а за обврските 
во правниот промет одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се именува Марија Ди-
митровска од Скопје ул. "Фредерик Шопен“ 1/9 која 
ќе го застапува друштво и во надворешното работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1732/2000 (14640) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1506/2000, на регистарска влошка, бр. 020275-
207-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ТП Превоз на стока ЦЕКА ТРАНС Шериф 
Мемет Цека ул. "Цетинска" бр. 47 Тетово, 

Основач: Шериф Мемет Цека од Тетово, ул. "Це-
тинска“ бр. 47. 

Фирма: ТП Превоз на стока, ЦЕКА ТРАНС Шер-
иф Мемет Цека. : , 

: Седиште: Тетово, ул. "Цетинска“ бр. 47.; 
Дејност: 60.24. , 
Управител: За управител на ТП се одредува Шер-

иф Мемет Цека од Тетово. 
Овластувања: Трговецот поединец во. правниот 

промет со трети лица истапува во свое име и.за своја 
сметка 

Одговорност: За обврските во правниот промет со 
трети лица преземени во текот на работењето одгова-
ра ТП лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1506/2000 (14641) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15474/99, на регистарска влошка бр. 020254-
077-3-01-000, го запиша во трговскиот,регистар осно-
вањето на Друштвото за трговија и услуги .СТУДЕНТ 
Стефче и Звонко ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Рампо 
Лефката“ бр. 20. 

Основачи: Атанасов Стефче, со стан на ул. "Рампо 
Лефката“ бр. 20 Скопје државјанин на РМ и Атанасов 
Звонко со стан на ул. "Рампо Лефката“ бр. 20 Скопје, 
државјанин на РМ, со договор од 25.11.1999 год. 

Дејности: 55.30/1, 60.24, 63,40, 74.84, 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,^МЗ, 51,44,51.45,51.47, 
51.31, 51.53, 51.54,51.55,;51.56,,51.57, 51.61, 51.62,51.64, 
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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, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 45.11, 
45.12, 45.21, 15.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31,45.32,45.33,45.34,45.34, 45.41, 45.42,, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 65.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.81, 74.82, 74.83, во надворешнотрговското работење 
друштвото ќе ги обавува следните дејности: посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, 
продажба на стоки од консигнациони складови, мало-
граничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југо-
славија, надворешна трговија со прехранбени и непре-
хранбени производи, меѓународен превоз на патници. 

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

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

Лице овластено за застапување е Атанасов Стеф-
че, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15474/99 (14642) 

Орновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17481/2000, на регистарска влошка бр. 02025-
6037-3-03-000, го запишав во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштвото за меѓународен транспорт и 
шпедиција,, производство, промет И услуги ИГМА-
ТРАНС Петре и др. ДОО увоз-извоз ул. "Франклин 
Рузвелт“ бр. 52/1-4 Скопје. 

Друштвото е основав со договор од 02.12.1999 год-
ина. 

Содружници на друштвото се Петре Мирчевски од 
Скопје и Друштвото ИГМАТЕКС Мирчевска Трајан-
ка ДООЕЛ Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 20.10, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 
50.20, .50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51,31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, ,52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30/1, 55:30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.84,'51.23,51.24. 

Надворешно-трговско работење: надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународ-
на шпедиција, застапување и посредување, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, малограничен про-
мет, со Албанија, Бугарија, Грција и Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ист-
апува! во свое име и за своја сметка. 

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

Петре. Мирчевски - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр: 
17481/2000 (14643) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 65/2000, на регистарска влошка бр. 1-69918-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Установата "Центар за изведувачки уметности МУЛ-
ТИМЕДИА Виолета Симјановска“ Народен фронт 
5/2-18 Скопје. 

Основач: Виолета Симјановска ул. "Народен фро-
нт“ 5/2-18 Скопје. 

Дејности: 22.11,22.12,22.13,22.14,22.15,92.11, 92.12, 
92.31,92.31/1,92.31/2,92.32,92.52/2,92.72. 

Претседател: Виолета Симјановска. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

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

лица одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд. Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
65/2000 (14644) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1088/2000, на регистарска влошка бр. 020274-
237-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштвото за производство, промет, посре-
дување и услуги НИК-МАР Бранко ДООЕЛ експорт-
импорт Крива Паланка, ул. "Орце Николов“ бр. 14. 

Назив на друштвото: Друштво за производство, 
промет, посредување и услуги НИК-МАР Бранко 
ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, ул. "Орце 
Николов“ бр. 14. 

Скратен назив: НИК-МАР Бранко ДООЕЛ експо-
рт-импорт, Крива Паланка. 

Назив на латиница: Друство за производство, 
промет, посредувале и услуги НИК-МАР Бранко 
ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, ул. "Орце 
Николов“ бр. 14. 

Основач: Бранко Јакимовски од Крива Паланка, 
ул. "Маршал Тито“ бр. 123. 

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23,. 18.24, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 
22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 
29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 
29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 
32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 
74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05, 52.33, 52.50, 52.62, 52.63, 52.73, 
65.12/3. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски фирми, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, комисиона продажба, продажба на странски стоки 
од консигнациони складови, изведување завршни и 
занаетчиски работи во странство, услуги во меѓунаро-
дниот туризам, инженеринг. 

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. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Бранко Јакимовски -
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1088/2000 (14645) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16084/99, на регистарска влошка бр. 020253-
157-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштвото за интелектуални услуги СЕ-
НС, Игор и други ДОО Скопје ул. "Иван Цанкар“ бр. 
7-Б Скопје. 

Дејности на друштвото се: 72.12, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.30, 24.30, 25.22, 29.21, 29.40, 29.71, 31.10, 
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31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 33.30, 45.11, 
45.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.46, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 53.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 71.32, 71.34, 74.20/2, 
74.20/3,74.43,74.84. 

Дејности во надворешнотрговско работење се: на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање на странски фирми, реекспорт, консигнациони 
работи, продажба на софтвер во странство. 

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

За обврските сторени спрема трети лица, друштво-
то одговара со сиот свој имот. 

Содружници на друштвото се лицата: Игор Андо-
новски од Скопје, Даниел Даниловски од Скопје, Але-
ксандар Токарев од Скопје, Саша Гавриловиќ од Ско-
пје и Васко Кроневски од Скопје. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет се именува лицето: 
Сања Гудеска од Скопје, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16084/99 (14646) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7085/99, на регистарска влошка бр. 020242-
687-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на дрштвото согласно ЗТД на Трговското 
друштво за производство, градежништво, трговија и 
услуги ЉОКИ Зибер и Емрула ДОО експорт-импорт 
с. Радиовце-Брвеница. 

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 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, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63,30, 63.40, 65.12/3, 
74.12,74.84. 

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. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е ли-
цето Зибери Зибер како управител без ограничување 
од с. Радиовце-Брвеница. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7085/99 (14647) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 946/2000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговското друштво со ЗТД на Друшт-
вото за трговија, производство и услуги Три - БОР 
Даниел ДООЕЛ Неготино ул. "Индустриска“ бр. бб. 

Друштво за трговија, производство и услуги ТРИ-
БОР Даниел ДООЕЛ Неготино ул. "Индустриска11 

бр. бб. 
Единствен содружник е Жабески Даниел од Кава-

дарци ул. "Блажо Алексов“ бр. 52. 
Дејности: 50.10,50.20,50.50, 51.11, 51.12,51.21, 51.19, 

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, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.1, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.84, 20.30, 20.40, 45.45, 45.42, 
надворешна трговија на прехранбени производи, над-
ворешна трговија на непрехранбени производи, меѓу-

народен транспорт на стоки, лица и шпедиција, реек-
спорт, посредување и застапување во надворешно-тр-
говскиот промет, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, СР Југославија и Албанија. 

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

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

Жабоски Даниел - управител без ограничување во 
внатрешно и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
946/2000 (14648) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12140/99, на регистарска влошка бр. 020253-
147-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на трговец поединец на Колонијал СЈАЈ ТП 
Усеини Шефкет Шасивар "М. Ранчевиќ“ бр. 38 Тето-
во. 

Дејност: 52.11 трговија на мало во ^специјализи-
рани продавници претежно со храна, пијалаци и тутун. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. : г 

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

Лице овластено за застапување е Усеини Шефкет 
Шасивар - управител без. ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
12140/99 (14649) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 716/2000, на регистарска влошка бр. 020254-
797-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштвото за туризам, угостителство, про-
мет и услуги ВЕРГИНА Богдан ДООЕЛ експорт-им-
порт, Скопје, ул. "И. Лола Рибар“ бр. 149/4-9. 

Дејности: 51.19,51.21,51.31,51,32, 51.33,51.34,51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, ,51.52; 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 62.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55,12, 55.21/1, 55.22, 
55.23, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33,, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 
45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување, посредување во прометот 
со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, 
консигнација, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни 
работи во странство, туристички работи во странство, 
меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Аргировска Јас-

мина - управител без ограничување. 
Основач на друштвото е Прп Горчев Богдан. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

716/2000 . (14650) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1325/2000, на регистарска влошка бр. 020275-
327-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ДУЕВ КОМПАНИ Рубинчо ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. "Огражден" бр. 16/4-15 Скопје. 

Назив: Друштво за производство, трговија и услу-
ги ДУЕВ КОМПАНИ Рубинчо ДООЕЛ увоз-извоз. 

Седиште: ул. "Огражден" бр. 16/4-15 Скопје. 
Основач: Рубинчо Дуев од Скопје ул. "Огражден" 

бр. 16/4-15. 
Влог: 5.200 дем или 161.200,00 ден. 
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Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.89, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19 30, 20.51, 20 52, 24.16, 24.52, 24.66, 25.11, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.75, 31.10, 31.30, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30. 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 51 21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33; 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51 42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52 25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52 47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52 63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60 21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63 30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 
74.12, 74 20/2, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

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

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

Рубинчо Дуев управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1325/2000 (14651) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1402/2000, на регистарска влошка бр. 020262-
46?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на трговското друштво со ЗТД на Друштвото 
за производство и трговија ТРИ ЅВЕЗДИ Анета 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Хо Ши Мин" бр. 199а СкопЈе. 

Содружник. Анета Ристовска од Скопје, ул. "Хо 
Ши Мин" бр. 199а. 

Дејности: 01.25,15.89,24 51,24 52,24.66, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51 42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51 61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52f23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52 42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45,52.46,52 47, 52.48, 52.50, 52 61, 52.62, 52.63, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со пр-
ехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

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

Анета Ристовска, управител со неограничени 
овластувања 5 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.! бр. 
1402/2000 ' , (14652) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, ,со' решението 
Трег. бр. 748/2000, на регистарска влошка бр. 0202641-
7?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги БИМБО МИЛЕНИУМ Газменд ДООЕЛ експорт-
импорт СкопЈе ГТЦ - приземје, локал бр. 290. 

Основач: Газменд Ланге од Германија ул. 
"Елерстрит" 196 Дизелдорф. 

Дејности: 15.91, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.21, 21 23, 25.12, 
25.13, 36 63, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 22.11, 22.12, 22.15, 
22.21, 22 22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.22, 
25.23, 25.24, 45.41, 35.42, 45.43, 45.44, 45.45, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52 23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 51.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52 44/1, 50.30/2, 
50.40/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50 50, 50 30/1, 50.40/1, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.40, 63.30, 73.31, 71.10, 71 31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71 40, 74.12, 74.40^481,74.82,^4,83^74^4,^01, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени и непре-

хранбени производи, реекспорт, застапување на стра-
нски фирми, консигнациона и комисиона продажба, 
меѓународен транспорт и шпедиција, инвестициони 
работи во странство, малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со целиот свој имот. 

Застапување: Спасовски Славе - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
748/2000 (14653) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 845/2000, на регистарска влошка бр. 020262-
38?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги МОДЕСТ-М Силвана 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Митре Влаот" 
бр. 11-А , 

Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40/1,17.40/2,17.51,17.52,17.53,17.54/1,17.54/2.17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 
19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12,' 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/5, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.40, 74.81, 74 82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05. 

Надворешно-трговски промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација 
и комисиона продажа, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
правни и физички лица, меѓународен превоз на стоки 
и патници, малограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во внатреш-
ниот и во надворешниот промет е Силвана Михајлова-
управител без ограничувања. 

Основач на друштвото е Силвана Михајлова од 
Скопје, ул "Митре Влаот" бр. 11-А 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
845/2000 (14654) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 713/2000, на регистарска влошка бр. 020262-
40?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги ШАМПИОН Раде ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје ул. "Коце Металец" бр. 1Д/1-
25. 

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, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32,15.33,15.51,15.52,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15 82/2, 
15 83, 15.84, 15 85, 15 86, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 
21.12, 21.21, 21.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 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, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74 84, 93 01, 93.02,93.04, 93.05. 

' Надворешнотрговски ,промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
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непрехранбени производи, реекспорт, консигнација и 
комисиона продажба, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
правни и физички лица, меѓународен превоз на стоки 
и патници, малограничен промет со соседните земји. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатреш-
ниот и во надворешниот промет е Блажевски Раде -
управител без ограничување.. 

Основач на друштвото е Блажевски Раде од Скоп-
је, ул. "Коце Металец" бр. 1Д/1-25. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
713/2000 (14655) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 900/2000, на регистарска влошка бр. 0202552-
47-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги САЛ-КОМ Сали ДООЕЛ Скопје ул. "20" бр. 41 
Скопје. 

Се врши основање на Друштвото за производство, 
трговија и услуги САЛ-КОМ Сали ДООЕЛ Скопје со 
изјава за основање од 30.01.2000 година со следните 
податоци: 

Фирмата на друштвото гласи: Друштво за 
производство, трговија и услуги САЛ-КОМ Сали 
ДООЕЛ Скопје со седиште на ул."20" бр. 41 Скопје. 

Скратен назив на друштвото е: САЛ-КОМ Сали 
ДООЕЛ Скопје. 

Во надворешнотрговскиот промет ќе истапува под 
латиничниот назив: SAL-KOM Sali DOOEL Skopje. 

Единствен основач на друштвото е лицето Сали од 
Скопје. 

Дејности кои друштвото ќе ги обавува во 
внатрешниот промет се: 34.10, 34.20, 34.30, 37.10, 37.20, 
15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.81/1, 15.81/2, 
15.84, 15.85, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 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, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.31/1, 55.31/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 70.20, 70.31, 72.30, 74.12, 
74.40,74.82. . 

Дејности на друштвото во надворешнотрговскиот 
промет се: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

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

За управител на друштвото, без ограничување на 
овластувањата во застапувањето како во внатрешни-
от така и во надворешниот промет се именува лицето 
Надије Сали од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
900/2000 (14656) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1477/2000, на регистарска влошка бр. 020275-
687-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштвото за земјоделство, производство, 
градежништво, трговија, угостителство, сообраќај и 
услуги БАЈРАМ Рами ДООЕЛ експорт-импорт Добри 
Дол-Неготино полошко. 

Седиште: Добри Дол-Неготино полошко. 
Основач: Минири Рами од с. Добри Дол-Гостивар. 
Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02,02, 15.61, 

15.71, 15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 20.40, 25.24, ,26.82, 

36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 51.13, 51.15, 51.17, 51.19, 51.31, 51.37, 51.41, 
51.57, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 52.46, 52.48, 
52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.14, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, консигнација. 

Рами Минири - управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1477/2000 (14657) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13096/99, на регистарска влошка бр. 0202619-
67-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Друштвото за земјоделско произво,дство, ус-
луги и трговија ГЕЛБРИМИ Зулбеар ДООЕЛ увоз-
извоз Чајле-Гостивар. 

Седиште: Чајле-Гостивар. 
Основач: Зибери Зулбеар од Чајле-Гостивар. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 

01.42, 02.01, 02.02, 15.51, 15.61, 15.71, 15.85, 14.11, 14.21, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 45.11, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.24, 45.32, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42/1, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 51.41/2, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, рекспорт, 
консигнација. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Зибери Зулбеар - управител без ограничувања. 
Продолжение на дејности: 52.63, 52.74, 55.12, 

55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 60.22, 71.40, 74.13, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 
93.04, 93.05. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13096/99 (14658) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1504/2000, на регистарска влошка бр. 020263-
297-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Авто-
превозник на патници БУКИ ТП Бујар Хаки Ељези с. 
Дебреше-Гостивар. 

Седиште: с. Дебреше-Гостивар. 
Оснивач: Бујар Ељези од с. Дебреше-Гостивар. 
Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, 60.22 такси превоз. 
Во свое име и за своја сметка, одговара со целиот 

свој имот. 
Бујар Ељези - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1504/2000 (14659) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 2285/99, на регистарска влошка бр. 008441 го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на Дру-
штвото за услуги, производство и трговија ЗЕЛЕНА 
ЛИВАДА Лилјана ДООЕЛ с. Црнобуки, Битола. 

Основач: Лилјана Шереметовска од Битола ул. 
"Пецко Божиновски" бр. 44. 

Дејности: 20.30,20.40,51.11, 51.12, 51.13,51.14,51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51Л9, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
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51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.421, 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, 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, 
52.49, 60.22, 60.23, 60.24, продажба на стоки од конси-
гнационен склад на стоки, складови, реекспорт, мало-
граничен цромет, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Овластувања; друштвото во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: за обврските сторени во пранвиот 
промет со трети лица одговара друштвото со сите 
свои срдства. 

Друштвото во внатрешниот и надворешно тргов-
скиот промет ќе го застапува Лилјана Шереметовска -
управител без ограничувања. 

Основната главница на друштвото изнесува 
5.000,00 дем или 154.900,00 денари. 

Истапува основачот Васко Шеровски од с. Црно-
буки, Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2285/99. (15561) 

004244 го запиша во трговскиот регистар проширу-
вањето на дејност на "КИКОТЕКС" - Друштво со ог-
раничена одговорност за производство на текстилна 
конфекција основано од едно правно лице - Кичево, 
ул. "Магистрален пат“ бр. 20. 

Предметот на работење на Друштвото се проши-
рува со следните дејности: 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44,52.44/2,52.44/3,52.44/4, 52. 45, 52.46,52.48. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
(15564) 307/2000. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 2010/99, на регистарска влошка бр. 008166 го 
запиша во трговскиот регистар претворањето во ДОО 
на Друштвото за услуги, производство и трговија на 
големо и мало ТЕХНОПРОМ Мери и Стефче ДОО 
Битола, ул. "Дарвинова" бр. 20. 

Основачи: Мери Димовска од Битола и Стевче 
Димовски од Битола. 

Дејности: 32.10,32.11,32.12,51.11, 51.12,51.13,51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, продажба на стоки 
од консигнациони складови на стоки, складови, реекс-
порт, малограничен промет, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Овластувања: друштвото во правниот промет со 
трети лица настпаува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: за обврските сторени во правиот 
промет со трети лица друштвото настапува во свое 
име и одговара со сите свои средства. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапу-
ва Мери Димовска - управител без ограничувања. 

Друштвото во надворешниот промет ќе го заста-
пува Мери Димовска - управител без ограничувања. 

Основната главница на друштвото ' изнесува 
10.020,00 дем или 320.640,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2010/99. , (15562) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 127/99, на регистарска влошка бр. 1-668 ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив и 
директор на Државното средно училиште Гимназија 
"Мирче Ацев“ Прилеп со П.О. ул. "Ѓорче Петров“ 
96а. 

Гимназија "Мирче Ацев“ Прилеп, го менува нази-
вот, согласнот Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Државното средно училиште Гимназија "Мир-
че Ацев“, Прилеп. 

Се именува Петреска Нивка за директор на Држа-
вното средно училиште Гимназија "Мирче Ацев“ 
Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
217/99. (15566) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 314/2000, на регистарска влошка бр. 
000857 го запиша во трговскиот регистар дополну-
вањето на дејност на Трговец поединец за превоз на 
патници со такси автомобили ИДРИС ЛИМАН МАК-
СУСТОСКИ Лабуништа т.п. Лабуништа. 

Дополнување на дејноста со следните дејности: 
60.21 и 60.23. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
314/2000. (15567) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 613/99, на регистарска влошка бр. 1-15021 го 
запиша во судскиот регистар отстапувањето на осно-
вач на Приватното претпријатие за трговија и услуги 
увоз-извоз "ЦАФИ" Струга п.о. Струга, ул. "Далјани" 
бр. 18. 

Отстапување на основачот лицето Наумовска Ми-
моза од Приватното претпријатие за трговија и услуги 
увоз-извоз "Цафи" Струга п.о. Струга, ул. "Дајлани“ 
бр. 18. 

Основач останува само лицето: Фијат Цаноски од 
Струга, "Далјани" бр. 18. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
613/99. - (15563) 

, Основниот. Суд Битола во. Битола со решението 
П.Трег бр 307/2000, на регистарска влошка бр. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 320/2000, на регистарска влошка бр. 
002314 ја запиша во трговскиот регистар промената на 
фирма, содружник, и лице овластено на Друштвото за 
трговија на големо и мало, производство, сервис, мон-
тажа, услуги, увоз-извоз "МАК-ПРОМЕТ" на Кристи-
јан Христов ДООЕЛ Битола, ул. ''Партизанска“ 81/9. 

Во правниот промет со трети лица Друштво за тр-
говија на големо и мало, производство, сервис, мон-
тажа, услуги, увоз-извоз "МАК-ПРОМЕТ" на Кристи-
јан Христов ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Партизан-
ска1' 81/9, настапува во свое име и за своја сметка. 

Управител: Кристијан Христов од Битола, ул. "Па-
ртизанска“ бр. 81/9. 

Со неограничени овластувања во рамките на зади-
шаните дејности. 

Истапува: Марика Христова - му престануваат ов-
ластувањата за застапување и се брише од судскиот 
регистар. 

Истапува содружникот Мирка Христова и му го 
отстапува влогот од 10.000 дем или 316.000,00 ден. спо-
ред билансот на состојба на новиот основач Кристијан 
Христов. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
320/2000. (15568) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 300/2000, на регистарска влошка бр. 
004974 го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основна главница на Друштвото за електро-
ника, дизајнирање и производство Самакоски Лилјана 
и БлагојаЈМИКРОСАМ увоз-извоз Прилеп ДОО При-
леп, ул. "Ѓоре Горески“ 5. 

Основачот на Друштво за електроника, дизајнира-
ње и производство Самакоски Лилјана и Благоја МИ-
КРОСАМ увоз-извоз Прилеп ДОО, основано и регис-
трирано при ОС-Битола под рег. влошка 010049747-3-
03-000 и Трег. ѕ3785/98, врши зголемување на основач-
киот влог за износ од 1.920.000,00 ден. или 60 000 дем 
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Со тоа основната главнина на друштвото се мену-
ва и изнесува232401 дем. 

Процентуалното учество на основачите се менува 
и сега е: 

1 - Самакоска Лилјана - 5.600 дем, или 2.4% 
2 - Самакоски Благоја - 226.801 дем, или 97.6%. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

300/2000. (15569) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 217/2000, на регистарска влошка бр. 001924 
го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
главницата на Друштвото за производство, трговија и 
услуги Петре Трајко Гаговски УНИОН и др. увоз-
извоз, Битола ДОО, Битола, ул. "Ружа Делчева" бб. 

Со одлука на друштвото, односно на содружниците 
се врши зголемување на основната главница на Дру-
штвото за износ од 500.000.00 денари, и тоа секој од 
содружниците по една половина. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
217/2000. (15570) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Птрег. бр. 1009/99, на регистарска влошка бр. 0200691 
2?-7-09-013, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на подружница на Јавното претпријатие за сто-
панисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански од-
реди" бр. 145 Подружница Рудина, Гевгелија ул. "Же-
лезничка0 бб. 

Дејности: управување и одржување на пасишта, 
примена на агротехнички и агромелиоративни мерки 
(отстранување на непожелни растителни видови, заш-
тита од лежари и болести и др.), одржување и изград-
ба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешни-
ци, достапни патишта, водопоила, базени за капење на 
добиток и др.), промет на мало со млеко и млечни 
производи, добиточна храна, репроматеријали за ко-
рисниците на пасишта и други мешовити стоки, про-
мет на големо со добиток, млеко и млечни производи, 
лековити билки и плодови и други мешовити стоки, 
вештачко осеменување на овци, инвентаризација на 
пасишта. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Птрег. бр. 
1009/99. (14500) 

денари, а над тој износ потребна е согласност од ди-
ректорот на ЈП за склучување на договори за користе-
ње на пасишта и располагање на средства од акреди-
тивот на Подружницата. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Птрег. бр. 
1004/99. (14501) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Птрег. бр. 997/99, на регистарска влошка бр. 02006912 
7-7-09-002, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на подружница на Јавното претпријатие за сто-
панисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански од-' 
реди" бр. 145 Подружница Бреза, Велес ул. "Димо Ха-
џи Димов" бр. 23. 

Дејности: управување и одржување на пасишта, 
примена на ргротехнички и агромелиоративни мерки 
(отстранување на непожелни растителни видови, заш-
тита од лежари и болести и др.), одржување и изград-
ба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешни-
ци, достапни патишта, водопоила, базени за капење на 
добиток и др.), промет на мало со млеко и млечни 
производи, добиточна храна, репроматеријали за ко-
рисниците на пасишта и други мешовити стоки, про-
мет на големо со добиток, млеко и млечни производи, 
лековити билки и плодови и други мешовити стоки, 
вештачко осеменување на овци, инвентаризација на 
пасишта. 

Тодорка Бабунска в.д. раководител со ограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Птрег. бр. 
997/99. (14502) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Птрег. бр. 1004/99, на регистарска влошка бр. 0200691 
27-7-09-005, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на подружница на Јавното претпријатие за сто-
панисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански од-
реди" бр. 145 Подружница Шара, Тетово ул. "29 Ноем-
ври" бб. 

Основач: Јавно претпријатие за стопанисување со 
пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145 
Скопје. Назив на Подружницата: Подружница Шара, 
Тетово. Седиштето на Подружницата се наоѓа на ул. 
"29 Ноември" бб Тетово. 

Дејност на Подружницата е следната: управување 
и одржување на пасишта, примена на агротехнички и 
агромелиоративни мерки (отстранување на непожел-
ни растителни видови, заштита од лежари и болести и 
др.), одржување и изградба на инфраструктурни обје-
кти (бачила, настрешници, достапни патишта, водо-
поила, базени за капење на добиток и др.), промет на 
мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, 
репроматеријали за корисниците на пасишта и други 
мешовити стоки, промет на големо со добиток, млеко 
и млечни производи, лековити билки и плодови и дру-
ги мешовити стоки, вештачко осеменување на овци, 
инвентаризација на пасишта. 

Подружницата во правниот промет со трети лица 
настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие. 
За обврските сторени во правниот промет од Подруж-
ницата одговара Јавното претпријатие. 

Лице овластено на Подружницата е Халил Салихи 
- раководител со ограничени овластувања до 60.000,00 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Птрег. бр. 1010/99, на регистарска влошка бр. 0200691 
27-7-09-007, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на подружница на Јавното претпријатие за сто-
панисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански од-
реди" бр. 145 Подружница Лера, Гостивар ул. "Бели-
чица" бр. 123. 

Називот на Подружницата гласи: Подружница Ле-
ра, Гостивар. Седиште: се наоѓа на ул. "Беличица" бр. 
123 Гостивар. Основач: Јавното претпријатие за сто-
панисување со пасишта Скопје, бул. "Партизани од-
реди" бр. 145 Скопје. 

Дејност на Подружницата е следната: управување 
и одржување н^ пасишта, примена на агротехнички и 
агромелиоративни мерки (отстранување на непожел-
ни растителни видови, заштита од лежари и болести и 
др.), одржување и изградба на инфраструктурни об-
јекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водо-
поила, базени за капење на добиток и др.), промет на 
мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, 
репроматеријали за корисниците на пасишта и други, 
промет на големо со добиток, млеко и млечни произ-
води, лековити билки и плодови и други мешовити 
стоки, вештачко осеменување на овци и инвентариза-
ција на пасишта. 

Подружницата во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за сметка на Јавното претпри-
јатие. За обврските сторени во правниот промет од 
Подружницата одговара Јавното претпријатие. Лице 
овластено на Подружницата Лера, Гостивар е Синиша 
Србиновски-в.д. раководител со ограничени овласту-
вања до 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е 
согласност од директорот на ЈП за склучување на До-
говори за користење на пасишта и располагање на 
средства од акредитивот на Подружницата. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Птрег. бр. 
1010/99. (14503) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 1441/2000, на регистарска влошка бр. 020264 
607-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштвото за работи во гра-
дежништвото БЕТОН П-ро ГРАДИЛИШТЕ ДГ Бе-
тон АД ДООЕЛ Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15. 
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Фирмата е основана со акт-Изјава бр. УЗП 188 од 
28. 02. 2000 година. Основач е ДГ Бетон АД Скопје, 
ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15. 

Дејности: 14.11,14.12,14.13,14.21,14.22,20.51,26 61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.82, 28.11, 28.12, 36.11, 
45.11, 45.12, 45,21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.32, 45.41, 45.42, 45.45, 50.20, 50.50, 60.23, 60.24, 
74.20,74.20/3,74.70. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица Друштвото одговара 
со сиот СВОЈ имот. Лице овластено за застапување на 
Друштвото е Ивановски Андреја-управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
1441/2000. (14504) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Трег. бр. 1206/2000, на регистарска влошка бр. 0202751 
57-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар о,снова-
њето на Друштвото за трговија и услуги БОМБО-
ПРОМЕТ Константин ДООЕЛ експорт-импорт Скоп-
је ул. "Девол" бр. 21 б. 

Називот под кој ќе работи друштвото е: Друштво 
за трговија и услуги БОМБО-ПРОМЕТ Константин 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. Седиштето ќе биде 
на ул. "Девол" бр. 21 б Скопје. 

Дејности на друштвото: 51.21, 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, 51.70, 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, 
74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Основач на друштвото ќе биде лицето Аниќ Кон-
стантин од Скопје, ул. "Девол" бр. 21 б. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Аниќ Зоран-управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
1206/2000. (14505) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг.бр. 
6/2000 од 7.03.2000 година, го запиша следното: 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 8/2000, 
се запишува Здружението на земјоделски производи-
тели "Агро-Лео 2000" - Гостивар, кое го застапува не-
говиот претседател Милован Гаврилоски. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат да се зголеми производството на земјодел-
ските производи, максимално користење на природни-
те земјоделски ресурси во земјава со цел добивање по-
евтина храна, унапредување на земјоделското произ-
водство преку запознавање на најсовршени достигања 
во земјоделското производство, преработка, како и 
маркетинг, подобрување на животниот стандард на 
индивидуалните земјоделци и друго. 

-Од Основниот суд во Гостивар. (25387) 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг.бр. 
10/2000 во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации го запиша здружението на корисници на вода за 
наводнување од ХМС "Брегалница" за линии 14, 15, 
16, 17 и "Лака", од с.Зрновци, со седиште во с.Зрнов-
ци, општина Зрновци. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот Димитрије Савев од с.Зрновци. 

Бр. 57 - Стр.3955 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на остварување и заштита на економски 
технички и други права и интереси на земјоделците 
(корисници на вода за наводнување) за подобрување 
на ефикасноста на наводнувањето. 

Здружението на корисници на вода за 
наводнување ХМС "Брегалница" за линии 14, 15, 16, 
17 и "Лака" од с.Зрновци, стекнува својство на правно 
лице од 12.07.2000 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (25773) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
Н.РЕГ.ЗГ.бр. 71/2000 од 07.07.2000 година во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се усвојува предлогот на Клубот за реален аикидо 
"ИРИМИ-НАГЕ" од Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на Здружението 
на граѓани и фондации на Клубот за реален аикидо 
"ИРИМИ-НАГЕ" од Скопје, со седиште во салата на 
ДРГ Партизан - Чаир, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје. 

Дејноста на Клубот за реален аикидо "ИРИМИ-
НАГЕ" е: поттикнување, омасовување, развој и уна-
предување на аикидо спортот, координирање и усо-
гласување на програмските активности на членовите, 
учество на аикидо натпревари и манифестации, воде-
ње грижа за објектите во кои се врши тренингот, 
здравствена заштита на своите членови, организира-
ње на натпревари од пријателски и официјален карак-
тер, соработка со сите аикидо клубови во државата. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Клуб за 
реален аикидо "ИРИМИ-НАГЕ" од Скопје, се стекну-
ва со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26031) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
1.Рег.ЗГ.бр. 55/2000 од 14.07.2000 година во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженијата 
на граѓани и фондации на Граѓанското здружение на 
бошнаци, роми, македонски муслимани "ЕЛ-ИТИ-
САМ" од Скопје, со седиште на здружението во Скоп-
је, ул. "II Македонска бригада" бр. 80, локал 3. 

Основните цели и задачи на граѓанското здруже-
ние на бошнаци, роми, македонски муслимани "ЕЛ 
ИТИ САМ" од Скопје, е од хуманитарен и добротво-
рен карактер кое ќе се залага да помогне и унапреди 
изградбата и промоцијата на исламската интелектуал-
на мисла и ќе се залага да се развива меѓурелигиска 
толеранција, дијалог и соработка за намалување на 
културните разлики. 

Со денот на запишувањето на здружението во Ре-
гистарот за здруженија на граѓани и фондации 
14.07.2000 година граѓанското здружение на бошнаци, 
роми, македонски муслимани "ЕЛ-ИТИСАМ" Скопје, 
се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26015) 

Основниот суд во Гостивар, со решение ЗГ.бр. 
20/2000 од 13.07.2000 година, го запиша следното: 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 22/2000, 
се запишува здружението Еколошко спортско 
риболовно здружение на граѓани на РМ "Вардар" -
Гостивар, со седиште во Гостивар, ул. "М.Симоноски" 
бр. 60, со овластено лице за застапување Башким 
Фејзулаи, ул. "М.Симоноски" бр. 60, Гостивар. 

Основните цели на дејствување на здружението се 
однесуваат на: заштита на флората и фауната, презе-
мање на дејности за заштита на реката Вардар за заш-
тита на сите водни текови на општина Гостивар, пре-
земање на акции за расчистување на депонии по кори-
тата на реките и водотеците и шумите, преземање на 
акции за спречување на нови депонии, пошумување на 
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голини и ридови, заштита на воздухот, на почвата и 
сите други активности кои се поврзани со екологијата 
на животната средина, давање разна помош во храна, 
облека и други средства на лица загорзена од социјал-
на природа 

Од Основниот суд во Гостивар. (26248) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
153/2000 од 7.07.2000 година над ПП "Васко Илија Бој-
ковски БВБ" с.Јанкоец, Ресен, со дејност - трговија, со 
жиро сметка бр. 40300-601-48363 при ЗПП - Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25403) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II Ст.бр. 54/2000 од 22.06.2000 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет на стоки и услуги на големмо и мало 
"Мартин-компани" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиш-
те на ул. "Лука Геров" бр. 19 и жиро сметка бр. 40120-
601-291746, па истата не се спроведува и се заклучува 
отворената стечајна постапка над Претпријатието за 
промет на стоки и услуги на големо и мало " Мартин -
компани" увоз-извоз ДОО, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24914) 

Со решение на Основниот суд во Велес, СТ.бр. 
14/96 од 04.07.2000 година, Одлуката за сопственичка 
трансформација на ДОО "Велеспром" од Велес, бр. 
03-836 од 23.11.1998 година е прифатена. 

Се дава согласност за отпочнување на постапката 
за трансформација врз основа на Мислењето на Аген-
цијата на Република македонија за приватизација по 
предложената трансформација на ДОО "Велеспром" 
од Велес, бр. 02-3901/1 од 26.06.2000 година. 

Стечајната постапка над ДОО "Велеспром" од 
Велес, се запира. 

Од Основниот суд во Велес. (24978) 

Со решение на Стечајниот совет СТ.бр. 45/98 од 
28.06.2000 година отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, производство и 
услуги "ГО-ДА комерц" ЦО увоз-извоз, со седиште на 
ул. "Трајко Панов" бр. 20, Велес и жиро сметка бр. 
41600-601-27151 што се води при ЗПП Филијала Велес, 
со решение на овој суд СТ.бр. 45/98 од 20.09.1999 годи-
на, се запира поради непостоење на имот за намирува-
ње на трошоци на стечајна постапка, ниту имот што 
би влегол во стечајната маса. 

Стечајната постапка се заклучува. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од Регистарот при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Примерок од решението да се објави во "Службен 
весник на РМ" и на огласната табла во судот. 

Од Основниот суд во Велес. (25114) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
156/00 од 13.06.2000 година над ПП "Фикри" од Бито-
ла, ул. "Козјак" бр. 100, Филијала Битола, се отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25401) 

Со решение на Основниот суд во Велес, СТ.бр. 
8/96 од 29.06.2000 година, беше заклучена стечајната 
постапка против Услужно трговско претпријатие 
"ИЗОТЕКТ" од Градско, со жиро сметка бр. 41600-
601-28507. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од Регистарот на претпријатија при 
Регистрациониот суд Основен суд Скопје I - Скопје. 

Се задолжува стечајниот управник по приемот на 
ова решеие да достави до стечајниот совет, завршен 
извештај за работата. 

Од Основниот суд во Велес. ( (25402) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
144/2000 од 19.06.2000 година над ПП "Натома" ул. 
"Д-р Рај с" бр. 4, Битола, со дејност трговија, со жиро 
сметка бр. 40300-601-37053, при ЗПП - Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25404) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
175/2000 од 7.07.2000 година над ПП "Шошло Транс" 
од Битола, ул. "Прохор Пчински" бр. 13, со дејност -
трговија, со жиро сметка 40300-601-73770 при ЗПП -
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25405) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
174/2000 од 7.07.2000 година над ПП "Браќа М-Н" 
с.Долна Бела Црква, Ресен, со дејност - трговија, со 
жиро сметка 40300-601-55060, при ЗПП - Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25406) 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 

22/2000 од 30.06.2000 година отвори стечајна постапка 
на должникот Трговец поединец "Наполеон - Леон 
Наќе Решкоски" од Кичево, ул. "Борис Дамјанови" 
бр. 2 и истата не се спроведува поради немање на 
средства за стечајна маса и се заклучува отворената 
стечајна постапка на должникот согласно член 64 став 
1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (25407) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
90/2000 од 4.07.2000 година отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие за производство, ус-
луги - трговија на големо и мало, увоз-извоз "Динго" 
Прилеп, П.О., со седиште на ул. "Благоја Василеска 
бр. 22, запишан на регистарска влошка 1-14708 во 
Окружен стопански суд во Битола, со дејност - друга 
трговија со мешовити стоки со прехранбени произво-
ди, со жиро сметка 41100-601-33668 во ЗПП - Прилеп. 

Од" Основниот суд во Прилеп. (25408) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 10/2000 од 23.06.2000 година, отворена е сте-
чајна постапка над ТП на големо и мало со прехран-
бени и непрехранбени производи "Маркинс" експорт-
импорт од Гостивар, но истата не се спроведува и се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (25409) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 6/2000 од 27.03.2000 година, отворена е сте-
чајна постапка над ППТУ "Чорбаџија" од Гостивар, 
но истата не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (25410) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 5/2000 од 27.03.2000 година, отворена е сте-
чајна постапка над ППТТТУ "Конфорама" ДОО екс-
порт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува 
и се заклучува. 

,Од Основниот суд во Гостивар. (25411) 
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Основниот суд во Кичево, со решението СТ.бр. 
29/2000 од 10.07.2000 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за трговија и услуги Илиески 
Трајче "Игоник пром" увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, 
бул. "Ослободување" 45, со жиро сметка бр. 40320-
601-79568 при ЗПП Експозитура Кичево. 

Се заклучува стечајна постапка над стечајниот 
должник Друштво за трговија и услуги Илиески Трај-
че "Игоник пром" увоз-извоз ДООЕЛ, поради немање 
на средства, согласно член 64, став 1 од Законот за 
стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (25412) 

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 44/99 
од 12.06.2000 година, отвори стечајна постапка над 
должникот ПП "Каулитас - интернационал" Охрид, со 
седиште на ул. "Абас Емин" бр. 79 во Охрид, со жиро 
сметка бр. 41000-601-33631, што се води при ЗПП Фи-
лијала во Охрид, и истата нема да се спроведува, се за-
клучува од причини што имотот на должникот што би 
влегол во стечајната маса е со незначителна вредност. 

Од Основниот суд во Охрид. (25413) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 107/2000 од 7.07.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ "ТА промет" ДООЕЛ од Струмица, но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот, заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (25774) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 111/2000 од 3.07.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Хермес" од 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 преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (25775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II Ст.бр. 44/2000 од 6.07.2000 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за промет и услуги "Мавис" Георги извоз-увоз, 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Октомвриска ре-
волуција" бр. 8/1-1 и жиро сметка 40120-601-201950 за-
пишан во Трговскиот регистар на регистарска влошка 
бр. 02016272?-8-01-0-0-0. 

За стечаен управник се определува Зоран Илиќ од 
Скопје, со седиште на ул. "Кеј 13 Ноември" бр. 14-28. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе се одлучат за натамошниот тек на постапката 

(извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 
14.09.2000 година во 12,10 часот во соба бр. 44, во згра-
дата на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26030) 

Основнирт суд во Куманово, објавува дека со 
решение Ст.бр. 15/2000 година од 29.06.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "Кони-Пром" Рад-
мила ДООЕЛ, увоз-извоз Куманово, ул. "11 Октом-
ври" 1/1-18 и со истото решение е заклучена стечајна-
та постапка над должникот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од Трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (26133) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л-бр. 1369 од 14.02.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство и трговија на големо и ма-
ло "Адамас" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Хо Ши 
Мин" бр.159 б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-6720. 

За ликвидатор се определува лицето Филиповски 
Љубомир, ул."АСНОМ" бр.68-2/20. 

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", 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. (249f43) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 404/99 од 05.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство и трговија на големо и ма-
ло "Суљо Комерц" експорт - импорт ДОО од Скопје, 
ул."7-ми Јули" бр. 76 а, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-384756. 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска 
Јасминка, ул."Рудо" бр.61. 

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", 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. (24964) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1351/99 од 14.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско друштво "Рис 2" Мирјана и дру-
ги д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Руџер Бошковски" 
бр. 21/2-10, Скопје, со жиро сметка 40120-601-358054. 

За ликвидатор се определува лицето Дојчиновска 
Костадинка, ул."Пелистерска" бр.1-3/10. 

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", 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 



Стр. 3954-Бр. 57 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јули 2000 

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24963) 

Основниот суд СкопЈе I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 1324/99 од 03.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "Врела Ко-
мерц" ц о. од Скопје, с. Грчец, со жиро сметка 40120-
601-52069. 

За ликвидатор се определува лицето Дојчиновска 
Костадинка, ул."Пелистерска" бр.1-3/10. 

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", 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. (24962) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1283 од 09.02.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за внатрешна и надворешна трговија "Изо 
Комерц" увоз-извоз д о.о. од Скопје, с. Крушок, со жи-
ро сметка 40120-601-57002 

За ликвидатор се определува лицето Дојчиновска 
Костадинка, ул."Пелистерска" бр.1-3/10. 

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", 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. (24961) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1368/2000 од 24.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало "Бутик Кле-
опатра" ц.о. од Велес, ул. "Марксова" бр. 4/1, со жиро 
сметка 41600-601-41315. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Мир-
чев, ул "Марксова" бр 4/1 

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", 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. (24969) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 268/95 од 01.11.1995 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство и трговија на големо и ма-
ло "Тешмир" ц.о. експорт-импорт од Тетово, ул. "За-
наетски центар Базар" бр. 25, со жиро сметка 41500-
601-3978. 

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", 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. (25781) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1572/2000 од 14.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "Саб компа-
ни" д.о.о. експорт - импорт од Скопје, ул. "Коце Мета-
лец" бр. 15, со жиро сметка 40110-601-377721. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески, ул. "АВНОЈ" бр.68/4. 

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", 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. (26027) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1321/99 од 31.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и услуги на 
големо и мало "Марбет - импорт" увоз-извоз ц.о од 
Скопје, ул. "Киро Крстевски Платник" бр. 21, со жиро 
сметка 40100-601-359415. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески, ул. "АВНОЈ" бр.68/4. 

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", 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. (26028) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1746/2000 од 15.06.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Кире 
- Комерц" д.о.о. експорт - импорт, од Скопје, ул. "Бла-
гоја Стефковски" бр. 3/33, со жиро сметка 40110-601-
292369. 

За ликвидатор се определува лицето Крстевски 
Кирче, ул."Благоја Стефковски" бр.3/33. 

Сеј повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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. (26029) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 429/2, план 3, скица 9, во м.в. "Внешта 
Епр", култура лозје, класа 6, во вкупна површина од 
757 м2, во КО Чифлик, сопственост на Наковски Или-
ја од Скопје, ул. "Илинденска" бр. 169, нас.Илинден, 
за продажна цена од 49.205,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштево што, се продава, во рок од ЗО,дена од денот на 
објав.увањето,на огласот во. "Службен'весник на РМ-, 
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писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудава, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Емилија Манол ева од Скопје, општина 
Чаир, ул. "II Македонска бригада" ТЦ Скопје-Север 
33/кат. (24618) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 3429/4, план 12, скица 33, на м.в. "Кисела Во-
да", нива 6 класа, со вкупна површина од 500 м2, соп-
ственост на Зоран Чоневски од Скопје, според ПЛ бр. 
682, на КО Кучково, за цена од 90 денари за м . 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (24901) 

Нотарот Ленка Ланчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сопствениците, заед-
ничките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП бр. 5694/3, нива во м.в. "Ју-
рија", со површина од 980 м2, КО Кучевиште, дека 
сопственикот на наведената парцела Савиќ Љубинко, 
ја продава наведената парцела по цена од 120 денари 
за м , Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депони-
раат купопродажната цена во нотарски депозит. Во 
спротивно продавачите ќе ја продадат на друг купу-
вач. (24946) 

Сопственикот Анчевски Санде, продава нива 4 
класа, во површина од 484 м2, во м.в. "Прелази", кој 
лежи на КП бр. 54/7, КО Страхојадица, според ПЈ1 бр. 
150, по цена од 30 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаирј Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (25150) 

Се врши продажба на недвижен имот пасиште 6 
класа, со површина од 1.891 м2, што се наоѓа на КП бр. 
3057, план 7, скица 16, на м.в. "Кинджулица КО"Дол-
но Соње, сопственост на Димитрија Велковски од 
Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ,", доколку се заинтересирани да ја купат п р -
опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. 

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Ко-
заров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (25347) 

Се врши продажба на 1/2 идеален дел од земјодел-
ско земјиште КП бр. 331, план 3, скица 7, м.в. "Јурија", 
култура нива, класа 3, површина 2490 м2 и' ria КП бр.' 
331;план 3, скица7; култура нива, Класа'2, површина 
3090 м2 во КО Стајковци, сопственост на Смилевски 
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Ацо и Крсто од Скопје, с.Стајковци, по цена од 15 
ДЕМ за м2, во денарска противвредност. ^ 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
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 понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ "Автокоманда", општина Гази Баба, Скопје. 

(25384) 

Се врши продажба на 1/2 идеален дел од земјодел-
ско земјиште на КП бр. 2899, план И, скица 18, м.в. 
"Куклевица", култура нива, класа 4, површина 2088 м2 

во КО Црешево, сопственост на Трпковски Трајан од 
Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 17, по цена од 15 ДЕМ 
за м2 во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
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 понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ "Автокоманда", општина Гази Баба, Скопје. 

(25385) 
Се продава нива КП бр. 340, КО Арачиново, со 

површина од 3580 м2. 
Се понудуваат граничарите на наведената нива да 

се јават за купување на истата за цена од 15 ДЕМ за 
м2, да се јават во рок од 30 дена од објавувањето, кај 
нотарот Боривој Стојковски, Г.Бара, Автокоманда -
Пензионерски, во спротивно го губат првенственото 
право на купување. (25386) 

Се продава земјоделско земјиште 1/3 нива со КП 
бр. 153/40. во м в. "Црно Поле", класа 3, во површина 
од 2529 и , заведена во ПЛ бр. 755 за КО Режановце, 
сопственост на Златановски Драган од Куманово, ул 
"Моша Пијаде" бр. 16/37, за цена од 150,00 денари за 
м2. 

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. "Доне 
Божинов" бр. 11/3. (25388) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 635, во 
м.в. "Село", пасиште со површина од 417 м2, во КО 
Корешница, и КП бр. 636, во мв. "Село", нива, со по-
вршина од 1648 м2, во КО Корешница, сопственост на 
Беќири Зеќир од с.Дуброво, Неготино, цена на про-
дажба 20.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138. (25384) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 732. на м.в. "Сендерица", класа 4, во површина 
од 5202 ,м ,. заведен во ПЛ бр. 3, за КО Дрмени, 
сопственост на продавачот Тасевски Косте Владе од 
с.Дрмени - Ресен, за цена од 341.772,00 денари. 
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Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето 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. (25384) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 3110, на м.в. "Бранејнца", класа 3, 
во површина од 3516 м2, заведен во ПЛ бр. 2033 за КО 
Ресен, сопственост на продавачот Шемшединовски 
Ирфан Ремзи од Ресен, за цена од 224.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето 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, 
Ресен. (25391) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 1790 и 1791, план 7, скица 13, м.в. "Пото-
ч а н - Укскравиште", ливада 4 класа, со површина од 
1260 + 1282 м2, во КО Градец, сопственост на Мамути 
Шемси, Мамуди Шабанали и др., за цена од 640.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште 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 понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Браќа Гиноски“ бб, 
Гостивар. (25392) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 7530/2, план 014, скица 014, на м.в. 
"Глувчовец", класа 6, со површина од 2086 м2, видно 
од ИЛ бр. 3435 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на 
Марика Андонова, ул. "Ѓуро Салај“ бр. 15, за цена од 
32.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопственици и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (25395) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
1360/2 на м.в. "Братковец", нива 6 класа, во површина 
од 956 м2 и КП бр. 1360/3 на м.в. "Братковец4, нива 6 
класа, во површина од 956 м2, или се вкупно 1912 м2, 
што се води по ПЛ бр. 329 за КО Селце, за вкупна це-
на од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чии земјишта граничат со земјиш-
тето кое се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањто на огласот во "Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул. " ЈНА“ бр. 10, Тето-
во. (25397) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 683/14 и 692/4, скица 5, план 3, м.в. "Па-
диште“, класа 7, со површина од 400+1000 м2, во КО 
Здуње, сопственост на Мазлами Алим, Усеини ЏО 

абир и др., за цена од 420.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето 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 Весна Василеска, ул. "Браќа Гиноски“ бб, 
Гостивар. (25393) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 4214, 
план/скица 20/39, на м.в. "Тараник", култура - нива 4 
класа, со површина од 4808 м2, на К О Дебар, опишано 
по ПЈ1 бр. 2817, за цена од 120.000,00 денари, сопстве-
ност на Томини Алит Надире од Дебар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-. 
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето 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 Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ“ бб, Де-
бар. (25398) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, 
Кавадарци, КП бр. 4123, дел 1, план 056, скица 577, м.в. 
" Востаници^“, култура - лозје, класа 2, со површина 
од 2029 м2 и КП бр. 4123, дел 3, план 012, скица 076, 
м.в. "Курија“, култура - лозје, класа 2, со површина од 
1968 м , во сопственост на Данаил Николов од Кава-
дарци, за цена од 96.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заитересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување - сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Служ-
бен весник на РМ“,, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ 
бб, Кавадарци. (25394) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 4, 
план 50, со површина од 771 м , во КО Извор, м.в. 
"Ограда“ нива 4 класа, сопственост на Димковски 
Марко од Извор - Велес, за цена од 47.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев“ 
бр. 4, Велес. (25399) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 814/1, план 006, скица 037, на м.в. "Соата", 
класа 4, со површина од 7119 м2 и нива на КП бр. 814/2, 
план 006, скица 037, на м.в. "Соата", класа 4, со 
површина од 2436 м , видно од ИЛ бр. 131, за КО 
Паликура, сопственост на Трајанка Ристова од 
Градско, ул. "Душан Ќириќ“ бр. 2, за цена од 
201.500,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопственици и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават пиеме-
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ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (25400) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Миравци, 
нива на КП бр. 3242/2, план 16, скица 98 во м.в "Суа 
Река", класа 3, со површина од 733 м2, и нива на КП 
бр. 3335/3, план 16, скица 50, м.в. "Иловица", класа 3, 
со површина од 998 м2, во КО Миравци, сопственост 
на Спасова Велика од Миравци, за вкупна цена од 
6.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на пбнудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите 
за прифаќање на понудата да се достават до нотарот 
Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. 

(25770) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Дебриш-
те, Кавадарци, КП бр. 243, дел 2, план 004, скица 013, 
м.в. "Бучарка", култура - нива, класа 1, со вкупна по-
вршина од 1800 м2, во сопственост на Милан Панов-
ски, видно од ИЛ бр. 153, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот-на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (25771) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3023/12, 
во м.в. "Молатемов лак", нива со површина од 3722 м2, 
во КО Неготино - вон, сопственост на Ангелов Перо 
од Неготино, ул. "Даме Груев" бр. 121, цена на про-
дажба 62.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гедо од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138. . / ' , (((25772) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сопствениците, заед-
ничките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП бр. 326/3, нива во м.в. "Зе-
ленковац", со површина од 1891 м2, КО Бродец, дека 
сопственикот на наведената парцела Николовски 
Живко, ја продава наведената парцела по цена од 60 
денари за м . Доколку наведените лица сакаат да го 
користат првенственото право на купување предвиде-
но во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја де-
понираат купопродажната цена во нотарски депозит. 
Во спротивно продавачите ќе ја продадат на друг ку-
пувач. . (25969) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
1246/1, на м.в. "Село", овошна градина 4 класа, целата 
во површина од 320 м2, запишана во ПЛ бр. 1195, на 
КО Доброште, сопственост на Рустеми, Риза Назми од 
с.Доброште за Вкупна' цена од 160.000,00 денари.' 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр 76, 
Тетово. (26054) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 2922/3, план 001, скица 076, на м.в. 
"Тенеджица", класа 5, со површина од 2427 м2, видно 
од ИЛ бр. 1210 за КО Росоман, сопственост на Велика 
Таковска од Скопје, ул. "Финска" бр. 210-а, за цена од 
30.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопственици и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (26090) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 1075, план 2, скица 8, м.в. "Гладница", 
класа 4, со површина од 1390 м2, во КО Блаце Петро-
вец, сопственост на Цветковски Гуро од Скопје, ул. 
"503" бр. 63, с.Јурумлери, за купопродажна цена од 45 
денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
v вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-

тето 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 понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (26247) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 486/36, план 3, скица 9, на м.в. "Стара Водени-
ца", нива 3 класа, со вкупна површина од 600 м2, соп-
ственост на Добре Димитриј оски од Прилеп, според 
ПЛ бр. 1592 на КО Волково, за цена од 320 денари за 
м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (26216) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 355, дел 8, на м.в. "Црквиште", нива 3 класа, со 
вкупна површина од 990 м2, сопственост на Алексан-
дар Јанковски од Скопје, според ПЛ бр. 3008, за КО 
Волково, за цена од 320,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то 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 прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (26128) 

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

"Пасош бp848625/96 издаден од ОВР Струга на-име 
Кочоска Елпида, ул."Гоце Делчев"бр.36, Струга.26059 
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Пасош бр. 1320798/99 издаден од ОВР Струга на 
име Луфи Ресми, с. Велешта, Струга. (26060) 

Пасош бр. 0641778/95 издаден од УВР - Скопје на 
име Зилбихар Таири, с.Сарај, ул."М.Тито 4" бр. 97 а, 
Скопје. (26075) 

Пасош бр. 1176738/99 издаден од УВР - Куманово 
на име Имери Имер, ул."Осогово"бр. 3, Куманово. 

Пасош бр. 1146571/95 издаден од ОВР - Делчево на 
име Трајковски Новко, с. Градско, Делчево. (26092) 

Пасош бр. 1321177 издаден од УВР - Велес на име 
Саздова Зорица, ул."Б. Ќерков"бр. 40, Велес. (26094) . 

Пасош бр.687116/95 издаден од УВР - Скопје на 
име Милошески Жарко, ул."Ц. Поповиќ“ бр. 2/3-17, 
Скопје. (26095) 

Пасош бр. 974584/94 издаден од УВР - Скопје на 
име Богојоски Гошо, ул."50 Дивизија“ бр. 39/27, 
Скопје. (26131) 

Пасош бр.974583/96 издаден од УВР-Скопје на име 
Богојоска Љубица, Г. Оризари ул. 2 бр. 10, Скопје. -

Пасош бр. 590902 издаден од УВР - Гостивар на 
име Исмаили Исмаилпаша, ул."Т. Богдановски "бб, 
Гостивар. (26149) 

Пасош бр. 1235113/99 издаден од УВР - Скопје на 
име Алиов Фуат, с. Д. Свиларе, Скопје. (26150) 

Пасош бр. 1342001/99 издаден од УВР - Тетово на 
име Велија Самир, с.Г. Речица, Тетово. (26151) 

Пасош бр. 1379158/2000 издаден од УВР - Скопје на 
име Петковска Ирена, ул."Р. Хаџипанзова“ бр. 1/22, 
Скопје. (26165) 

Пасош бр.906305/96 издаден од УВР - Скопје на 
име Ертан Дациќ, бул."Ј. Сандански“ бр. 47/2, Скопје. 

Пасош бр. 1153731/98 издаден од УВР - Скопје на 
име Папакузов Александар, ул."Б. Стефковски"бр. 
18, Скопје. . (26204) 

Пасош бр. 1056736 на име Страцк Снежана, ул. 
"Никола Карев "бр. 3, Штип. (26211) 

Пасош бр. 1352992/00 издаден од УВР - Скопје на 
име Тасевска Лидија, ул."Волвоградска" бр. 1/18, 
Скопје. (26212) 

Пасош бр. 0916890 на име Јанев Александар, ул. 
" Словенска" бр. 54, Кавадарци. (26218) 

Пасош бр. 1146/28 на име Арифи Илкур, Гостивар. 
, Пасош бр. 899925 издаден од УВР Струмица на име 
Петре Димитров, с. Василево бр. 235, Струмица. 26229 

Пасош бр. 0993346 издаден од ОВР Виница на име 
Шевченко Туркам, ул."Македонска"бр. 35, Виница. 

Пасош бр. 1390053/00 издаден од ОВР Струга на 
име Села Аргјент, ул. "Славеј планина "бр. 17, Струга. 

Пасош бр. 885458 на име Атмије Адили, ул. 
" Охридска "бр.34, Охрид. (26232) 

Огласот објавен во "Сл. весник на РМ“ бр. 55/00, 
на име Владо Грнарски за пасош бр. 434694/94 се стор-
нира. 

Пасош бр. 455822/94 издаден од УВР Тетово на име 
Нухи Бедри, с. Одри, Тетово. (26233) 

Пасош бр. 455938 издаден од УВР Тетово на име 
Нухи Авуше, с. Одри, Тетово. (26234) 

Пасош бр. 1314278/99 издаден од УВР Тетово на 
име Нухи Метлахе, с. Одри, Тетово. (26235) 

Пасош бр. 1314277/99 издаден од УВР Тетово на 
име Нухи Фитим с. Одри, Тетово. (26236) 

Пасош бр. 1276960 издаден од УВР Тетово на име 
Садики Бахије, с. Ларце, Тетово. (26237) 

Пасош бр. 607220 издаден од УВР - Скопје на име 
Ставрев Чедо, бул."ЈНА"бр. 23/10, Скопје. (26238) 

Пасош бр. 994895 издаден од УВР Тетово на име 
Исмаиљи Амет, с. Стримница, Тетово. (26239) 

Пасош бр. 1164051 издаден од УВР Скопје на име 
Арифи Агим, с. Танушевци, Скопје. (26240) 

Пасош бр. 1325566/99 издаден од УВР Скопје на 
име Развановиќ Зумрета, с. Батинци, Скопје. (26241) 

Пасош бр. 1116555 издаден од УВР Скопје на име 
Александар Пишев, Бул."Јане Сандандански"бр. 107-
1/1, Скопје. (26242) 

Пасош бр. 0705941 издаден од УВР Скопје на име 
Шарковска Слободанка, с. Љубанци, Скопје. (26243) 

Пасош бр. 1213372 издаден од УВР - Гостивар на 
име Асип Алиу, с. Чајле, Гостивар. (26249) 

Пасош бр. 1200187 издаден од УВР - Гостивар на 
име Аднан Мустафаи, с. Чегране, Гостивар. (26250) 

Пасош бр. 1170041/98 издаден од УВР - Скопје на 
име Блажевски Борис, ул.“МАПО“ бр.6/2-1, Скопје. 

Пасош бр. 1007357 издаден од УВР - Скопје на име 
Наџ Јозеф, бул."АСНОМ" бр. 68/30-3, Скопје. (26262) 

Пасош бр. 1080996 на име Васко Јовановски, ул. 
"Крсто Нале"бр. 110, Битола. (26264) 

Пасош бр. 1242919 издаден од УВР - Велес на име 
Веј селовски Сеат, с. Мелница, Велес. (26266) 

Пасош бр. 244409/94 издаден од УВР - Тетово на 
име Рамадани Асалан, с. Одри, Тетово. (26268) 

Пасош бр. 1215557 издаден од УВР - Куманово на 
име Селмани Шпреса, с. Черкези, Куманово. (26269) 

Пасош бр. 410062 издаден од УВР Струмица на име 
Вакпирџиева Вера, ул."Васил Сурчев"бр.З, Струмица. 

Пасош бр. 962979 издаден од УВР Гостивар на име 
Јашари Шефкије, с. Неготин, Гостивар. (26271) 

Пасош бр. 1166218 издаден од УВР Тетово на име 
Даути Иљир, ул. "113" бр. 28, Тетово. (26272) 

Пасош бр. 1430621 издаден од УВР Тетово на име 
Зеќири Арбреша, ул. "Благој а Тоска "бр. 149, Тетово. 

Пасош бр. 0657915 издаден од УВР Прилеп на име 
Стеваноски Љубе, ул."Б. Талески"бр. 171, Прилеп. 

Пасош бр. 1190551 на име Медиу Даут, с. Дебреше, 
Гостивар. (26285) 

Пасош бр. 199664 на име Ибраими Мемил, ул. "М. 
Антески "бр. 33, Гостивар. (26286) 

Пасош бр. 018425 на име Бајрам Наџи, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 365/2, Охрид. (20427) 

Чекови, од бр. 415033 до 415052 од тековна сметка 
бр. 7894544 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Дрпљанин Невзета, Скопје. (26055) 

Чек бр. 1853495-99 од тековна сметка 614/31 издад-
ен од Стопанска банка на име Раде Златев, ул. "Г. 
Петров" бр. 40, Кочани. (26057) 

Чекови од бр. 3050849 до 3050861, 2962454 и 
29624555 од тековна сметка бр. 0011702509 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Калинковски 
Зоран, Скопје. (26093) 

Чекови од бр. 4804136 до. 4804145 од тековна 
сметка бр. 13614926 издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Тодоровски Богдан, Скопје. (26251) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ивано-
вска Жиро Маргарита, Скопје. (26126) 

Работна книшка на име Кузев Тони, ул. "Белград-
ска " бр. 167, Велес. (26206) 

Работна книшка на име Марика Стојменова, с. Д. 
Подлог, Кочани. (26208) 

Работна книшка на име Јосифовска Драгана, ул. 
"Патизанска" бр. 2/4, Охрид. (26209) 

Работна книшка на име Ницева Весна, Штип.26213 
Работна книшка на име Велендариќ Жарко, ул. 

"Шар Планина "бр. 85, Прилеп. (26221) 
Работна книшка на име Синани Нијази, Скопје. 
Работна книшка на име Колариќ Миодраг, Скопје. 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Голубовиќ Весна, Скопје. (26267) 
Работна книшка на име Шкиљевиќ Михајло, 

Скопје. (26274) 
Работна книшка на име Сеј Амит, Струга. (26277) 
Работна книшка на име Салтиров Ацо, ул."Илчо 

Корушка"бр. 6, Пробиштип. (26280) 
Работна книшка на име Бајрамоски Тахир, Тетово. 
Свидетелство на име Селмановски Басар, с. Бузал-

ково, Велес. (26215) 
Свидетелство на име Нушева Фекрија, с.Житоше, 

Прилеп. (26219) 
Свидетелство за 8 одд. на име Рамиз Танковски, с. 

Житоше, Прилеп. (26222) 
Свидетелство за 8 одд. на име Мухамет Османи, 

Неготино. (26228) 
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Свидетелство за 1 одд. на име Алиоски Садрија, с. 
Дебреше, Прилеп. (26281) 

Диплома на име Златева Далиборка, нас. Тунел 
блок 2-1/13, Велес. (26226) 

Општ на име Колева Филка, ул.Тоце Делчев" бр. 
1, Велес. (26207) 

Здравствана книшка на име Елами Дурмисев, ул. 
"И. Л. Рибар "бр. 165, Штип. (26214) 

Потврда за акции на име Пандилоски Миле, ул. "С. 
Спироски" бр. 10, Гостивар. (26223) 

Здравствена книшка на име Ристеска Славка, Кру-
шево. (26227) 

Даночна картичка бр. 5030997150958 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ТП "Викмар", 
Скопје. (26202) 

Даночна картичка бр. 4030999371052 на име "Липс 
Гарсија Мексикан ресторан" ул."Битпазарска" бр. 75-
а, 91000 Скопје. 

Магнетна картичка бр. 40100-601-434822, на име 
"Лиле Гарсија Мексикан ресторан" ул. "Битпазарска" 
бр. 75-а, 91000 Скопје. 

Даночна картичка бр. 4030993225160 издадена од 
Управа за приходи на име ПППУ "Ели Мари ",Скопје. 

Даночна картичка бр. 5030994105390 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Дупљак Хамдија, 
Скопје. (26263) 

Избирачка легитимација издадена од Министерст-
во за правда -Скопје на име Стефановска Јадранка, ул. 
"Џон Кенеди" бр.5/2-24, Скопје. ' (26201) 

Избирачка легитимација на име Величковска Ста-
на, с. Мала Црцорија, Крива Паланка. (26205) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на Р.М." бр. 26/98) Комисијата за 
јавни набавки на ден 21.07.2000 година објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 33/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА 
КОЛЕКТОР ОД АЕРОДРОМ ОХРИД ДО КОЛЕК-
ТОР ОХРИД-СТРУГА СО Ф400 ВО ДОЛЖИНА ОД 

2,00 КМ. 

I. Општи одредби 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 33/2000, е Јавно-

то претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" 
Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 1 Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
Изведба на колектор од Аеродром ОХРИД до колек-
тор Охрид-Струга со ф400 во должина од 2,00 км. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 16 од Законот за јавните набавки. 

II. Тендерска документација 
1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува за количеството на градеж-
нозанатски работи кои треба да се извршат. 

2. Тендерската документација понудувачот на јав-
ниот повик може да ја подигне во просториите на Ар-
хивата на ЈПАУ "Македонија" Скопје на ул. "Даме 
Груев" бр. 1 Скопје. 

III. Содржина на понудата 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Цена на набавката и валута на набавката како и 

начинот на плаќање. 
3. Рок на завршување на работите. 
4. Гаранција. 
5. Рок и важност на понудата. 

IV. Доставување на документација 
1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска способност на понудувачот (преку документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен про-
мет) согласно член 22, 23 од Законот за јавните набав-
ки како и извод од судска регистрација, изјава дека 
понудувачот не е под стечај како и доказ не е изрече-
на мерка за забрана вршење на дејност. 

2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, 
согласно член 25 од Законот за јавните набавки и тоа: 

- Цена на набавката - 40 бода 
- Рок на изведба - 30 бода 
- Начин на плаќање -15 бода 
- Референтна листа -15 бода 

V. Доставување на понуда 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавните набавки и истата се доставува 
во еден оригинален примерок што треба да биде пот-
пишан од страна на одговорно лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен коверт. На предната страна од ко-
вертот, во горниот лев агол треба да биде назначено 
"не отворај" како и бројот на јавниот повик. Во среди-
ната на пликот да биде назначена адресата на набаву-
вачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот - пону-
дувачот. Во ковертот треба да има уште два затворе-
ни коверти од кој едниот ја содржи финансиската до-
кументација заедно со понудата и на неа стои ознака 
"Понуда", а додека другиот внатрешен коверт ја содр-
жи техничката документација и носи назив "Докумен-
тација" и точна адреса на испраќачот - понудувачот. 

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

VI. Рокови 
1. Отворениот повик (поради забрзаната постапка) 

трае 15 дена од денот на објавувањето во јавните гла-
сила сметајќи го и денот на објавување. 

2. Отворањето на понудите ќе се изврши 18-от ден 
сметајќи со денот на објавувањето во јавни гласила, а 
доколку тој ден падне во неработен ден отворањето 
ќе се изврши во следниот работен ден од 09.00 часот 
во просториите на ЈПАУ "Македонија" - Скопје - Са-
ла за состаноци. 

3. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат до-
каз за финансиски бонитет нема да се разгледуваат. 

Лице за контакт: Томислав Велевски 114-612, 114-
267 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скрпје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-142/2000 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 

ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПОЛОВЕН БАГЕР 
"ДРАГЛАЈН" 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-142/2000 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на половен багер "ДРАГЛАЈН" за пот-
ребите на РЕК "Битола", Рудник "Суводол". 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физи-
чки лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 
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2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничките карактеристики на половниот ба-

гер "ДРАГЛАЈН" за потребите на ЈП "Електросто-
панство на Македонија", понудувачите можат да ги 
подигнат во административната зграда на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија" Скопје, ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, на девети кат соба бр. 3, тел. 149-126, секој 
работен ден од 1200 до 1400 часот. 

2.2. Услов за подигање на документацијата (тех-
нички карактеристики и услови) е уплата во износ од 
500 денари на жиро сметка 40100-601-5012 во корист 
на ЈП "ЕСМ". Даночен бр. 4030989128346, депонент на 
Стопанска банка. 

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

седиштето на понудувачот, производителот и досе-
гашниот корисник на половен багер "ДРАГЛАЈН". 

3.2. Понудувачот да достави документ со кој се 
потврдува дека истиот е овластен од страна на досе-
гашниот корисник на багерот за учество на овој отво-
рен повик. 

3.3. Вкупната цена на набавката од понудата (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки, ако набавката е од странство) треба 
да е дадена на паритет DPP магацин на набавувачот 
(РЕК "Битола", Рудник "Суводол") и изразена во гер-
мански марки, со посебно искажан данок на додадена 
вредност. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и рокот 
на плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност и тоа 
најмалку 45 дена. 

3.8. Понудите и придружната документација од 
странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик и заверени од овластена организаци-
ја во Р. Македонија. 

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

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки. 

4.3. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4.4. Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата, 
согласно член 55 од Законот за Јавните набавки. 

4.5. Сите документи треба да бидат оригинални 
или заверени копии. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавните набавки). 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-' 
на понуда: ' 

6.3. Рок ца доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија" комисија за јавни набавки, ул. "И Ок-
томври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.08.2000 година, во И00 часот, во просториите на ад-
министративната зграда на ЈП "Електростопанство на 
Македонија", на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до 
утврдениот рок, не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од 
Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна 
банка на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/07-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА НОВИ-
ОТ ДЕЛ - ПРИЗЕМЈЕ НА НАРОДНА БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ^ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.Набавувач на отворен повик е Народна банка на 

Република Македонија, со седиште feo Скопје на ул. 
"Комплекс банки" б.б.. 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
изведување на градежно занатски работи на новиот 
дел - приземје на Народна банка на Република Маке-
донија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е прибирање по-

нуди за градежно занатски работи на новиот дел - при-
земје на Народна банка на Република Македонија и 
тоа: 

- покривање на рамните непроодни тераси со бемо 
кров од алуминиски профилиран лим, со максимален 
пад од 3% поставен на потребна метална потконст-
рукција од бемо држачи, со обработка на сите потреб-
ни стојеви и опшивки со челните и страничните ѕидови 
и обработка на сите продори на кровот (боја по избор 
на инвеститорот) 

, горно ниво 112,60 м2 

' долно ниво 695,00 м2 

Вкупно: 807,60 м2 м2 870 
- изработка и монтирање на хоризонтален лежеч-

ки олук од алуминумски лим систем бемо сите потреб-
ни спојни средства, со можност за дилатирање и спој 
со постојните вертикални испусти, заедно со обработ-
ката на парапетните ѕитчиња 

горно ниво дим. 15/15 см м% 15,00 
долно ниво дим. 30/20 cto to' 120,00 
- изработка и монтажа на кровни светлосни лан-

терни, изработени од алуминиумска конструкција за-
стаклена со лексан или термопан стакло отпорно на 
удари и водонепропустливи по форма и тип на конст-
рукција што треба да ја предложи понудувачот 

58,70 х 4= 234,80 м2 235,00 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1.Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот; 
2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бру-

то износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот 
на додадена вредност и др. издатоци и трошоци); 

ценета,да биде изразена во денари. 
3. ОПИС на квалитетот за извршување на работите, 
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4. Рок на извршување на работите; 
5. Рок и начин на плаќање; 
6. Гаранција; 
7. Сервис; 
IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1.Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: 
- висина на цената 300 бода 
- квалитет 300 бода 
- рок на извршување на работите 300 бода 
- рок и начин на плаќање 100 бода 
V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки“ б.б. Скопје, секој работен дена од 8 до 
14,00 часот во соба бр. 1 на VI кат . 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот должен е задолжително 

да ја достави следнава придружна документација. 
1.Извод од судска регистрација; 
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во соглас-

ност со Правилникот за содржина на документот за 
бонитет ("Сл.весник на РМ“ бр. 32/98), и 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

4. Доказ за техничка способност на понудувачот, 
опис на технички средства. 

VII. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 

дена од денот на објавувањето во весникот " Дневник“ 
и "Службен весник на Република Македонија“; 

2. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот; 

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување, и 

4. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака" не отворај" и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи по-
нудата и да носи ознака "понуда11, а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака“, документација“ и точната адреса на понудува-
чот. 

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
11.08.2000 година во 9,00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки“ б.б. Скопје во 'присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

7. Понудата со придружи ата документација да се 
достави на адреса: Народна банка на Република Маке-
донија, ул. "Комплекс банки“ б.б. Скопје, по пошта 
или преку архивата на Банката. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните 
набавка ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98) и врз 
основа на Одлука бр. 613, Комисијата за јавни набавки 
на општината "Ѓорче Петров“ - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2000 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.',Набавувач на јавниот повик, бр. 5/2000 е опш-

тина "Горче Петров“ - Скопје, ул. "Ѓорче Петров“ бб, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е асфалтирана на лока-
лен пат за Никиштане - општина Ѓорче Петров во 
должина од 1,7 км. 

1.3. Вид и количина: дадени во тендерската доку-
ментација. 

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена 
- докажан квалитет 
- одложено плаќање во 2001 година. 
1.5. Постапката на повик се спроведува со Отворен 

повик согласно Законот за јавните набавки. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот; 
2.2. Понудата треба да биде изработена врз основа 

на тендерска документација; 
2.3. Понудата треба да го содржи начинот на пла-

ќање и рокот на извршување на работите; 
2.4. Понудата треба да има рок на важност; 
2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки, документот за бони-
тет треба да е оригинал или заверена копија; 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите од 
став 1 член 24 од Законот за јавните набавки; 

2.7. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
посебно овластување за учество на јавниот повик 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53, 
54 од Законот за јавните набавки; 

3.2. Секој понудувач може да учествува со една 
понуда; 

3.3. Рок на доставување на понудата е 15 дена од 
денот на објавување на понудата; 

3.4. Понудувачот своите понуди ги доставува на 
адреса општина Ѓорче Петров, ул. "Ѓорче Петров“ бб, 
врз основа на тендерскахдокументација која може да 
се подигне во општина Ѓорче Петров - одделение за 
комунални дејности секој работен ден од 07,30 до 08.30 
часот, а на претходно уплатен износ од 1.500,00 денари 
неповратни средства што треба да се уплати на жиро 
сметка 40120-656-682, д.бр. 4030998345066, депозитна 
банка Народна банка на Македонија - Скопје. 

3.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.08.2000, година, во 12,00 часот, во просториите на 
општина Ѓорче Петров. 

3.6. Понудите кои нема да бидат доставени во 
цитираниот рок и направени според отворениот повик 
нема да бидат разледувани. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и член 33 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ“ бр. ,26/98), Ко-
мисијата за јавните набавки на Агенцијата на Репу-
блика Македонија за приватизација објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 3/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ -
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУ-

ДУВАЧИ (БЕЗ ЈАВНО ОГЛАСУВАЊЕ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по јавниот повик е Агенцијата на Ре-

публика Македонија за приватизација, ул. "Никола 
Вапцаров“ 7, П.Ф. 410,1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите за извршување на услуга - консултант на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизаци-
ја во врска со формирање на Инвестиционен Фонд. 

3. Спецификација на потребните услуги ќе биде 
дадена во тендерската документација која ќе биде до-
ставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во по-
стапката за претквалификација. 

4. Преквалификација на понудувачите ќе се врши 
врз основа на:, 

- искуство во работа на ист или сличен проект; 
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- познавање на состојбите и законската регулатива 
во Република Македонија и во регионот сврзана со 
функционирањето на инвестициони фондови; 

- економско - финансиски бонитет. 
5. Придружни документи: кон пријавата задолжи-

телно се доставуваат биографии на учесниците и 
документи согласно член 35 став 2 од Законот за 
јавните набавки. 

6. Рок за доставување -10 дена од денот на објаву-
вање, до 15 часот локално време. 

7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите треба да ги достават документите 

кои се приложуваат кон пријавата од точките 4 и 5 на 
овој повик. 

2. Потребната документација се доставува во за-
творен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја но-
си ознаката "Не отварај“, како и бројот на повикот. 
На ковертот не треба да има никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Документацијата се доставува на адреса: Аген-
ција на Република Македонија за приватизација, ул. 
"Никола Вапцаров“ 7, П.Ф. 410,1000 Скопје 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени во наведе-

ниот рок, како и понудите кои не се изработени спо-
ред наводите во овој повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Се врши исправка во, Отворениот повик бр. 
63/2000 за набавка на медицински потрошен материјал 
- протези и пачови, со тоа што денот на јавното 
отворање на понудите наместо 24.07.2000 година во 
11,00 часот, ќе биде 31.07.2000 година во 11,00 часот. 

Комисија за јавни набавки 
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