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

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

Петок, 6 јули 2001 
Скопје 

Број 51 Год. LVII 

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

1022. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО 

СРЕДСТВО 
1. Со оваа одлука без надомест се отстапува музич-

ки инструмент-англиски рог со кој располага Минис-
терството за одбрана-Воен оркестар на Армијата на 
Република Македонија на Македонски народен теа-
тар-опера Скопје. 

2. Примопредавањето на материјалното средство 
од точка 1 на оваа одлука ќе го изврши Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Точка Координата 
X 

Координата 
Y 

Т-1 4 642 175,00 7 549 350,00 
Т-2 4 641 500,00 7 549 500,00 
Т-3 4 641 375,00 7 548 800,00 
Т-4 4 641 500,00 7 548 850,00 
Т-5 4 641 750,00 7 548 500,00 
Т-6 4 641 930,00 7 548 300,00 
Т-7 4 642 125,00 7 548 500,00 
Т-8 4 641 750,00 7 548 550,00 
Т-9 4 641 800,00 7 548 850,00 

рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-3933/1 
28 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-3859/1 
28 јуни 2001 година 

Скопје 

1023. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сурови-
ни ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПЕСОК И ЧАКАЛ 

"БЕТОН" А.Д. СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
ВО С. ОГЊАНЦИ, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
1. На Друштвото за градежништво "БЕТОН" АД -

Скопје се дава концесија за експлоатација на минерал-
ната суровина песок и чакал на локалитетот во с. Ог-
њанци, во атарот на општина Петровец, со следните 
координати: 

1024. 
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продаж-

ба на становите во општествена сопственост ("Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/90 и "Службен весник на 
Република Македонија" бр. 62/92), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 28.06.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 
1. Во Одлуката за намалување на цената на станови-

те во општествена сопственост ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 
59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 
46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 
24/99, 1/2000, 51/2000 и 112/2000) во членот 4 зборовите: 
"30 јуни 2001 година" се заменуваат со зборовите: "31 
декември 2001 година". 

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

Бр. 23-3816/1 
28 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува P=0,6 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-

1025. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), а во врска со точка 8 од 
Одлуката за прибирање, користење и управување на 
средствата од економската помош од странство на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 19/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛА-
СИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗА-
ЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ 

Член 1 
Средствата што се обезбедуваат во Компензациони-

те фондови од странска помош (во натамошниот текст: 
Фондови) Комисијата за менаџмент со Компензациони-
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те фондови (во натамошниот текст: Комисија) ќе ги до-
делува во форма на кредит на правни лица според усло-
вите и критериумите утврдени со оваа одлука. 

Член 2 
Средствата од фондовите ќе се користат за давање 

долгорочни и краткорочни кредити за поддршка на ма-
ли и средни претпријатија од областа на стопанството. 

Член 3 
Пласирањето на средствата од фондовите ќе се вр-

ши преку објавување на јавен повик во средствата за 
јавно информирање. 

Член 4 
Јавниот повик го објавува Министерството за фи-

нансии до кого се поднесуваат и барањата за одобру-
вање на кредит од фондовите. Барањата се проследу-
ваат до ресорните министерства за подготвување на 
предлог. 

За одобрување на кредитот одлучува Комисијата, 
по прибавен предлог од ресорните министерства. 

Член 5 
При одобрувањето на кредит од фондовите Коми-

сијата ќе ги поддржува програмите/барањата кои ис-
полнуваат најмалку четири од следните критериуми 
од кои првите два задолжително: 

- позитивни финансиски резултати во последната 
година; 

- да нема достасани неизмирени обврски кон држа-
вата (даноци, придонеси и други давачки, како и разни 
позајмици и други обврски врз комерцијална основа); 

- поголема искористеност на домашните ресурси; 
- зголемување на извозот или супституција на увоз; 
- вработување на нови лица или ангажирање на ли-

ца кои се прогласени за технолошки вишок; 
- вложување во нови бизниси; 
- заштита и унапредување на животната средина. 

Член 6 
Средствата од Фондот ќе се одобруваат под след-

ните услови: 
1. Долгорочни кредити: 
- грејс период од една година сметано од денот на 

првата исплата на одобрените средства, за кој период 
се плаќа камата; 

- рок на враќање 20 еднакви тримесечни рати; и 
- редовна камата од 3% годишно. 
2. Краткорочни кредити: 
- грејс период од три месеци сметано од денот на 

првата исплата на одобрените средства, за кој период 
се плаќа камата; 

- рок на враќање 3 еднакви тримесечни рати; и 
- редовна камата од 3% годишно. 
Висината на средствата кои ќе се одобруваат за 

учество во финансирањето на инвестиционите проек-
ти може да изнесува до 50% од пресметковната вред-
ност на проектот. 

Задолжувањето на корисникот и пресметувањето 
на каматата ќе се врши во ЕВРА, а плаќањето на дос-
пеаните обврски ќе се врши во денарска противвред-
ност според средниот курс на ЕВРО во Народна банка 
на Република Македонија на денот на уплатата. 

Во случај на задоцнување на плаќањето на обврс-
ките во утврдените рокови, на стасаните, а неизмире-
ни обврски се пресметува и наплаќа затезна камата 
сметано од првиот ден на стасувањето до денот на 
наплатата во висина на затезната камата пропишана 
со Закон. 

Член 7 
Правото на користење на кредит од Фондот може 

да се оствари врз основа на поднесено барање до Ми-
нистерството за финансии на Образец 1 кој е составен 
дел на оваа одлука. 

Кон барањето подносителот е должен да достави: 
- инвестициона програма; 
- барање за одобрување на краткорочен кредит со 

образложение; и 
- докази за критериумите утврдени во член 5 од 

оваа одлука. 

6 јули 2001 

Ненавремените и нецелосни барања нема да се зе-
мат на разгледување. 

За одлуката сврзана со поднесеното барање подно-
сителот ќе биде известен во рок од 60 дена од денот на 
завршувањето на јавниот повик. 

Член 8 
Врз основа на одлуката за одобрени средства од 

Фондот, корисникот склучува Договор со Министерс-
твото за финансии, при што корисникот е должен да 
ја приложи следната документација: 

- решение од уписот во Трговскиот регистар; 
- хипотека на недвижен имот од прв ред најмалку 

во висина од 2:1 во однос на износот на одобрениот 
долгорочен кредит и засметаната камата или банкар-
ска гаранција; 

- банкарска гаранција во висина на одобрениот 
краткорочен кредит и засметаната камата; и 

- други инструменти за обезбедување на кредитот 
кои ќе бидат прецизирани со Договорот. 

Член 9 
Средствата од Фондот ќе се префрлуваат по бара-

ње на корисникот врз основа на доставена исплатна 
документација (фактура, ситуација и друго) на добаву-
вачот или извршителот на работите. 

Член 10 
Доколку се констатира дека средствата од креди-

тот се ненаменски искористени, корисникот е должен 
да го врати кредитот заедно со пресметаната камата 
(редовна и затезна) во рок од 15 дена од денот на кон-
статирањето на неправилноста во користењето на 
средствата. 

Член 11 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука 

престанува да важи одлуката за условите и критериу-
мите за репласирање на средствата од Компензацио-
ниот фонд од странска помош ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 42/95). 

За кредитите кои се одобрени согласно Одлуката 
за условите и критериумите за репласирање на средс-
твата од Компензациониот фонд од странска помош 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/95) ќе се применуваат одредбите од истата. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.23-3881/1 Претседател на Владата 
28 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ 

1. Кредитобарател: 

(Име на фирмата) 

2. Адреса на фирмата 

(Улица, број, телефон/факс, E-mail) 

3. Краток опис на проектот/барањето: 

4. Стопанска дејност на која и припаѓа: 

5. Форми на вложување (со заокружување): 
5.1. Вложување во нов бизнис. 
5.2. Вложување во почетна фаза од некој бизнис (до 3 
години од основањето). 
5.3. Вложување во отстранување на тесни грла, ре-
конструкција и модернизација. 
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6. Асортиман на производи кои ќе се реализираат со 
проектот: 

7. Вкупен број на работници кои ќе се вработат: 

- Број на лица претходно прогласени за технолошки 
вишок што ќе бидат вработени: 

- Ново вработени лица регистрирани во Бирото за 
вработување: 

8. Вкупно планирани вложувања (во денари): 
- Сопствени средства: 
- Други извори: 

9. Износ на бараниот кредит (во денари) 

10. Планирани рокови: 
- Почеток на градба: 
- Завршување на градбата: 

11. Бонитет на фирмата - извештај од деловна банка 
односно ЗПП (во прилог): 

12. Процент на зголемување на извозот: 

13. Извештај од УЈП за редовност во плаќање на дано-
ци (во прилог). 

Кредитобарател: 

(место и дата) 

1026. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
9029 Бројачи на обрти-

те, бројачи на 
производството, 
таксиметри, бро-
јачи на километ-
рите, бројачи на 
чекорите и слич-
но; покажувачи 
на брзината и та-
хометри, освен 
оние што се рас-
поредуваат во 
тар. број 9014 или 
9015; стробоско-
пи: 

9029 10 -Бројачи на обр-
тите, бројачи на 
производството, 
таксиметри, бро-
јачи на километ-
рите, бројачи на 
чекорите и слич-
но: 

9029 10 90 00 --Друго 
а) Компјутеризи- 12 парчиња 

рани бројачи на 
возила во раскло-
пена состојба 

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

Бр. 23-3851/1 Претседател на Владата 
28 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1027. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички авто-

мобили и други 
моторни возила 
главно конструи-
рани за превоз на 
лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувај -
ќи и моторни во-
зила за комбини-
ран превоз на ли-
ца и стоки (од ти-
пот "караван", 
"комби", итн.) и 
автомобили за тр-
ки: 

8703 22 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 

8703 22 90 00 ---Употребувани 
а) Патничко мо-
торно возило Golf 
2 со број на шаси-
ја WVWZ-
ZZ19ZGW480909 1 парче 

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

Бр. 23-3847/1 Претседател на Владата 
28 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1028. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички авто-

мобили и други 
моторни возила 
главно конструи-
рани за превоз на 
лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувај-
ќи и моторни во-
зила за комбини-
ран превоз на ли-
ца и стоки (од ти-
пот "караван", 
"комби", итн.) и 
автомобили за тр-
ки: 
--Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 
---Употребувани 
а) Патничко мо-
торно возило CIT-
ROEN AX, со број 
на шасија 
VF7ZAZZ0008ZA9 
247 1 парче 

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

Бр. 23-3846/1 Претседател на Владата 
28 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1029. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

ќи и моторни во-
зила за комбини-
ран превоз на ли-
ца и стоки (од ти-
пот "караван", 
"комби", итн.) и 
автомобили за тр-
ки: 

8703 22 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 

8703 22 90 00 ---Употребувани 
а) Патничко мо-
торно возило 
OPEL KADET 1,2 
SC со број на ша-
сија 
WOL000033G5056 
455 1 парче 

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

Бр. 23-3848/1 Претседател на Владата 
28 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1030. 
Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 4 од Зако-

нот за персоналниот данок на доход ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 
28/97, 8/01 и 50/01), министерот за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌА-
ЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ 
ДАНОК НА ДОХОД НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА 

Член 1 
Со ова упатство се уредува начинот на пресметува-

ње и плаќање на аконтациите на персоналниот данок 
на доход на личните примања. 

Член 2 
Под лични примања согласно членот 14 и 14-а од 

Законот за персоналниот данок на доход (во ната-
мошниот текст: Законот), се сметаат сите приходи 
што ќе ги оствари обврзникот по основ на работен од-
нос, како и приходите по договор за привремено или 
повремено вршење на услуги на органите на државна-
та управа, на домашните и странските правни лица, 
како и на домашните и странските физички лица кои 
вршат самостојна дејност, ако со Законот не се иззе-
мени од оданочување и тоа: 

1) плати и други дополнителни примања по основа 
на работен однос, освен примањата што се изземени 
од оданочување според член 6 на Законот; 

2) пензиите; 
3) примањата на членови на органите на управува-

ње и на органите на надзор на трговските друштва; 
4) примањата на функционери, пратеници, совет-

ници и други носители на јавни функции; 
5) надоместоци на професионални спортисти; 
6) надоместок за време на боледување; 
7) надоместок за време на отсуство од работа; 
8) надоместок за работа на судии поротници, вешти 

лица и стечајни управници, кои немаат својство на вра-
ботени лица во соодветните институции или друштва; 

9) надоместок на членовите на Македонската ака-
демија на науките и уметностите; 

10) плата остварена со работа во странство врз ос-
нова на работен однос заснован во земјата; 

11) секој поединечно остварен приход врз основа 
на договор за повремено или привремено вршење на 
услуги на правни и физички лица. 

Како лични примања во смисла на став 1 на овој 
член се сметаат и други примања, кои наместо во пари 
се даваат во вид на бонови, парични потврди, акции, 
стоки, или во некој друг облик кој има парична вред-
ност. 

Член 3 
Аконтациите на данокот за примањата од член 2 

од ова упатство ги пресметува и уплатува исплатува-
чот на личните примања, за секој обврзник и за секој 
поединечно исплатен износ. 

Член 4 
Основа за пресметување на аконтациите на персо-

налниот данок на личните примања од член 2 точка 1), 
2), 5), 6), 7) и 10) на ова упатство, претставува остваре-
ната бруто плата, бруто износот на дополнителното 
примање по основ на работен однос или остварената 
бруто пензија, намалена за придонесите утврдени со 
членот 10 точка 1 и 2 од Законот и со членот 7 од ова 
упатство и намалена за личното ослободување утвр-
дено во месечен износ согласно член 15-а, став 3 од 
Законот. 

8703 22 

8703 22 90 00 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички авто-

мобили и други 
моторни возила 
главно конструи-
рани за превоз на 
лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувај-
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Основа за пресметување на аконтациите на персо-
налниот данок на примањата од членот 2 точка 3), 4), 
8), 9) и 11) на ова упатство претставува остварениот 
бруто износ на личното примање. 

Пресметувањето на аконтациите на данокот се вр-
ши кога на утврдената месечна даночна основа од став 
1 и 2 на овој член ќе се применат стапките од членот 
15-а, од Законот и тоа: 

Член 5 
Ако аконтациите на персоналниот данок се прес-

метуваат на нето износ на платата што се исплатува, 
или на друг вид лично примање од член 2 точка 1), 2), 
5), 6), 7) и 10) на ова упатство, пресметувањето на да-
нокот се врши така што нето износот се намалува за 
личното ослободување утврдено во месечен износ сог-
ласно член 15-а, став 3 од Законот и на утврдената 
основа се применуваат пропишаните стапки на след-
ниот начин: 

на месечна даночна 
основа 

стапка 

до 25.500 денари 
[30.000 * (100-

15):100=25.500] 

15 
(основата *15: 85) 

над 25.500 денари 4.500 денари + 
(делот од доходот над 

25.500 д. * 18 :82) 

За пресметување на аконтациите на нето личните 
примања утврдени во членот 2 точка 3), 4), 8), 9) и 11) 
на ова упатство пресметковните стапки од ставот 1 на 
овој член се применуваат без да се врши намалување 
за личното ослободување од членот 15-а, став 3 од 
Законот. 

Член 6 
Ако при аконтативното пресметување на данокот 

на платите категоријата бруто плата се утврдува 
пресметковно од нето платата, таа претставува збир 
на нето плата и пресметаниот персонален данок утвр-
ден согласно членот 5 од ова упатство, помножен со 
100 и поделен со 68 ( 100 -збирот на стапките на при-
донесите на платите). 

Член 7 
Кога исплатата на платата се врши два или повеќе 

пати во текот на месецот, односно за месецот, испла-
тувачот на секоја поединечна исплата пресметува 
аконтација на данокот по стапка од 15%, односно 
пресметковно множи со 15, а дели со 85, (ако пресме-
тувањето го врши од нето платата), без да врши нама-
лување на даночната основа за износот на личното 
ослободување. 

Со последната аконтација за месецот исплатува-
чот изготвува конечна пресметка на данокот на зби-
рот на сите исплати согласно начините за пресметува-
ње на данокот утврдени со ова упатство, со примена 
на пропишаните стапки. 

Вкупната даночна обврска исплатувачот ја утврду-
ва како разлика на пресметаниот данок со конечната 
пресметка и платениот данок за секоја претходно из-
вршена поединечна исплата за месецот. 

Член 8 
Ако обврзникот остварува месечна плата во дело-

ви кај повеќе исплатувачи, даночното олеснување ут-
врдено со членот 15-а, став 3 за периодот помал од ме-
сецот го утврдува со множење на бројот на деновите 
за кои се пресметува платата со износот на олеснува-
њето поделено со бројот на работните денови во ме-
сецот. 

Вкупното даночно олеснување што го искористил 
во месецот не може да биде поголемо од износот утвр-
ден со членот 15-а, став 3 од Законот. 

Член 9 
Даночните обврзници кои оствариле плата или 

друг вид лично примање непосредно од странство, са-
ми го пресметуваат данокот согласно Законот и ова 
упатство и во рок од 8 дена од денот на приемот го 
уплатуваат на соодветна сметка. 

Даночните обврзници вработени во дипломатски и 
конзуларни претставништва на странски држави и во 
меѓународни организации, претставништва или кај 
претставници или службеници на такви претставниш-
тва кои уживаат дипломатски имунитет на територи-
јата на Република Македонија, во рок од 8 дена од де-
нот на приемот на приходот, го пресметуваат и упла-
туваат данокот согласно Законот и ова упатство, са-
мо ако тој данок не го утврдил и не го уплатил испла-
тувачот. 

Исплатувачите-странските друштва и организации 
кои не уживаат дипломатски имунитет во Република 
Македонија согласно член 96 став 2 од Законот и ова 
упатство, при исплатата на примањата на вработените 
лица (резиденти и нерезиденти) на територијата на 
Република Македонија, го пресметуваат данокот и го 
уплатуваат во рок од 8 дена од денот на исплатата. 

Данокот на платата и на другите лични примања 
остварени во странска валута се пресметува во денар-
ска противвредност според средниот курс на Народна 
банка остварен на денот на приемот на средствата. 

Член 10 
Годишниот извештај за бруто остварените прихо-

ди пропишан со членот 77 став 2 од Законот, се под-
несува на Образец ПДД -ГИ, кој е составен дел на ова 
упатство. 

Член 11 
Месечната пресметка на исплатувачот на плати за 

бруто пресметаните плати, за вкупниот број на врабо-
тени лица кај исплатувачот, утврден со членот 77 став 
3 од Законот, се поднесува до органот за јавни прихо-
ди најдоцна до 8 во месецот, за претходниот месец на 
Образец- ПДД-МП, кој е составен дел на ова упат-
ство. 

Исплатувачот кој врши доплата на плати за месе-
ците за кои веќе поднел образец ПДД-МП, на органот 
за јавни приходи му доставува корегиран образец за 
месецот, најдоцна до 8 во месецот кој следува по ме-
сецот во кој е извршена доплата. 

Член 12 
При збирна уплата на данокот и придонесите ис-

платувачот во инструментот за плаќање на данокот 
или придонесот на платата го наведува: месецот за кој 
се врши исплата на плата, масата на нето платата што 
се исплатува и бројот на вработените за кои се однесу-
ва плаќањето. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 

престанува да важи Упатството за начинот на пресме-
тување и плаќање на аконтациите на персоналниот 
данок од доход на личните примања ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 8/01). 

Член 14 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија" . 

Бр. 08-13079/1 Министер за финансии, 
06 јули 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

на месечна даночна 
основа 

стапка 

до 30.000 денари 15% 
над 30.000 денари 4.500 денари + 18% на 

делот од доходот над 
30.000 денари 
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1031. 
Врз основа на член 10, 11 и 19, став 3 точка 3 и 

член 63 точка 9 од Законот за Народна банка на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народ-
на банка на Република Македонија, на 05.07.2001 годи-
на, донесе 

O Д Л У К A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА 

ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА 
ЛИКВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за пресметување, издвојување, и 
користење на задолжителна резерва на банките за 
одржување на нивната дневна ликвидност ("Сл. вес-
ник на РМ" бр. 62/95, 9/96, 53/96, 65/96, 26/97, 21/99, 
24/2000, 41/2001 и 43/2001) се врши следнава измена: 

Точка 8 се менува и гласи: 
"Доколку банката не го обезбеди просекот на за-

должителна резерва согласно точките 3 и 4 од оваа 
одлука или користи задолжителна резерва над 60%, 
без оглед на тоа дали го одржува просечното ниво на 
задолжителна резерва, спрема истата се преземаат 
мерки од Одлуката за мерките и постапката за презе-
мање мерки спрема банки во услови на привремена 
или трајна неликвидност ("Службен весник на РМ" 
бр. 17/98 и бр. 51/01). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

О. бр. 02-15/177-2001 Претседател 
5 јули 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1032. 
Врз основа на член 20, 49 и 65 став 1 точка 30 од За-

конот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. 
весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98) и 
член 42 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 
63/2000), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на 05.07.2001, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА МЕРКИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕЗЕМА-
ЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИ ВО УСЛОВИ НА 
ПРИВРЕМЕНА ИЛИ ТРАЈНА НЕЛИКВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за мерките и постапката за презема-
ње мерки спрема банки во услови на привремена или 
трајна неликвидност ("Сл. весник на РМ" бр. 17/98), се 
вршат следните измени и дополнувања: 

"а) Во точка 2, став 1, алинеја 4, после зборот "резер-
ва", се додаваат зборовите: "односно користи средства на 
задолжителна резерва над дозволениот процент од точ-
ка 7 од Одлуката за пресметување, издвојување и корис-
тење на задолжителна резерва на банките за одржување 
на нивната дневна ликвидност ("Сл. весник на РМ" бр. 
62/95, 9/96, 53/96, 65/96, 26/97, 21/99, 24/2000, 41/2001, 
43/2001 и 51/01)". 

б) Во точка 2, став 1, се додава алинеја 7, која гласи: 
"- по завршување на финалната обработка на нало-

зите за плаќање на крајот од денот, банката искаже нега-
тивно салдо на жиро-сметката". 

в) Точка 3 се менува и гласи: 
"Доколку банката е привремено неликвидна гуверне-

рот може спрема таа банка да преземе мерки, согласно 
Законот за Народна банка на Република Македонија и 
Законот за банките". 

г) Точка 4, се брише. 
д) Во точка 5, став 1, алинеја 3 се менува и гласи: 

"- без прекин подолго од 3 дена, односно со прекин 
подолго од 5 дена во текот на последните 30 дена, иска-
жува негативно салдо на жиро-сметката по завршување-
то на финалната обработка на налозите за плаќање на 
крајот на денот". 

ѓ) Во точка 6, став 1 зборовите: "може да изрече", се 
заменуваат со зборот "изрекува". 

е) Во точка 6, став 2, се додава алинеја 6, која гласи: 
"Гувернерот ќе овласти лице од Народна банка на 

Република Македонија да го контролира спроведување-
то на мерките изречени врз основа на точка 6 од оваа од-
лука". 

ж) Точка 7 се менува и гласи: 
"Врз основа на Одлуката за прогласување на банка 

за неликвидна, најдоцна во рок од 8 дена од нејзиното до-
несување, се испитуваат условите и се воведува предса-
национа, санациона, ликвидациона или стечајна постапка 
кај банката". 

з) Точка 8 се менува и гласи: 
"Одлуката за прогласување на неликвидност на бан-

ка се доставува до банката и до органите определени со 
прописите". 

ѕ) Точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8 
и 9. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Се задолжува Дирекцијата за правни, организацио-
но кадрови и публикациски работи да изготви пречистен 
текст на Одлуката за мерките и постапката за презема-
ње мерки спрема банка во услови на привремена или 
трајна неликвидност ("Сл. весник на РМ" бр. 17/98 и 
51/01). 

О. бр. 02-15/178-2001 Претседател 
5 јули 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1033. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 
30/93, 40/96 и 54/2000) и член 65 став 1 точка 30 од Зако-
нот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. 
весник на Република Македонија" - пречистен текст бр. 
29/96 и 37/98), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на 05.07.2001 година, донесе 

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

МЕЃУ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за начинот и условите на купо-про-
дажба на девизи меѓу правните лица во Република Маке-
донија ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 30/93, 
38/93, 58/93, 22/94, 40/94, 52/94, 67/94, 65/96, 17/98 и 77/00) се 
вршат следните измени: 

"а) во членот 5 зборовите: "најмногу до 90 дена" се 
заменуваат со зборовите: "во рок определен со одлука на 
Народна банка на Република Македонија", 

б) во членот 7 став 3 зборовите: "до 180 дена" се за-
менуваат со зборовите: "во рок определен со одлука на 
Народна банка на Република Македонија", 

в) во членот 8 точка 2 зборовите: 90 дена" се замену-
ваат со зборовите: "рокот определен со одлука на На-
родна банка на Република Македонија". 

2. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 
О. бр. 02-15/179-2001 Претседател 
5 јули 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
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1034. 
Врз основа на член 90 став 4 од Законот за девизно 

работење ("Сл. весник на РМ" бр. 30/93, 54/00 и 49/01) и 
чл. 65 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96 -
пречистен текст и 37/98), Советот на Народната банка на 
Република Македонија, на 05.07.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДРЖЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ВО ДЕПОЗИТ 

1. Домашните лица, девизите кои ги остваруваат од 
извоз на стоки и услуги, можат да ги држат во депозит 
кај овластените банки за работа со странство најмногу 
30 дена сметано од денот на наплатата на извозот. 

2. Затекнатите девизни депозити од извоз на стоки и 
услуги, чиј рок на доспевање истекува 30-тиот ден од де-
нот на влегување во сила на оваа одлука, домашните ли-
ца можат да ги држат во депозит кај овластените банки 
најдолго 30 дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

3. Затекнатите девизни депозити од извоз на стоки и 
услуги, чиј рок на доспевање истекува пред 30-тиот ден 
од денот на влегување во сила на оваа одлука, домашни-
те лица можат да ги држат во депозит кај овластените 
банки најдолго до денот на истекувањето на нивниот 
оригинално утврден рок на доспевање. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
ње во "Службен весник на Република Македонија". 

О. бр. 02-15/1802001 Претседател 
5 јули 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-

телите Нуиши Ајрула и Нуиши Нуиш двајцата од 
с.Грчец, Скопје, против тужениот Али Метуш од с. 
Сарај, Скопје, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од објавување на огласот во "Службен весник на РМ" 
и на огласната табла на судот или да постави свој пол-
номошник кој ќе го застапува. Во спротивно, судот 
согласно одредбите на ЗПП ќе му постави времен зас-
тапник од редот на адвокатите во Скопје кој ќе го зас-
тапува тужениот Али Метуш, се додека тужениот или 
негов полномошник не се јават во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII. П.бр. 
1840/00. (16922) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поднесена тужба за долг по тужба 

на тужителот Република Македонија - Министерство 
за одбрана против тужениот Ангеле Спасовски со по-
ранешна адреса "Кратовска" бр. 15, Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 
68.500,00 денари. 

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјал-
на работа на град Скопје со решение бр. 3020-346 од 
12.06.2001 година на тужениот Спасовски Ангеле му е 
поставен привремен стартел адвокат Ристовски Мир-
че, ул. "Питу Гули" бр. 55, Скопје, кој ќе се грижи за 
заштита на неговите интереси во текот на постапката. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од ден-
от на објавувањето на овој оглас да се јави во судот. 
Во спротивно, судот ќе ја продолжи постапката, а не-
говите интереси ќе ги штити привремениот старател 
до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII. П.бр. 
71/01. 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред Основниот суд во Берово се води спор за на-

домест на штета, по тужбата на тужителот Феми Су-
лејманов од Берово, против тужените Туше Демиров-
ски и Кајмета Демировска и двајцата од Берово. 

Второтужената Кајмета Демировска од Берово е 
со непозната адреса во Австрија. 

Се повикува тужената Кајмета Демировска да во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави 
во судот или да назначи свој полномошник. 

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди 
свој полномошник на тужената ќе и биде поставен 
привремен застапник, од редот на стручните соработ-
ници на овој суд, кој ќе ги застапува нејзините интере-
си се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Берово, П.бр. 175/00. (17289) 

Пред Основниот суд во Берово се води спор за раз-
вод на брак по тужбата на тужителот Махмуд А Мех-
мед ов од с.Црник, против тужената Танја Мехмедова 
со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужената Танја Мехмедова родена 
Павлова во Дупница, НР Бугарија, да во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот да се јави во судот или 
да назначи свој полномошник. 

До колку во истиот рок не се јави или не одреди 
свој полномошник, на тужената ќе и биде поставен 
привремен застапник, од редот на стручните соработ-
ници при овој суд, кој ќе ги застапува нејзните интере-
си се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Берово, П.бр. 178/01. (17290) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка за исполнување на договор по тужба на ту-
жителот Усеини Шеип од с.Долна Бањица, против ту-
жените Аксу Шазо Шукру од с.Долна Бањица и други. 
Вредност неопределена. 

На тужениот Аксу Шазо Шукру од с.Долна Бањи-
ца, со непозната адреса на живеалиште и престојува-
лиште во странство му се поставува привремен зас-
тапник лицето Славковска Светлана адвокат од Гос-
тивар која ќе ги застапува интересите на тужениот до-
дека тој или негов полномошник или застапник не се 
јави на главната расправа пред овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 2/01. (16599) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична 

постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Борис Вапски од Дебар против тужената Благица Ва-
пска од Радовиш, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во овој суд или да достави 
своја адреса или назначи свој полонмошник што ќе ја 
застапува. Во спротивно, ќе и биде поставен законски 
застапник, кој ќе ги штити нејзините интереси до пра-
восилното окончување на овој спор. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 47/01. (17053) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Џеповски (Ројлевски) Вангел 

од с.Езерени, Ресен со последно место на живеење 
Уругвај - Јужна Америка, како и секој друг што знае 
за него или за неговиот живот да се јави во Основниот 
суд во Ресен во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, не-
говата смрт ќе се докаже по постапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр. 19/01. (16604) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за сопственост по тужба 

на тужителот Етеми Имерзеди од Тетово, против Бер-
зати Азби и други. Вредност на спорот 100.000,00 де-
нари. Се повикуваат тужените Муртезани Адемов Фа-
ри, Муртезани Адем Нијази и Несими Е.Адем сите со 
непозната адреса во Турција. 
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Се повикуваат тужените да во рок од 30 дена се ја-
ват во Основниот суд во Тетово или да одредат полно-
мошник. Во спротивно, судот преку Центарот за соци-
јални работи во Тетово ќе им постави привремен ста-
рател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 488/01. (17287) 

Пред Основниот суд во Тетово е поведена постап-
ка за физичка делба на недвижен имот по предлог на 
Џемил Арифи од Тетово, против Амди Ахметовиќ од 
Тетово сега со непозната адреса во Турција. 

Се повикува противникот Амди Несим Ахметовиќ 
да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот или да одреди полно-
мошник. Во спротивно, преку центарот за социјална 
работа Тетово ќе му биде одреден привремен застап-
ник кој ќе го застапува до правосилното завршување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, ВПС.бр. 42/01. (17288) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост, по тужба на тужителот Коцевски Коце 
од с. Туденце, против тужената Миланка Милошевска 
од с.Туденце, а сега со непозната адреса во странство. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса да се јави 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или да 
одреди свој полномошник, а по протекот на истиот 
рок на истата ќе и биде поставен привремен стартел 
преку ЦСР Тетово, кој ќе ги застапува нејзините инте-
реси се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 486/01. (17291) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип заведен е спор за 

развод на брак по тужба на тужителката Билјана Сто-
вберг од Штип, против Марсел Стовберг од Германија 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во судот и да постави свој полномошник. Доколку ту-
жениот во одредениот период не се јави и не постави 
свој полномошник судот по службена должност ќе му 
постави привремен застапник кој ќе го застапува до 
окончување во постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 370/01. (17207) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 413/2001, од 25.04.2001 година, ја запиша во 
трговскиот регистар поделбата на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Мендо Најденовски 
"ГРАДИНАР-ЛОЗА" увоз-извоз Битола ДОО "Же-
лезничка" бб, Битола. 

Запишување на план за поделба на ДОО Гради-
нар-Лоза-Битола. 

Горенаведеното друштво се дели на следните 
друштва: 

- Друштво за производство, трговија и услуги "Ог-
нен-Пром" ДООЕЛ Битола, ул. "Железничка" бб. Осно-
вачки влог: 13.400 ДЕМ. Основач: Огненовски Јосиф; 

- Друштво за производство, трговија и услуги "Гра-
динар-Промет" ДООЕЛ Битола, ул. "Железничка" 
бб. Основачки влог: 13.400 ДЕМ, Мендо Најденовски; 

- Друштво за производство, трговија и услуги БиГо-
Пром" Битола ДООЕЛ, ул. "Железничка" бб. Осно-
вачки влог: 13.400 ДЕМ. Основач: Велика Станоевска. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
413/2001. (13157) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6841/2000 од 24.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02035793-8-01-000, го запиша во тргов-

скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, трговија, транспорт, угостителство и 
услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ 5 ДООЕЛ увоз-извоз 
Гостивар, ул. "Ило Антески Смок" бр. 9. 

Дејности: 05.02, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.44/1, 52.44/2, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.24, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 
51.35, 51.36, 51.37, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.52, 51.57, 
51.64, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 
74.84, 65.12/3, 52.44/3, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/2, 15.83. Во надворешнотрговскиот про-
мет ќе ги врши следните дејности: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реек-
спорт, консигнациони и комисиони работи, транспорт 
на стоки во меѓународен патен сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет друштвото одговара со 
сите свои средства. Овластен застапник во внатреш-
ниот и надворешниот промет е Атанасоска Ана-упра-
вител без ограничување. Основач: Атанасоски Анто. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6841/2001. (10200) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 873/2001 од 02.04.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 020401237-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
инженеринг, проектирање и услуги ИНТЕР ПРО-
ТЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Беровска" бр. 
4/2-15, Скопје. 

Основач: Стоевски Драган од Скопје. Управител: 
Стојчевски Борче, без ограничување. 

Дејности: 51.21, 52.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 
18.21, 18.22, 18.24, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.34, 
72.10, 72.20, 73.10/1, 73.10/2, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 80.42, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, унапредување на 
увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компен-
зациони работи, посредување во надворешнотргов-
скиот промет и меѓународен транспорт на стоки. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
873/2001. (10201) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4629/2000 од 28.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 020362987-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, промет и услуги АМИ експорт-импорт 
Никола ДООЕЛ Богданци, ул. "Маршал Тито" бр. 107. 

Основач: Гогов Никола од Богданци. Изјава за ос-
новање: ТДР 01/1/00 од 15.06.2000 година. Управител: 
Гогов Никола, без ограничувања. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 15.81, 15.93, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
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63.40, 71.31, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
физички и правни лица, извоз-увоз на стоки и услуги 
во малограничниот промет со соседните земји (Буга-
рија, Грција, Албанија и Србија). 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Застапување: Гогов Никола. Овластен потписник: Го-
гов Никола. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4629/2000. (10202) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1440/2001 од 29.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040690?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за кур-
севи по ликовна уметност УРДАРЕВСКА ДОО Скоп-
је, ул. "Пиринска" бр. 33, Скопје. 

Назив на фирма: Друштво за курсеви по ликовна 
уметност УРДАРЕВСКА ДОО Скопје, ул. "Пирин-
ска" бр. 33, Скопје. Основачи: Јадранка Урдаревска-
Антова од Скопје, ул. "Кленоец" бр. 37 и Венцислав 
Војдановски од Скопје, ул. "Вич" бр. 16/16. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.31, 22.32, 22.33, 26.21, 51.13, 51.15, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.2042, 
74.2043, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 80.42, 92.11, 
92.12, 92.31, 92.31/1. Работи во надворешнотрговското 
работење: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување во областа на прометот со стоки и 
услуги, застапување на странски лица, консигнациона 
и комисиона продажба, реекспорт, туристички и угос-
тителски услуги во странство, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 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 зас-
тапување на друштвото во внатрешниот и надвореш-
нотрговскиот промет е Јадранка Урдаревска-Антова-
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1440/2001. (10203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1013/2001 од 30.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040263?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Трговското 
друштво за информациски инженеринг, компјутерска 
обука, софтвер, хардвер, трговија на големо и мало и 
услуги НЕТВОРК КОМПЈУТЕРС Билјана ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Маџари" бр. 30/1-3, Скопје. 

Назив на друштвото: Трговско друштво за инфор-
мациски инженеринг, компјутерска обука, софтвер, 
хардвер, трговија на големо и мало и услуги НЕТ-
ВОРК КОМПЈУТЕРС Билјана ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје. Содружник на друштвото е лицето Билјана 
Силковска-Стојановиќ од Скопје, ул. "Маџари" бр. 
30/1-3. Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје, 
ул. "Маџари" бр. 30/1-3. 

Друштвото во внатрешнотрговскиот промет ќе ги 
обавува следните дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 
52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 

51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 
51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 
51.57, 51.42/2, 63.40, 63.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 55.30/1, 
55.30/2, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.40, 55.51, 
55.52, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 72.20, 72.30, 
72.10, 72.40, 72.50, 72.60, 65.12/3, 92.34, 52.44, 51.42, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 80.42. Дејностите што друштво-
то ќе ги обавува во надворешнотрговскиот промет се 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, изведување на градежни работи во странство, ма-
лограничен промет со соседните земји Бугарија, Грци-
ја, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет спрема трети лица друш-
твото одговара со целокупниот свој имот. Во внат-
решниот и надворешнотрговскиот промет друштвото 
ќе го застапува и претставува управителот на истото, 
лицето Билјана Силковска-Стојановиќ од Скопје и 
тоа без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1013/2001. (10204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1481/2001 од 04.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040731?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за мар-
кетинг, производство, трговија и услуги ЕЗОП ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 18-а/1-15. 

Основање на ДООЕЛ. Основач: Стојан Вујичиќ од 
Скопје. 

Дејности: 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 
22.33, 30.01, 30.02, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.40, 74.81, 74.84, 92.11, 92.12, 
92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.34, 93.05. Во НТП: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување, 
консигнација, малограничен промет со соседните зем-
ји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

За управител е именуван Стојан Вујичиќ од Скопје 
со неограничени овластувања во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1481/2001. (10205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1293/2001 од 05.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040543?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ИНТЕРБЕТ ДООЕЛ 
експорт-импорт ул. "Анкарска" бр. 29а, Скопје. 

Дејности: 01.12/1, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 
20.10/1, 20.10/2, 20.52, 21.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
45.43, 45.44, 50.10, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 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, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 
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52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.34, 74.40, 74.70, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.71, 93.01, 93.05. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување во надворешнотр-
говскиот промет, реекспорт, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и услуги, застапување на 
странски фирми, консигнациони работи, комисиони 
работи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства. Во внатрешниот и 
надворешниот промет друштвото ќе го застапува и 
претставува лицето Тектеридис Василиос-управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1293/2001. (10206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1397/2001 од 02.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040647?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за градежништво, трговија и услуги ТОБИ-ИН-
ЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ул. "Првомајска" бр. 7/9, Скопје. 

Фирмата на ТД гласи: Друштво за градежништво, 
трговија и услуги ТОБИ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ул. 
„Првомајска" бр. 7/9, Скопје. Единствен содружник на 
друштвото е Ивановски Ангел од Скопје, ул. "Прво-
мајска" бр. 7/9. Седиштето на ТД е во Скопје, ул. "Пр-
вомајска" бр. 7/9. 

Дејности на ТД се: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, ту-
ристички и угостителски услуги, реекспорт, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, из-
ведување на градежни и инвестициони работи во 
странство, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
СР Југославија и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Управител и застап-
ник на ТД во надворешниот промет е Ивановски Ан-
гел-управител без ограничување во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1397/2001. (10207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1291/2001 од 30.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040541?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, промет, проектирање и иско-
ристување на шуми ХАБИТУС ДООЕЛ Скопје, бул. 
"12-та Македонска бригада" бр. 54-б, Скопје. 

Со изјава од 02.03.2001 година основано е друштво 
како ДООЕЛ од единствениот содружник Анета Ѓу-
ровска, ул. "Лазар Димитров" бр. 1/24. Фирмата на 

друштвото гласи: Друштво за производство, промет, 
проектирање и искористување на шуми ХАБИТУС 
ДООЕЛ Скопје, бул. "12-та Македонска бригада" бр. 
54-б, Скопје. Основната главница на друштвото изне-
сува 5.300 дем или 164.300,00 денари. Управител на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е 
лицето Ранковиќ Валентин-без ограничување во ов-
ластувањата. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, без ограничува-
ње во овластувањата. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.30, 02.01, 02.02, 20.10/1, 
20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 24.16, 24.17, 25.22, 25.24, 26.12, 26.15, 26.21, 
26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 45.21, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 
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, 51.15, 
51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
55.11, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 
74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.40, 92.61, 92.62, 93.05. Деј-
ности во надворешнотрговскиот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, продажба на 
стоки од странство на консигнација, агенциски услуги, 
приредување на меѓународни саеми, купување на сто-
ки во странство и продажба на истите во странство, 
реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1291/2001. (10208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1335/2001 од 02.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040585?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ПЕТАРСАН Душко ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/2-36. 

Основач на друштвото е: Душко Алексоски од 
Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/2-36, со 
основачки влог од 5.200 дем. 

Дејности во внатрешниот промет се: 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.12, 14.13, 
14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 24.30, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.61, 26.63, 26.64, 33.20, 37.10, 37.20, 45.33, 45.43, 
45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 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, 
51.42, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 55.11, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 
71.21, 72.30, 72.40, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во ме-
ѓународниот промет, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција. 

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. Душко Алексоски-уп-
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равител со неограничени овластувања. Петар Алексо-
ски-управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1335/2001. (10209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 118/2001 од 05.04.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 1-70018-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Приватната здравстве-
на организација-ординација по општа медицина МЕ-
ДИКА-ВИЗБЕГОВО Скопје, с. Визбегово. 

Основач: Малиновски Андон од Скопје, ул. "Нико-
ла Русински" бр. 6-I/22, основачот едновремено е и ди-
ректор без ограничување. 

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

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

118/2001. (10210) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10371/98 од 15.01.99 година, на регистарска 
влошка бр. 020085107-6-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТП на Авто такси РИВА 
ТП Ангелче Киро Тодоровски ул. "Модест Мусогор-
ски" бр. 25-2-3, Скопје. 

Насловот е: Авто такси РИВА ТП Ангелче Киро То-
доровски ул. "Модест Мусогорски" бр. 25-2-3, Скопје. 

Дејност: 60.22-такси превоз. 
За своите обврски во правниот промет со трети 

лица одговара ТП лично со целиот свој имот. Во вр-
шењето на дејноста спрема трети лица ТП истапува во 
свое име и за сметка на фирмата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10371/98. (10211) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1030/2001 од 16.03.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 020402807-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија, угостителство и услуги ОМЕГА-ФГ Горан 
ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Поточка" бр. 6. 

Основач: Фимиќ Горан од Тетово. Управител: Фи-
миќ Горан без ограничување. 

Дејности: 15.81/1, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
51.22, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, унапредување 
на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, ком-
пензациони работи, посредување во надворешнотр-
говскиот промет и меѓународен транспорт на стоки. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1030/2001. (10212) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1413/2001 од 02.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 020406637-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за земјоделство и промет ЕКОФАРМ ДОО с. Кшање, 
Куманово, с. Кшање, Куманово. 

Назив: Друштво за земјоделство и промет ЕКО-
ФАРМ ДОО с. Кшање, Куманово. Седиште: с. Кша-
ње, Куманово. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.11, 

15.13, 15.51, 51.11, 51.14, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.21, 52.22, 52.27, 74.82, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. За сторените обврски друштво-
то одговара со сиот свој имот. Светлана Теновиќ-уп-
равител на друштвото со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1413/2001. (10213) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7064/2000 од 28.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 020382827-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
промет, производство и услуги ИМПЕРИЈАЛ-З З 
ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Октомвриска ре-
волуција" бр. 1/4-7. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.14, 29.23, 29.24, 29.71, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.65, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 45.50, 
55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување, шпедиција, реекспорт, кон-
сигнација, претставување, посредување. 

Содружници се: Звонимир Великов од Скопје и 
Зоран Јанчевски од Скопје. Во правниот промет со 
трети лица ИМПЕРИЈАЛ-З З ДОО Скопје, настапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
со сиот свој имот. Лица за застапување во внатрешни-
от и надворешниот промет се Звонимир Великов и 
Зоран Јанчевски-управители без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7064/2000. (10214) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1390/2001 од 30.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 020406407-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија и услуги ГИСАК-1 ДООЕЛ Скопје, ул. "Тодор 
Чангов" бр. 44/3, Скопје. 

Содружник-основач: Јулија Николовска од Скопје, 
ул. "Тодор Чангов" бр. 44/3. 

Дејности: 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 21.22, 24.51, 24.52, 
50.20, 51.12, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 
51.52, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.40, 65.12/3, 
70.31, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
соседните земји, реекспорт, увоз и извоз на стоки и ус-
лути, посредување и застапување на странски правни и 
физички лица. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Лице овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешниот промет е Јулија 
Николовска-управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1390/2001. (10215) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 484/2001 од 19.03.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039734?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТП Кети Трпе Зафироска 
ТП КИМ 3 трговија на мало Тетово, ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 226. 

Основач е Кети Трпе Зафироска од Тетово, ул. 
"Гоце Делчев" бр. 226. 

Дејности: 52.12-друга трговија на мало во продав-
ници со мешовита стока, 52.41-трговија на мало со 
текстил, 52.42-трговија на мало со облека, 52.43-трго-
вија на мало со обувки и предмети од кожа, 52.48-дру-
га трговија на мало со специјализирани продавници. 

Одговорност: Кети Трпе Зафироска одговара лич-
но со целиот свој имот. Овластено лице на ТП КИМ 3 
трговија на мало е Кети Трпе Зафироска-управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
484/2001. (10216) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1249/2001 од 02.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040499?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ФАБЕР-РДВ ДОО 
увоз-извоз с. Бразда, Чучер, Сандево, ул. "10" бр. 34. 

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 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, 28.11, 28.12, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.72, 28.75, 34.30, 37.10, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 63.21, 63.30, 74.40, 74.83, 74.12, 74.14, 63.40, 
74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона про-
дажба, шпедиција, малограничен промет со соседните 
земји, меѓународен транспорт на стоки и патници, коми-
сиона продажба, туристички услуги. 

Содружници: Милошевски Владимир од Скопје, 
ул. "Перо Наков" бр. 83, Трпкова Ружица од Скопје, 
бул. "АВНОЈ" бр. 26/17 и Дарко Милошевски од 
Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 83. Управител: Мило-
шевски Владимир, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1249/2001. (10217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 542/2001 од 28.03.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039792?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, трговија, транспорт, угостителство и 
услуги СИХАНА ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. 
"Младен Симоноски" бр. 10. 

Дејности: 05.02, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.44/1, 52.44/2, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 41.43, 51.24, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 51.36, 51.37, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.52, 
51.57, 51.64, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 
63.30, 74.84, 65.12/3, 52.44/3, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 15.11, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.83. Во надворешнотрговски-
от промет ќе ги врши следните дејности: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
реекспорт, консигнациони и комисиони работи. 

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

сторени во правниот промет друштвото одговара со 
сите свои средства. Овластен застапник во внатреш-
ниот и надворешниот промет е Фејзули Џеват-управи-
тел без ограничување. Основач: Фејзули Џеват. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
542/2001. (10218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1296/2001 од 17.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040546?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на друштво со ограни-
чена одговорност како ДООЕЛ на Друштвото за тр-
говија на големо и мало и услуги ТСД-ИМПЕКС Мо-
ме ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, с. Јурумлери, ул. 
"503" бр. 15. 

Друштвото е основано од лицето Савовски Моме од 
с. Јурумлери, Скопје, со изјава од 19.12.19998 година. 

Дејности на друштвото се: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 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, 51.11, 74.84, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 
52.62, 15.51, 15.52, 01.21, 01.25, 01.30, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 65.12/3, 45.32, 45.34, 45.41, 45.43, 45.45, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 60.22, 60.23, 60.24, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Савовски Моме-управител на друштвото без огра-
ничување како во внатрешниот така и во надворешни-
от промет. Друштвото истапува во правниот промет 
во свое име и за своја сметка и одговара со целокупни-
от имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1296/2001. (10219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5297/2000 од 13.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02036479?-3-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тран-
спорт, трговија и услуги ЈАГЕР ТРАНС ДОО увоз-из-
воз ул. "Бошко Цветкоски" бр. 3, Гостивар. 

Глишо Ристевски од Скопје, ул. "Франц Розман" 
бр. 6-А и Јулијана Ристевска од Скопје, ул. "Франц 
Розман" бр. 6-А. 

Дејности: 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 29.21, 29.40, 
29.51, 29.52, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 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, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.63, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 71.10, 71.21, 71.22, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.14, 74.84, надворешна трго-
виј а со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, посредување 
во прометот, малограничен промет со Албанија, Гр-
ција, Бугарија и СР Југославија, меѓународен тран-
спорт на стоки, меѓународен превоз на патници. 

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. Јулијана Ристев-
ска-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5297/2000. (10220) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1073/2001 од 29.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040323?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, трговија и услуги АРСАРТ 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Октомвриска Ре-
волуција" бр. 36/19. 

Основач: Арсовски Јован од Куманово, ул. "Ок-
томвриска Револуција" бр. 36/19. 

Дејности: 21.21, 21.23, 21.25, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 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, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 72.30, 72.60, 74.40, 74.81, 74.83, 
74.84, 92.33, 92.34. Дејности во надворешнотрговскиот 
промет: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, компензациони работи, посредување, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југос-
лавија, привремен увоз и извоз, закуп-лизинг, застапу-
вање на странски лица, меѓународни сообраќајно-
агенциски работи, туристички работи со странство, 
меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки 
и патници во патен сообраќај. 

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. Управител на 
друштвото е Арсовски Јован без ограничување во ов-
ластувањата во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1073/2001. (10221) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 329/2001 од 28.03.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039579?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД-ДООЕЛ на Друштвото 
за услуги и трговија МИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "18" бр. 11, с. Радишани, Скопје. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 63.30, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.04. Дејности во надвореш-
нотрговскиот промет: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, комисиона продажба, малограни-
чен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Алба-
нија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. Лице овластено за заста-
пување во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет е Сузана Крениќ-управител без ограничување. 
Основач, единствен содружник е Сузана Крениќ од с. 
Радишани, Скопје, ул. "18" бр. 11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
329/2001. (10222) 

говскиот регистар Трговецот поединец бутик М и М 
Миле Димовски ТП Гевгелија, ул. "Ристо Чавдаров" 
бр. 25, Гевгелија. 

Се запишува во трговскиот регистар под назив: Тр-
говец поединец бутик М и М Миле Димовски ТП Гев-
гелија, ул. "Ристо Чавдаров" бр. 25, Гевгелија. Осно-
вач на ТП е Миле Димовски. 

Ке ги обавува следните дејности: 52.41, 52.42, 52.43. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени со 
трети лица одговара со сиот свој имот и средства. Ми-
ле Димовски-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7000/2000. (10223) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 446/2001 од 30.03.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039696?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за угостител-
ство, трговија и услуги ЗОРИ Гордана ДООЕЛ увоз-
извоз с. Црешево, скопско. 

Основач: Милчевска Гордана од Скопје. Назив на 
друштвото: Друштво за угостителство, трговија и услуги 
ЗОРИ Гордана ДООЕЛ увоз-извоз с. Црешево, скопско. 

Дејности: 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 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, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.31. Надворешна трговија: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целокупни-
от свој имот. За управител на друштвото се именува 
лицето Милчевска Гордана-управител без ограничу-
вања. Милчевска Гордана се именува и за лице овласте-
но за застапување во надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
446/2001. (10224) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4097/2000 од 03.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02036291?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија и услуги МАЦ ЕКСПРЕС Марјан ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Крива Паланка, ул. "Ратко Минев" бр. 35. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.47, 51.56, 51.70, 52.11, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.48, 74.12, 
63.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.30, 15.85, 15.51, 15.89, 15.98/2, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 25.12, 25.13, 74.84. 
Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следни-
те дејности: надворешнотрговски промет со прехран-
бени производи, надворешнотрговски промет со неп-
рехранбени производи, меѓународен превоз на стоки 
во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патни-
ци во друмскиот сообраќај, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консиг-
нација, малограничен промет со Бугарија, Грција, Ал-
банија и СР Југославија, изведување на инвестициони 
работи во странство. 

Управител и основач: Марјан Станковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4097/2000. (10225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7000/2000 од 29.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02038276?-6-01-000, го запиша во тр-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1033/2001 од 02.04.2001 година, на регистар-
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ска влошка бр. 020402837-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство и услуги АВ-
ТО-МАЛИ Душан ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Б. 
Миладинови" бр. 264. 

Основач: Душан Симовски од Тетово. Управител: 
Душан Симовски без ограничување. 

Дејности: 15.32, 15.91/1, 21.23, 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, 51.22, 51.31, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.57, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 71.21, 74.84, 93.01, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, унапредува-
ње на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, 
компензациони работи, посредување во надворешно-
трговскиот промет, меѓународен транспорт на стоки. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1033/2001. (10226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6578/2000 од 13.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 020354467-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија, услуги и производство ЈАДРАН-2001 ДООЕЛ 
Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 164. 

Фирмата на ТД гласи: Друштво за трговија, услуги 
и производство ЈАДРАН-2001 ДООЕЛ Кавадарци, ул. 
"Шишка" бр. 164. Единствен содружник на ТД е Ди-
митров Глигор од Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 164. 
Седиштето на ТД е во Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 164. 

Дејности: 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.81, 
15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.52, 26.82/1, 31.20, 31.62, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 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, 52.33, 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, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 63.40, 
70.20, 70.30, 70.31, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.84, 92.33, 93.05, 65.12/3, 55.11, 55.12, 
55.13, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешнотрговскиот промет, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТД одговара со сите 
свои средства. Управител на ТД е Димитриев Глигор, 
без ограничување во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6578/2000. (10227) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1361/2001 од 02.04.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 020406117-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, трговија, транспорт и услуги 
БАЈО ДООЕЛ експорт-импорт с. Палатица, Желино. 

Основач е Џафери Бајрамаљи од с. Палатица, Же-
лино. 

Дејности: 15.81/1, 15.86, 50.30/1, 51.15, 51.21, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 

52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување, посредување во про-
метот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји, консигнација, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
меѓународна шпедиција. 

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 целиот свој имот. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет е Џафери Бајрамаљи-управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1361/2001. (10228) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1334/2001 од 27.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 020405847-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ЕЛ-БИ ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. "Партизански пат" бр. 45, с. Драчево. 

Основач: Драги Петрушевски од Скопје, ул. "Пар-
тизански пат" бр. 61, Драчево. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 15.32, 15.61, 15.71, 15.94, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.44, 55.40, 60.22, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот свој имот. 
Застапување: Борислав Петрушевски-управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1334/2001. (10229) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1406/2001 од 2.04.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 020406567-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за трговија и 
инженеринг МАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. "Дебарца" бр. 56, Скопје. 

Основач: Илија Јаќовски од Скопје, ул. "Франклин 
Рузвелт" ул. 4/3-27. 

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.30/3, 50.40/3, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.19, 51.33, 51.38, 51.39, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, из-
ведување на инвестициони работи во странство, заста-
пување на странски фирми, реекспорт, посредување и 
застапување во надворешнотрговскиот промет, кон-
салтинг услуги, инженеринг услуги, малограничен 
промет со СР Југославија, Албанија, Грција и Бугари-ја. 

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 сите свои средства. 

Илија Јаќовски, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1406/2001. (10230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1268/2001 од 28.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 020405187-3-03-000, го запиша во тр-
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говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги БОТОБИ ДОО Скоп-
је, бул. "Партизански одреди" бр. 21/3-14. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 22.21, 22.22, 36.12, 
36.13, 35.14, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 45.11, 45.21/1, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 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, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
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, 70.31, 71.10, 71.33, 74.20/2, 72.60, 
74.40, 74.83, 80.42, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04 и надвореш-
на трговија со прехранбени и непрехранбени произво-
ди, реекспорт, застапување и посредување, комисионо 
и консигнационо работење, инвестициони работи, из-
ведување градежни работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 

Содружници на друштвото се Марјан Бибовски и 
Тони Антолек од Скопје. 

Управител без ограничување е Боре Андовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1268/2001. (10231) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1270/2001 од 23.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040520?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги НАША 
РАБОТА ДООЕЛ, Скопје, ул. "Трифун Бузев" 4/4-10. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 22.21, 22.22, 36.12, 
36.13, 35.14, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 45.11, 45.21/1, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 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, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
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, 70.31, 71.10, 71.33, 74.20/2, 72.60, 
74.40, 74.83, 80.42, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04 и надвореш-
на трговија со прехранбени и непрехранбени произво-
ди, реекспорт, застапување и посредување, комисионо 
и консигнационо работење, инвестициони работи, из-
ведување градежни работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 

Единствен содружник на друштвото е Дејан Кир 
Цветковиќ од Скопје. 

Управител без ограничување е Дејан Цветковиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1270/2001. (10232) 

Управител: За управител на ТП се одредува лице-
то Сабедин Насир Реџепи, од с. Пршовце. 

Дејности: 52.11 трговија на мало, претежно со хра-
на, пијалаци и тутун; 52.62 трговија на мало со стоки 
на тезга и пазари, 52.63 друга трговија на мало со сто-
ки вон продавници. 

Овластување: Трговецот поединец во правниот 
промет со трети лица ќе истапува во свое име и за сво-
ја сметка, а за обврските ќе одговара со целиот свој 
личен имот. 

Одговорност: Трговецот поединец за обврските во 
правниот промет со трети лица преземени во текот на 
работењето одговара лично со својот цел имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1207/2001. (10233) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 264/2001 од 13.03.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 03008680?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, услуги и трговија БУЈОМИНГ ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. "Страшо Пинџур" бр. 25, Штип. 

Основач и единствен содружник на друштвото е 
Јовица Стефановски од Штип. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.52, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 21.21, 21.23, 21.24, 22.22, 22.23, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.15, 26.22, 26.23, 
26.26, 26.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 
29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 
31.10, 31.30, 31.40, 31.62, 32.10, 32.20, 34.10, 34.20, 34.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 
37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.34, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.40, 92.33, 92.34, 92.72, 74.40, 80.42, 74.81, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во промет со стоки и услу-
ги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и пат-
ници, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограни-
чен промет со соседните земји, комисиона и консигна-
циона продажба на стоки. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во правни-
от промет друштвото одговара со целиот свој имот. 

За управител и застапник во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет се именува лицето Јовица 
Стефановски од Штип, без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
264/2001. (10263) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1207/2001 од 30.03.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02040457?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ТП Колонијал ДИКА-КОМ ТП Са-
бедин Насир Реџепи с. Пршовце, општина Теарце. 

Основач: Сабедин Насир Реџепи, од с. Пршовце, 
општина Теарце. 

Фирма: Колонијал ДИКА-КОМ ТП Сабедин На-
сир Реџепи с. Пршовце, општина Теарце. 

Седиште: с. Пршовце, општина Теарце. 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 246/2001 од 9.03.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008662?-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ФЕЈШН ДООЕЛ, Штип. 

Друштво за производство, трговија и услуги 
ФЕЈШН ДООЕЛ, Штип, ул. "Панче Караѓозов" 5/18, 
Штип. 

Единствен содружник: Габриела Мајхошева од 
Штип. 
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Влог: 166.400,00 денари основни средства или 
5.200,00 дем. 

Управител: Јелица Мајхошева од Штип, ул. "Пан-
че Караѓозов" 5/18, Штип. 

Управител со неограничени овластувања. 
Дејности: 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.61, 51.64, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 15.98/1, 15.98/2, 15.32, 17.30, 
17.40, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 19.20, 19.30, 60.22, 21.22, 21.23, 51.42/1, 51.42/2, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет со Р. Бугарија, застапување, претста-
вување, реекспорт. 

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 сиот свој имот. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 246/2001. 

(10264) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 30/2001 од 14.03.2001 година, на регистарска влош-
ка бр. 03008446?-3-06-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДОО на Неоплан ДОО за пре-
воз, услуги и трговија Кочани, ул. "22 Октомври" б.б. 

Основач: Вуле Марковиќ и Славе Марковиќ и 
двајцата од Кочани. 

Дејности: Туристички работи со странство: давање 
угостителски услуги на странски лица: сместување, ис-
храна и друго, вршење туристичко-агенциски услуги 
со странство: организирање туристички патувања и 
излети во странство, давање услуги при туристички 
патувања и излети во странство на домашни лица и ор-
ганизирање посети на културни, стопански, спортски и 
други приредби во странство, изнајмување на моторни 
возила и пловила за потребите на меѓународниот ту-
ристички промет, изнајмување туристички и други ло-
калитети за потребите на меѓународниот туристички 
промет, вршење сообраќајни услуги во меѓународниот 
туристички промет: снабдување на домашни и странски 
превозни средства со гориво, мазиво, резервни делови, 
индустриска и друга стока, како и снабдување на нивни-
те екипажи и патници со индустриска и друга стока, до-
колку тие превозни средства вршат сообраќај на стран-
ски релации, вршење меѓународни активности на други 
посредници во сообраќајот. 

Посредување и застапување во надворешнотргов-
скиот промет: склучување договори за купување на 
стоки во странство заради продажба во странство, 
склучување договори за застапување на странски лица 
во Република Македонија, склучување договори за 
продажба на странска стока од консигнациони 
складишта (освен за продажба на тутун, алкохолни 
пијалаци и кафе), склучување договори за одржување 
на увезена опрема и трајни добра за лична потрошу-
вачка, вршење други услуги во посредувањето и заста-
пувањето во надворешнотрговскиот промет. 

Вршење други работи во надворешнотрговскиот 
промет неспоменати на друго место. 

Вршење стопанска дејност во странство: вршење 
производни дејности во странство, долгорочна произ-
водна кооперација со странски лица, вршење други тр-
говски дејности во странство, вршење други услужни 
дејности во странство. 

Вршење компензациони работи со странски лица. 
Вршење малограничен промет. 
Вршење реекспорт. 
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 сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Вуле Марковик со 
неограничени овластувања во застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
30/2001. (10265) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 66/2001 од 12.06.01 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг, производствени услуги 
и трговија "БЕМА-ТРАНС" П.О. Скопје, ул. "Сава 
Ковачевиќ" бр. 9/13, Скопје, со жиро сметка 40100- 
601-179161. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Ве-
личковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2а. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16184) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 78/2001 од 7.03.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Браварско-Вагарска задруга "ВАГАР" ЦО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Индустриска зона Југ" бб. Скопје, со жи-
ро сметка 40100-601-5701. 

За ликвидатор се определува лицето Стојановски 
Васе од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 46/2-5 тл: 444-599. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16183) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 58/2001 од 22.02.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "..ДИМА." ДОО 
експорт-импорт Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 12/1-24, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-102392. 

За ликвидатор се определува лицето Шиковски 
Коле од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 12/1-24. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16181) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 185/2001 од 11.05.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија и услуги "АДРО" ек-
спорт-импорт - ДОО - Скопје, ул. "Јане Сандански " 
бр. 63-12, Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Билјана Јова-
новска од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 15/18. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 854/2000 од 20.11.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за инженеринг, производство, про-
мет и услуги "ХОРУС" ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
"Кочо Рацин" бр. 28/43, Скопје, со жиро сметка 40100- 
601-263015. 

За ликвидатор се определува лицето Попов Мето-
ди од Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 28/43. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16325) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 1688/2000 од 19.02.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за промет и услуги на големо и ма-
ло "МЕРРИОТ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
"Иван Милутиновиќ" бр. 31, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-357522. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска 
Елисавета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16356) 

Основниот суд Штип - Штип, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 66/2001 од 6.04.2001 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство и трговија "СИРМА 93" ек-
спорт-импорт ДОО Св. Николе, но истата не се спро-
ведува поради тоа што имотот на должникот што вле-
гува во стечајната маса не е доволен за намирување на 
трошоците во постапката. 

Стечајната постапка над Претпријатие за произ-
водство и трговија "СИРМА 93" експорт-импорт 
ДОО Св. Николе, се запира. 

По правосилноста на решението Претпријатието 
за производство и трговија "СИРМА 93" експорт-им-
порт ДОО Св. Николе да се брише. 

Ова решение да се објави во "Службен весник на 
РМ". 

Од Основниот суд Штип. (16326) 

Основниот суд Штип - Штип, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 75/2001 од 14.06.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над Занаетчиско тр-
говско претпријатие "ЛИМИМПЕКС" с. Драмче, 
Делчево, но поради немање на материјални средства 
постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд Штип. (16327) 

Основниот суд Штип - Штип, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 76/2001 од 14.06.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка на Трговско угости-
телско претпријатие на големо и мало увоз-извоз Се-
ан Були, Штип но поради немање на материјални 
средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд Штип. (16328) 

Основниот суд Штип - Штип, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 88/2001 од 19.06.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за 

трговија увоз-извоз "АРТ" Штип но поради немање на 
материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд Штип. (16329) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 991/99 од 11.06.2001 година, 
е завршена ликвидацијата над Претпријатие за произ-
водство, трговија угостителство и услуги на големо и 
мало "ДЕЈАН" увоз-извоз ЦО - Куманово, со седиште 
на ул. "Тоде Думба" бр. 103, со жиро сметка 40900-601- 
2869 и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 888/2000 од 21.06.2001 го-
дина, е завршена ликвидацијата над Претпријатие за 
трговија и услуги во прометот "ХЕРМЕСИМПЕКС" 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Вич" бр. 
8/1-22, со жиро сметка 40120-601-189469 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16357) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава 6/27 (шестдваесетседмини) идеален дел 
од земјоделско земјиште-интензивно лозје на 
КП.3163/3, план 1, скица 4, м.в. "Стари Лозја", класа 2 
со површина од 2159 м2 во КО Гевгелија за цена од 
40.000 ден и 6/27 (шестдваесетседмини) идеален дел од 
земјоделско земјиште-интензивно лозје на КП.3163/3, 
план 1, скица 4, м.в. "Стари Лозја", класа 2 со површи-
на од 2159 м2 во КО Гевгелија за цена од 40.000 ден. 
сопственост на Јованов Гоце од Гевгелија. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците 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 
Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. 

(16162) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Демир Капија, Парцела бр. 3751 во место ви-
кано "Церот" овоштарник со површина од 445 м2 во 
КО Демир Капија. 

Парцела бр. 3752 во место викано "Церот" гради-
на со површина од 4439 м2 во КО Демир Капија, сопс-
твеност на Шкартова Надежда од Кавадарци, ул. "Ико 
Костов" бр. 12. Цена на продажба 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците 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 Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотар Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138. (16161) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште на сите субјекти со право на првенствено купу-
вање, сопственикот Гиноска Драгица, им нуди на про-
дажба 500 м2 или 305/900 идеален дел од пасиште 4 
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класа, м.в. "Бел Камен" од вкупно 1.477 м2 , устроено 
на КП 980, план 5, скица 9, запишана во ПЛ 453 за КО 
Радишани под следните услови: недвижноста продава-
чот ја нуди за вкупна цена од 120.000,00 денари. Рокот 
за плаќање е веднаш на денот на заверката на догово-
рот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет 
и трошоците за преносот на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 
форма да се достават до нотар Верица Симоновска 
Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 
30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа по-
нуда. (15947) 

бр. 1370 за КО Младо Нагоричане на име Трајковски 
Љубе. Проценета вредност на секоја од парцелите е 
20.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (16330) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата КП 
бр. 5329 нива шеста класа во место викано "Крива Ни-
ва" со површина од вкупно 1200 м.кв. КО Кучевиште 
дека сопственикот на наведената парцела Настевски 
Јован со стан на ул. "Фрањо Клуз" бр. 8/6, Скопје го 
продава својот дел од наведената парцела по цена од 
100 ден. по еден м.кв. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
предимственото право за купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

(16249) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: - КП.бр. 
7566/1 на м.в. "Деребој" нива 3 класа во вкупна повр-
шина од 4500 м2 видно од скица од теренско мерење 
Уп.бр. 1003-58/1 од 22.06.2001 год. која произлегува од 
поседовен лист бр. 2026 на КП Тетово и цела КП бр. 
6923/2 на м.в. "Деребој" нива 3 класа во вкупна повр-
шина од 3311 м2 општини по ПЛ. бр. 2026 на КО Тето-
во, за вкупна купопродажна цена од 480.000,00 денари 
сопственост на Меметали вд. Џевдет Рукије од Тетово 
ул. "Б.Кидрич" бр. 10. 

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

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

(16323) 

Се продава земјоделско земјиште нива во м. в. ни-
ва во "Св. Мартинија" 5 класа, лоцирана на Кп. бр. 957 
(КО Елшани) со вкупна површина од 680 мкв. за цена 
од 150,00 ден. по мкв. сопственост на Шопоски Никола 
од Охрид с. Елшани. 

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифа-
ќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето 
на понудата - огласот во "Сл. весник на РМ". Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставу-
ваат до нотар Момана Иваноска од Охрид, "Македон-
ски Просветители" - 8 (мезанин). (16324) 

Се врши размена на земјоделски земјишта: 
1. нива, к.п. 5853 план 14, во м.в. "Глог", класа 3, - , 

во површина од 655 м2 заведена во Поседовен лист бр. 
1372 за КО Младо Нагоричане на име Трајковски 
Слободан, 

2. нива, к.п. 5848/2 план 12, во м.в. "Река", класа 2, -
, во површина од 469 м2 заведена во Поседовен лист 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 1760 на место викано "Валејца" кл. 7 во површи-
на од 451 мкв, заведена во поседовен лист бр. 287 за 
К.О. Љубојно, сопственост на продавачот Грковски 
Алексо Митре од с. Љубојно-Ресен, за цена од 
50.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твениците 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. 

(16331) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Демир Капија, парцела бр. 5175 во место ви-
кано "Болницата" нива со површина од 1251 м2 во КО 
Демир Капија. Парцела бр. 5176 во место викано 
"Болницата" пасиште со површина од 202 м2 во КО 
Демир Капија. Сопственост на Каранфилов Ристо од 
Демир Капија ул. "Партизанска" бр. 28. Цена на про-
дажба 15.150,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците 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 Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотар Бинов Гело од Неготино ул. "Маршал 
Тито" бр. 138. (16332) 

Се продава недвижен имот во К.О. Г. Коњари, пос-
троен на К.П. бр. 1155, план 7, скица 13, место викано 
"В. Село", култура - нива, класа 4, со површина од 
1160 м2 , по цена од 32.000,00 денари и К.П. бр. 1657/2, 
план 7, скица 18, викано место "Под Село", култура-
ливада, класа 4, по цена од 32.000,00 денари, сопстве-
ност на Трајановски Зоран, со живеалиште во Скопје 
на ул. "Маџари" бр. 14Б, кој имот е евидентиран во 
П.Л. бр. 338. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Понудите да се достават до нотар Весна Паунова, 
бул. "Јане Сандански" бр. 7/16, Скопје. 

(16361) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 661, план 2, на место викано "Буджок", шума 
петта класа, со вкупна површина од 1939 м2 , во К.О. 
Матка, сопственост на Олгица Цанцевска од Скопје, 
според Поседовен лист бр. 381 за К.О. Матка за цена 
од 90,00 денари за метар квадратен. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници 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", 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 нотар Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (16362) 

J А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/283 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

одбрана на ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

2.1. Леб, бурек, крофни и еклери за гарнизон 
Скопје. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверени копии кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно 
со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во висина од 5% од 
вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за ограничениот повик да се 

доставува во затворен коверт на кој во горниот лев 
агол стои ознака "не отворај", како и бројот на огра-
ничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква 
ознака со која би можело да се идентификува понуду-
вачот. 

2. Јавното отворање на документацијата ќе се из-
врши во присуство на понудувачите, во просториите 
на Министерството за одбрана на Република Македо-
нија, ул. "Орце Николов" бб Скопје со почеток во 
10,00 часот, дваесеттиот ден сметајќи го и денот на 
објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". 
Во случај на дваесеттиот век се паѓа во деновите за 
викендот или државен празник отворањето на понуди-
те ќе биде наредниот работен ден. Понудувачите до-

кументацијата ќе ја достават на лице место на денот 
на јавното отворање 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28-23-84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/284 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на 
производите: 

Ребра свински суви, Сланина сува, Колбаси крањ-
ски, Колбаси вардарски, Колбаси тиролски, Колбаси 
шарски, Виршли и Шункарица. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои ја вр-
шат стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверена копија кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- економско финансиски бонитет, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно 
со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во вредност од 5% 
од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за Ограничениот повик да се дос-

тавува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај", како и бројот на Ограничениот 
повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

2. Јавното отворање на документацијата ќе се извр-
ши во присуство на понудувачите, во просториите на 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 11,00 часот 
дваесеттиот ден сметајќи го и денот на објавувањето во 
"Службен весник на Р. Македонија". Во случај да двае-
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сеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен 
празник отворањето на понудите ќе биде наредниот ра-
ботен ден. 

Понудувачите документацијата да ја достават на ли-
це место на денот на јавното отворање. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавното 
отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното от-
ворање. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во ут-
врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот нема да се разгледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28-23-84. 

Комисија за ј авни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 26/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 
1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Хигиенски материјали 
(по спецификација). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот, односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која по-
нудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од За-
конот за јавни набавки, задолжително треба да ја при-
ложи): 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на ј авниот повик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 40 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 15 поени, 
- рок на испорака 15 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 19.07.2001 година 
во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Спецификацијата може да се подигне од Пријав-
ницата на МВР. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 27/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 
1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Метални ормари (по спе-
цификација). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот, односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која по-

нудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од За-
конот за јавни набавки, задолжително треба да ја при-
ложи): 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-

ЛЕН ПОНУДУВАЧ 
- квалитет 40 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 15 поени, 
- рок на испорака 15 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 
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- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

_ Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 19.07.2001 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Спецификацијата може да се подигне од Пријав-
ницата на МВР. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за ј авни набавки 

Врз основа на член 7, 42 и 44 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки за Пописот, 
2001 година, доставува 

БАРАЊЕ БР. 03/2001 ГОДИНА 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПРЕВОД НА ОБ-
РАСЦИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОПИСОТ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИ-
ТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2001 ГОДИНА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето за прибирање на пону-

ди е Државната пописна комисија со седиште во Др-
жавниот завод за статистика, Скопје, ул. "Даме Гру-
ев" бр. 4. 

1.2. Постапката по ова барање ќе се спроведе во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки. 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
2.1. Предмет на набавката е превод на обрасци и 

инструменти за Пописот, 2001 година, и лектура на 
преведените обрасци како што следи: 

2.1.1. Методологија за спроведување на Пописот 
2001 (80 страници): 

- на англиски јазик, 
2.1.2. Упатство за Попис во странство (38 страни-

ци): 
- на англиски јазик, 
2.1.3. Методологија за постпописното истражува-

ње за статистичка контрола на опфатот и квалитетот 
на податоците од Пописот (15 страници): 

- на англиски јазик, 
2.1.4. Упатство за реонски инструктор и попишу-

вач (77 страници): 
- на албански, турски, ромски, влашки и српски ја-

зик, 
2.1.5. Обрасци за спроведување на впишувањето 
- на (8 страници) на 
- албански, турски, ромски, влашки, српски јазик, 
2.1.6. Два памфлета (2х2 страници): 
- на англиски ј азик и на 
- албански, турски, ромски, влашки и српски јазик 
2.1.7. Брошура за Пописот 2001 (8 страници): 
- на англиски јазик и на - албански, турски, ромски, 

влашки и српски ј азик. 
2.2. Преводот (заедно со лектурата) треба да се 

достави во електронска форма (на дискета), во рок од 
10 дена од потпишувањето на договорот со избраниот 
понудувач. 

2.3. Преведувачите задолжително треба: 
- преводот на обрасците од точка 2.1.5. да го вршат 

во просториите на Државниот завод за статистика; 
- да присуствуваат при техничката подготовка на 

материјалите за печатење што тие ги превеле, во 
просториите на Државниот завод за статистика; 

- достават и фонтови за писмото на јазикот на кој 
го вршеле преводот. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тендерска документација: 
- Обрасци и инструментите од точка 2.1.1. до 2.1.6. 

на македонски јазик. 
3.2. Во функција на користење при преведувањето 

и утврдувањето на цената за преводот покрај доку-
ментацијата од точка 3.1. може да се подигнат и: 

- Упатството за реонски инструктор и попишувач 
примерок од Пописот 94 на англиски, албански, тур-
ски, ромски, влашки и српски јазик; 

- Обрасците за спроведување на попишувањето -
примерок од Пописот 94 на англиски, албански, тур-
ски, ромски, влашки и српски јазик; 

- Брошура за Пописот, 2001 година - примерок од 
Пописот 94 на албански, турски, ромски, влашки и 
српски јазик. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Цена со сите даноци и давачки; 
- Рок за извршување на работите; 
- Начин на плаќање. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот задолжително треба да 

ја достави следнава придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста документ за бо-

нитет од носителот на платниот промет; 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорното лице на понудувачот; 
- досегашно искуство во областа на преведувањето 

и сертификат/документ за преведувач. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши по 
следните критериуми: 

- Квалитет; 
- Висина на цена; 
- Рокови и начин на извршување на работите; 
- Начин на плаќање. 

7. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОНУДАТА: 

7.1. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.3. Краен рок за доставување на понудата е 
11.07.2001 година. 

7.4. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на Државниот завод за статистика 
со назнака "за Државната пописна комисија" на ул. 
"Даме Груев" бр. 4, Скопје. 

7.5. Понудите кои се поднесени по рокот, како и 
оние кои не се во согласност со барањето на нарачате-
лот, нема да бидат разгледани. 

За секоја дополнителна информација може да се 
обратите на телефон: 

- Телефон за контакт 115-022 локал 243. 

Комисија за јавни набавки за Пописот 2001 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие "Електросто-
панство на Македонија"-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-118/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01- 

118/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е опрема за ТС 
400/110 KV "Скопје 5" и тоа: 

- енергетски трансформатор 300 MVA, преносен 
однос 400/110 KV, 

- примарна опрема за 400 KV и 110 KV, 
- опрема (апарати) за електрична заштита, мерење 

и управување. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на набавката да го додели на еден или повеќе по-
нудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА 
2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-

ментација која се состои од три (3) комплет пакети 
(лотови). 

2.2. Покана за понуда (letter of invention for bids) за-
интересираните понудувачи можат да добијат доколку 
се јават на следните телефони: 149-165, 149-192, 119- 
584 или ако се јават на адресата на набавувачот. 

2.3. Комплетната тендер документација трите лота 
заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во 
ЈП "Електростопанство на Македонија", подружница-
"Електропренос" Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, 
Скопје, кат први, соба 6, од 7,30 до 9,30 часот секој ра-
ботен ден. 

2.4. При подигање на проектните задачи понудува-
чот е должен да достави доказ за уплата од 1.000 дем 
(или противвредност во МКД или друга конвертибил-
на валута), уплатени на сметката на набавувачот: 

- за уплата во МКД: жиро сметка 40100-601-5012 со 
назнака за Отворен повик бр. 01-118/2001, ЕДБ 
4030989128346, депонентна банка-Стопанска банка-
Скопје; 

- за девизна уплата: Stopanska Banka AD Skopje, Re-
publika Makedonija, kej "Dimitar Vlahov" N 4, International 
Affairs Department Account N Elektrostopanstvo na Makedo-
nija, STOB MK 2Х-10. 

2.5. Контакт телефони: за технички дел: 149-165, 
149-192, 119-584, за комерцијален дел: 149-155. 

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

диштето на понудувачот и производителот на опремата. 
3.2. Понудата може да се однесува на целиот обем 

на набавката (3 лота) или само на еден или два лота 
(дозволена е делумна понуда, но не и во рамките на 
еден лот). 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
сите вкупни цени, вкупна вредност по лотови како и се 
вкупна вредност на понудата, на паритет ЦИП Скопје. 

3.4. Сите цени и вредности да бидат фиксни и иска-
жани во ЕУР или во некоја од конвертибилните валу-
ти и при тоа да биде даден соодносот на конкретната 
валута со ЕУР заради евалуција на понудите и заради 
заклучување на договор кој ќе биде во ЕУР. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот за испорака. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите и пропратната документација се дос-

тавуваат на македонски или англиски јазик. 

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

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки (од професионално 
репрезентативно тело на индустријата, занаетчиство-
то, трговијата, земјоделството или на професионално 
здружение на земјата каде се наоѓа седиштето на по-
нудувачот, односно ревизорски извештај од странска 
ревизорска институција). 

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 јавни набав-
ки (за домашни понудувачи). 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција на износ од 5% од вкупната вредност на пону-
дата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, со 
важност од минимум 90 дена од денот на отворањето 
на понудите. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

4.4.1. Референтна листа за досегашни извршени ис-
пораки од ваков вид. 

4.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ 
(за домашни понудувачи). 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за ј авни набавки. 

4.7. Целокупната документација која се бара треба да 
е оригинална или заверени копии верни на оригиналот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки) 

5.1. Цена на чинење согласно 
условите од тендерот 50 бода; 
5.2. Квалитет (технички 
карактеристики и одржување) 30 бода; 
5.3. Трошоци на резервни делови 10 бода; 
5.4. Сервис и снабденост со резервни 
делови 10 бода. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рокот за 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", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
01.10.2001 година во 12 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, нова зграда, соба 418, во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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Pursuant to Article 10 under the Law on Public Goods 
Procurement (Official Gazette of RM no. 26/98), the Commit-
tee of Public Purchase within Elektrostopanstvo na Macedoni-
ja (Public Power Company), a state-owned company announ-
ces the 

NOTICE 
FOR 

OPEN BIDDING COMPETITION NO. 01-118/2001 
1. General Conditions 
1.1. The Buyer of the Bidding Competition no. 01-

118/2001 is JP Elektrostopanstvo na Makedonija with a head 
office at 11 Oktomvri, 9 St., Skopje, Republic of Macedonia. 

1.2. The scope of purchase is equipment for 400/110 kV 
Skopje 5 sub-station as follows: 

- 300 MVA power transformer, transmission ratio 400/110 kV, 
- primary equipment for 400 kV and 110 kV, 
- electric protection, measurement and controlling equip-

ment 
1.3. The Notice is public, open and confidential with right to 

participation to all local and foreign legal and natural entities. 
1.4. The procedure of the Notice shall be implemented by 

Open Bidding Competition pursuant to the Law on Public Go-
ods Procurement. 

1.5. The Buyer reserves the right to award the contract for 
providing goods to one or more bidders. 

2. Scope of Purchase 
2.1. The scope of purchase is provided in the bidding do-

cumentation which consists of three (3) lots. 
2.2. For a Letter of Invitation to bids the prospective bid-

ders may get information at the telephone number ++ 389 2 
149 165/ 149 192/ 119 584 or at the Buyer's address below. 

2.3. The complete bidding documentation for the three lots 
the prospective bidders may provide at the address below from 
7:30 to 9:30 a.m. every day: 

JP Elektrostopanstvo na Makedonija 
"Elektroprenos" podruznica 

Ul. ""11 Oktomvri" 9 Skopje 
I kat, soba 6 (Floor I, room no. 6) 

Republic of Macedonia 
2.4. When getting the TOR, the Bidder is liable to submit 

an evidence for having paid the amount of DEM 1000 (or equ-
ivalent in MKD or another convertible currency) on the Bu-
yer's account: 

- the giro account for payments made in MKD: 400100- 
601-5012 with a note for the Bidding Competition no 01- 
118/2001; 

- for foreign currency payments: 
Stopanska Banka A.D. Skopje, Republic of Macedonia 
Kej Dimitar Vlahov N 4 
International Affairs Department 
Account N Elektrostopanstvo na Makedonija, STOB MK 2X-10 

2.5. Telephone numbers for contacts related to the techni-
cal part of bid : ++389 2 149 165/ 149 192/ 119 584, and for 
the commercial part ++ 389 2 149 155. 

3. Bid's Content 
3.1. The Bid shall contain the Bidder's name, address and 

head office and manufacturer's name. 
3.2. The Bid may be submitted covering the entire scope 

of bid (3 lots) or one or two lots (partial bids are acceptable) 
but not within one lot. 

3.3. The bid shall contain all unit and all total prices, total 
value of lots including the total Bid's value CIP Skopje. 

3.4. All prices and values shall be fixed in EUR or another 
convertible currency and at the same time the ratio of the cur-
rency to EUR for the reason of making bids evaluation and 
award of contract which shall be in EUR. 

4. Submission of Documentation 
4.1. The Bidder shall provide a document proving its fi-

nancial and economic standing pursuant to Article 22 under 
the Law on Public Goods Procurement. 

Local bidders shall submit a document to guarantee its sol-
vency reliability issued by the payment operations institution, 
whereas foreign bidders shall submit pursuant to Article 22, 

paragraph 3 under the Law on Public Goods Procurement, a 
document (from technical known body of industry, crafts in-
dustry, commerce, agriculture or technical association and so-
ciety in the country the Bidder's head office is located and/or 
audit report by a foreign auditing company). 

4.2. The Bidder shall submit an evidence that neither event 
specified above apply to it as stated in paragraph 1 of Article 24 
under the Law on Public Goods Procurement (local bidders). 

4.3. The Bidder shall submit a bank guarantee in the amo-
unt of 5% of the total bid's value pursuant to Article 55 under 
the Law of Goods Procurement, valid 90 days after the date of 
Bids opening. 

4.4. The Bidder shall submit a document for the technical 
capability, as provided in Article 23 under the Law on Public 
Goods Procurement: A Reference List of Deliveries made so 
far of similar type. 

4.5. The Bidder shall submit a VAT Resolution (only local 
bidders) 

4.6. The bidder's representatives shall submit a Power of 
Authorization in writing in case of participating in the Bidding 
Competition, pursuant to Article 29, paragraph, 2 under the 
Law on Public Goods Procurement. 

4.7. The complete bidding documentation required must 
be original or certified copies true to original. 

5. Criteria for Selecting the Most Satisfactory Bidder 
(as provided in Article 25 under the Law on Public Goods Pro-
curement) 

5.1. Cost estimate under the Bidding conditions 50 points 
5.2. Quality (technical specifications 

and maintenance) 30 points 
5.3. Spare parts costs 10 points 
5.4. Service and spare parts availability 10 points 
6. Method and Deadline for Bid's Submission 
6.1. Bids are submitted pursuant to Articles 52, 53, and 54 

under the Law on Public Goods Procurement. 
6.2. Any Bidder may submit only one bid. 
6.3. The deadline for bid's submission is no later than the 

date and hour of public opening. 
6.4. Bidders shall submit their bids at the address as follo-

wing: 
JP Elektrostopanstvo na Makedonija 

Ul. ""11 Oktomvri" 9, Skopje 
Republic of Macedonia 

6.5. Bids opening shall take place in presence of the autho-
rized bidders at JP Elektrostopanstvo na Makedonija premises, 
ul. 11 Oktomvri 9, Skopje , new building , room no. 418 at 
12:00 a.m. on 1 October 2001. 

6.6. Bids which shall not be submitted by the specified de-
adline and those not produced under the requirements of the 
Bidding competition including the incomplete bids shall be re-
jected. 

Committee for Public Purchase 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Архитектонскиот факултет во Скоп-
је, објавува 

Б А Р А Њ Е 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ З А ИЗРАБОТКА 
И МОНТАЖА НА 8 ОТВОРИ СО ПРОЗОРЦИ 

НА ОБЈЕКТОТ НА АРХИТЕКТОНСКИ 
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ УСЛОВИ 
1. Нарачател на барањето за прибирање понуди е 

Архитектонски факултет, бул. "Партизански Одреди" 
бр. 24 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
изработка и монтирање на прозорци на 8 отвори на 
објектот. 

2.1. Прозорците да бидат од алуминиумски профи-
ли, електростатски, фарбани бело со термомост, со 
рото оков и термо стакло 4+12+4 мм. 

- Еден отвор има димензија 5875 х 2000 мм, а во не-
го 16 крила. 
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- Дебелината на ѕидовите на алуминиумските про-
фили да не биде потенок од 1,8 мм. 

- Да се достави атест дека профилите одговараат 
на ИСО стандард 9002 и TUV германски стандард. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Понудата треба да содржи цена за изработка и 

монтирање на прозорците, како и цена за демонтира-
ње на постојните дрвени прозорци. 

3. Понудата треба да содржи рок за демонтирање, 
изработка и монтирање на прозорците. 

4. Понудата треба да содржи податоци за квалитетот 
на материјалот, начинот на плаќање и гарантен рок. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата се доставува во 1 (еден) оригинален 

примерок, кој треба да биде потпишан од одговорното 
лице на понудувачот. 

2. Понудувачот, покрај понудата да достави и мо-
дел на прозорецот (агол) или прозорец со мала димен-
зија (по избор). 

3. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Факултетот. 

4. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол, треба 
да биде назначено "не отворај", а во средината на пли-
кот се испишува адресата на Факултетот. Пликот не 
смее да содржи ознаки со кои би можело да се иденти-
фикува понудувачот. Во затворениот плик треба да 
има уште два затворени запечатени плика. Едниот 
внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи озна-
ка "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи 
документацијата и да носи ознака "документација" со 
точна адреса на понудувачот. 

5. Понудувачот задолжително да ја достави следна-
та придружна документација: 

- фотокопија од регистрацијата на дејноста, 
- документ за бонитет издаден од ЗПП во соглас-

ност со Правилникот за содржината за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-
на и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

6. Рок за поднесување на понудата е 7 дена од де-
нот на објавувањето на ова барање во некое од јавни-
те гласила. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки) 

Избор на најповолен понудувач ќе се изврши по 
следниве критериуми: 

- висина на цената 500 бода, 
- квалитет на производот 300 бода, 
- рок на испорака 50 бода, 
- начин на плаќање 50 бода, 
- гаранција 50 бода. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои не се предадени во рокот или оние 

кои не се изработени според пропозициите на барање-
то, нема да бидат разгледувани. 

За дополнителни информации понудувачот може 
да контактира на тел. 116-367 или 164-974. 

Комисија за јавни набавки 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
Министерството за одбрана на Република Македо-

нија, во врска со Отворениот повик бр. 16-506-114, го 
дава следното известување: 

Отворениот повик бр. 16-506/114 за набавка на те-
лиња од расата "Сименталец" или "Монтафонец", по 
кој јавното отворање на понудите требаше да се одр-
жи на 04.07.2001 година во 10 часот, во просториите на 
Министерството за одбрана истиот не е одржан и се 
пре закажува за 11.07.2001 година во 11 часот. 

Комисија за јавни набавки 
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бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува 
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ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ЈУНИ 2001 ГОДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-јуни 2001 година во однос на 
просечните цени на мало во 2000 година изнесува 5,5%. 

Заменик на директорот, 
Насер Мамути, с.р. 
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