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124.  

Врз основа на член 163 од Законот за хартии од вредност ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), Комисијата за хартии од вредност, на
својата седница одржана на 29.02.2002 година, ја донесе следната  

 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА БРОКЕРСКА И ТРАНСАКЦИ-
ОНА ПРОВИЗИЈА ПРИ ТРГУВАЊЕТО НА БЕРЗАТА СО ДРЖАВНИТЕ 
ОБВРЗНИЦИ ИЗДАДЕНИ ЗА ИСПЛАТА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕ-
ВИЗНИ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ Е ГАРАНТ  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Максималната брокерска провизија која ја наплатуваат брокерските

куќи при тргувањето на "Македонската Берза за долгорочни хартии од вред-
ност" АД Скопје со државните обврзници издадени за исплата на депонирани-
те девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македо-
нија изнесува 0.875% од вредноста на реализирана трансакција со државни
обврзници. 

 
2. Максималната трансакциона провизија која ја наплатува "Македонска-

та Берза за долгорочни хартии од вредност" АД Скопје при тргувањето со др-
жавните обврзници издадени за исплата на депонираните девизни штедни
влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македонија изнесува 0.25%
од вредноста на реализирана трансакција со државни обврзници. 

 
3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката

за утврдување на максимална брокерска и трансакциона провизија при тргу-
вањето на берзата со државните обврзници издадени за исплата на депонира-
ните девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Маке-
донија бр. 03-1242/1 од 28.12.2001 година ("Службен весник на РМ" бр. 2/02).

 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен

весник на Република Македонија". 
 
 
 Бр. 03-125/1                   Комисија за хартии од вредност 

29 јануари 2002 година                         Претседател, 
     Скопје                      Никола Груевски, с.р. 
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125. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од 
вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Комисијата 
за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
29.01.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЕТТАТА ЕМИ-

СИЈА НА АКЦИИ 
 
1. Се дава согласност на "Комерцијално Инвестициона 

Банка" АД Куманово за продолжување на рокот за реали-
зација на петтата емисија на акции за 3 (три) месеци, зак-
лучно со 30.04.2002 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжува-
њето на рокот за реализацијата на петтата емисија на ак-
ции во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од 
денот на приемот на ова решение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 де-
на по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисија-
та за бројот на запишаните и платените хартии од вред-
ност, односно за процентот за реализација на емисијата 
согласно Правилникот за содржина на известувањето за 
запишани и платени хартии од вредност ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 16/01). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето и истото ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
     Бр. 07-615/9-2001      Комисија за хартии од вредност 
29 јануари 2002 година           Претседател, 
              Скопје     Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст е утвр-

дено дека во Законот за изменување и дополнување на За-
конот за данок на финансиски трансакции ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 103/2001), е направена 
грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  
ЗАКОНОТ  ЗА ДАНОК НА ФИНАНСИСКИ  

ТРАНСАКЦИИ 
 
Во членот 6 по бројот "15" треба да стојат зборовите: 

"по зборот "јули" да стојат зборовите: "2001,а"." 
 

           Бр. 10-287/2     Од Законодавно-правната  
4 февруари 2002 година          Комисија на Собранието  
              Скопје                     на Република Македонија 
__________________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд по предлог на доверителот Ристо Лузев-
ски од Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 6/27, застапу-
ван од полномошникот Драган Поповски од Скопје, се во-
ди извршна постапка против должникот Снежана Недел-
ковска со последна позната адреса на судот, ул. "Никола 
Тесла" бр. 12/1-18. Предмет на извршување претставува 
испразнување и предавање во владение на деловен прос-
тор - магацински простор - подрум број 1 од 54,60м2 во 
ТЦ Карпош Б-4 зграда 64-А, Скопје, а врз основа на пра-
восилна пресуда на овој суд П. бр. 43/94 од 1.03.1999 го-
дина. Во текот на постапката овој суд поради недостап-
ност на должникот согласно чл. 78 став 2 точка 4 од ЗПП 
со решение I. бр. 1366/00 од 21.12.2001 година, на дол-
жникот Снежана Неделковска од Скопје му назначи прив-
ремен законски застапник и тоа Стево Меноски, адвокат 
од Скопје. 

 
 

Привремениот законски застапник ги има сите права и 
обврски на законски застапник се додека должникот Сне-
жана Неделковска од Скопје лично или негов овластен 
полномошник не се појават пред судот во извршната пос-
тапка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. бр. 1366/00. 
                (3120) 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа на град Скопје-Скопје, број 3020-806 од 9.01.2002 
година за посебен старател на должникот Јанковски Зоран 
кој е со непознато престојувалиште се поставува адвока-
тот Љиљана Багеска ул. "Рузвелтова" бр. 46-2-9, Скопје. 
Посебниот старател ќе ги застапува интересите на дол-
жникот во предметното извршување, а трошоците за наг-
рада на старателот ќе ги сноси доверителот во износ што 
ќе го одреди судот, а во согласност  со адвокатската тари-
фа. Согласно цитираното решение посебниот старател е 
задолжен  по спроведување на предметното извршување 
во рок од 10 дена го извести Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа на град Скопје , бидејќи старателството 
престанува. 

Поставениот старател ќе ги застапува интересите на 
должникот Јанковски Зоран во предметното извршување 
заради иселување на должникот од монтажниот стан кој 
се наоѓа на ул. "Јужноморавски Бригади" бр. 74-а во Скоп-
је, испразнување на истиот од предмети и лица и предава-
ње во владение на станот заедно со дворното место во 
владение на доверителот Јанковски Иво. Во текот на наве-
деното извршување ќе се спроведе и иселување на дол-
жникот од гаражата која се наоѓа на наведената адреса и 
предавање на истата испразнета од предмети и луѓе во 
владение на доверителот Раде Јанковски од Скопје. 

Овластувањата на поставениот старател траат се доде-
ка должникот или неговиот полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. бр. 4078/01.  
             (3429) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 

Пред овој суд се води спор по правен основ-долг заве-
ден по тужба на тужителот Костадин Георгиевски и др. од 
Делчево, против тужениот Михаил Печински од Берово, а 
сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Михаил Печински од Берово во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во су-
дот или да назначи свој полномошник. Доколку во истиот 
рок не се јави или не одреди свој полномошник на истиот 
ќе му биде поставен привремен застапник од редот на 
стручните соработници во Основниот суд Берово кој ќе ги 
застапува неговите интереси се до окончувањето на пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Берово, П. бр. 344/2001. 
              (3485) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

Основниот суд во Битола во вонпроцесниот предмет 
на предлагачот Благоја Ристевски од Битола, ул. "Д. Гру-
ев" бр. 143, поведе процес за докажување на смртта на 
Менка Ристевска од с. Грумази-битолско, од татко Илија 
Ташковски со последно место на живеење во с. Грумази, 
во 1914 година била пренесена во с. Бач-битолско заради 
лекување од тифус во м.в. Коњаре каде била болницата 
како собирно место за болните од тифус и истата година 
починала и била таму погребана. 

Се повикува Менка Ристевска и секое друго лице кое 
нешто знае за животот и движењето или смртта на Менка 
Ристевска во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд 
во Битола во просторија бр. 40. 

По истекот на рокот од 30 дена ако никој не се јави су-
дот ќе спроведе постапка и ќе донесе одлука по предлогот 
за докажување на смрт. 

Од Основниот суд во Битола, Впп. бр. 121/2001. 
                       (3488) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд Велес оформен е парничен  пред-

мет П. бр. 754/2001 по тужба на тужителот Стоиловски 
Митко од Велес, против тужената Стоиловска Сандра од 
Велес, сега со непозната адреса на живеење, за развод на 
брак. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената Стоиловска Сандра од Велес, во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот да пристапи во 
судот заради прием на тужба и покана за расправа која до-
полнително судот ќе ја определи или во истиот рок да 
постави свој полномошник што ќе ги застапува нејзините 
интереси. Во спротивно, доколку во наведениот рок не се 
јави и не постави свој полномошник за привремен застап-
ник на тужената се одредува стручниот соработник во Ос-
новниот суд Велес Јачева Билјана која ќе ги има сите пра-
ва и должности на законски застапник по споменатиот 
предмет, се додека тужената или нејзиниот полномошник 
не се јават пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил свој старател, а 
согласно чл. 79 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 754/2001. 
              (3474) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

При Основниот суд во Дебар заведен е парничен спор 
по тужбата на тужителот Шаќироски Зени од с. Г. Папрад-
ник-Ц. Жупа против тужените Асаноски Таџедин и Изеир 
Далипоски од с. Г. Папрадник-Ц. Жупа, поради поништу-
вање на договор за купопродажба на недвижен имот. 

Бидејќи тужените Асаноски Таџедин и Изеир Далипо-
ски живеат во странство со непозната адреса се повикува-
ат да се јават во  овој суд во рок од 30 дена , сметано од 
денот на објавувањето на огласот или пак да ја достават 
нивната точна адреса на живеење. Доколку не се јават во 
определениот рок или не овластат свој полномошник, нив-
ните интереси ќе ги застапува привремено назначен зас-
тапник од страна на овој суд до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 169/2001. 
              (3475) 

___________ 
 

При Основниот суд во Дебар заведен е парничен спор 
по тужбата на Фитурија Зенгоска од с. Г. Папрадник-Ц. 
Жупа против тужениот Недим Зенгоски од с. Г. Папрад-
ник-Ц. Жупа, поради развод на брак. 

Бидејќи дека тужениот Недим Зенгоски живее во 
странство со непозната адреса се повикува да се јави до 
овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот  или пак да ја достави неговата точна ад-
реса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок 
и не овласти свој полномошник неговите правни интереси 
ќе ги застапува привремено назначен застапник од страна 
на овој суд до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 6/2002. 
              (3483) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Основниот суд во Прилеп заведена е тужба од 
страна на тужителката Мамудоска Џемаилова Јалдас од 
Прилеп, ул. "Дабнички Завој" бр. 23-ѓ, против тужениот 
Мамудоски Даут Селајдин од Прилеп, а сега живее во 
Германија со непозната адреса за раскинување на договор 
за распределба на имот за време на живот со вредност од 
10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Мамудоски Даут Селајдин да 
се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот, достави точна адреса или определи полномошник 
кој ќе го застапува во постапката по овој предмет. По ис-
текот на овој рок на тужениот ќе му се постави привремен 
старател-застапник преку ЦСР-Прилеп. 

Од Основниот суд  во Прилеп, П. бр. 37/2002. 
              (3482) 

 
 
 
 
 

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

развод на брак по тужбата на тужителката Милка Манчева 
родена Гошева од Струмица, против тужениот Боро Нико-
ла Манчев од с. Ракитец, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Боро Никола Манчев  да се јави 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. За 
привремен застапник на тужениот се поставува Силвана 
Бајрактарова, стручен соработник при Основниот суд 
Струмица. Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот во оваа постапка се додека тужениот или негов пол-
номошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2581/2001. 
              (3133) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица по П. бр. 2333/01 за прив-
ремен застапник на тужената Тања Јагер-Белчевска од Ху-
делберг, стр. 21, 27432 Бремер Ворде, СР Германија, сега 
со непозната адреса на живеење, по предметот П. бр. 
2333/01 по тужбата на тужителот Тони Белчевски од 
Струмица, а за развод на брак се назначува Тони Делев, 
стручен соработник при Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе ја застапува тужената се доде-
ка тужената не се појави пред судот или не постави полно-
мошник. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2333/01. 
              (3138) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд води спор Алити Самир од с. Непроште-

но против тужената Алити Реисцх, родена Бехнке Гизела 
од Берлин за развод на брак. 

Тужената е со непозната адреса во Берлин, Германија. 
Се повикува истата во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот, да се јави на судот или достави адреса или зас-
тапник. Во спротивно, судот ќе и постави времен старател 
кој ќе го води спорот во нејзино име. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 20/2002. 
              (3476) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Рамадани Нехат од с. Желино против 
тужената Круегер Доерте од Берлин-Германија, поради 
развод на брак. 

Бидејќи тужената Круегер Доерте е со непозната адре-
са, за истата да биде објавен оглас во "Службен весник на 
РМ" во рок од 15 дена да се јави во судот или да одреди 
свој полномошник. Во спротивно на истата ќе и биде пос-
тавен времен старател преку Центарот за социјална рабо-
та-Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 76/2002. 
              (3478) 

__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 
Во судскиот регистар на политичките партии под Рег. 

бр. 111, се запишува политичката партија Демократска 
партија "НАПРЕД МАКЕДОНИЈО-ФОРЦА", со седиште 
во Скопје на бул. "Партизански одреди" бр. 74/31. 

Политичката партија стекнува својство на правно лице 
и може да започне со работа од 28.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. П. П. бр. 
13/2001.              (2274) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3844/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043831?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЕНЕРЏИС ДОО Демир Капија ул. "Маршал Тито" 
бб. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 
ЕНЕРЏИС ДОО. 

Седиште: Демир Капија, ул. "Маршал Тито" бб. 
Содружници: Николчев Александар од Велес и Јану-

шевски Петар од Скопје. 
Дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 24.65, 31.10, 31.20, 31.62, 

32.10, 32.20, 32.30, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 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, 51.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 52.72/2, 64.20, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, 22.14, 50.30/2, 51.42/2, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продаж-
ба, малограничен промет со соседните држави. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Николчев Александар - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3844/2001.                     (29501) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3915/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043122?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, услуги и 
трговија МОЛА Е КУЌЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, 
ул. "Вардарска" бр. 38. 

Дејности: 01.21, 15.3, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.15, 17.21, 17.22, 17.25, 
17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 
19.30, 21.1, 21.21, 21.22, 21.23, 23.20, 24.16, 24.30, 24.51, 
24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.12, 29.13, 29.40, 29.52, 
29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.33, 52.41, 51.42, 51.43, 
52.44/1, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.72, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 74.12, 74.13, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.61, 92.71, 93.01, 93.02, 
93.05. 

Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со Бу-
гарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реекспорт, про-
дажба на стоки во консигнациони складишта, работи на 
посредување, работи на привремен увоз односно извоз на 
стоки, застапување на странски фирми, меѓународни аген-
циски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца Друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Сељвер Јашари - управител без огра-
ничување. 

 
 
 

Основач, односно единствен содружник е Сељвер Јаша-
ри од Куманово, со стан на ул. "Вардарска" бр. 38. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3915/2001.                     (29502) 

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

бр. 2489/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02041734?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство на цвеќе, 
трговија и услуги КАЛА М Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Не-
горци, ул. "Ристо Шуклев" бр. 5, Негорци. 

Основач е Зоран Трајановски. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41/2, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.62, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.10, 72.30, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.40, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи,  малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги на меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници, услуги на меѓуна-
родната шпедиција, угостителски и туристички услуги, 
посредување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги. 

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

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

Зоран Трајановски - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2489/2001.                     (29503) 

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

бр. 3392/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042599?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за производство на 
конфекција, трговија и услуги РУЛА ДЕМ ТЕКСТИЛ 
Игор и др. ДОО експорт-импорт Богданци, ул."Крушев-
ска" бр. 7, Богданци. 

Основачи се: Серети Агори и Демерџиев Игор. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/2, 01.50, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 
15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.10, 72.30, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05, надворешна 
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трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, комисиона продажба, кон-
сигнациона продажба, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги на меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги. 

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

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

Ристо Дуев - управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3392/2001.                     (29504) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4005/2001 од 15.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043212?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТД на Друштвото за новинско издавач-
ка дејност НАЦИОНАЛ ПРЕС ДОО Скопје, ул. "Душан 
Тасковиќ" бр. 31. 

Фирмата гласи: Друштво за новинско издавачка деј-
ност НАЦИОНАЛ ПРЕС ДОО Скопје, ул. "Душан Таско-
виќ" бр. 31. 

Содружници: Наум Барџиев од Скопје, ул. "8 Ударна 
Бригада" бр. 20-б и Иле Максимовски од Скопје, ул. "Ду-
шан Тасковиќ" бр. 31. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.94, 
15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.40, 20.51, 
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, 24.30, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 33.40, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 
36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 
63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 74.13, 
74.14,  74.40, 74.81, 74.82, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, реекспорт, консигнација, посредување и 
застапување во областа на прометот со стоки и услуги, ма-
лограничен промет со СР Југославија, Албанија, Грција и 
Бугарија. 

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

Друштвото за обврските  во правниот промет со трети 
лица одговара до висината на основачкиот влог. 

Управител на друштвото е Наум Барџиев - со неогра-
ничена одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4005/2001.                     (29505) 

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

бр. 3564/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042771?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги О.К. 1 Цветко, ДООЕЛ увоз-извоз Тето-
во, ул. "Г. Симовски" бр. 20, Тетово. 

Основач: Цветко Наумовски од Тетово. 
Управител: Цветко Наумовски, без ограничувања. 
 
 
 
 

Дејности: 01.12, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 20.10/1, 
20.30, 20.40, 20.51, 24.12, 25.13, 25.22, 25.24, 28.72, 28.73, 
28.74, 29.40, 29.71, 29.72, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 
51.65, 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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.23, 60.24, 70.20, 72.10, 72.20, 74.13, 74.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, компензаци-
они работи, посредување во надворешнотрговски промет, 
консигнација, малограничен промет со соседните земји, 
меѓународна шпедиција, долгорочна производствена коо-
перација. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3564/2001.                     (29506) 

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

бр. 3883/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043090?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
промет, трговија и услуги КРИМАС ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. "Косовска" бр. 14, Кавадарци. 

Се основа друштво со ограничена одговорност основа-
но од едно лице. Во правниот промет ќе настапува како: 
Друштво за производство, промет, трговија и услуги КРИ-
МАС ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште на друштвото е на ул. 
"Косовска" бр. 14 - Кавадарци. 

Единствен основач на друштвото е Соколов Благоје од 
Кавадарци, со стан на ул. "Косовска" бр. 14, Кавадарци. 

Дејноста во внатрешниот промет е со следните дејнос-
ти: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/1, 05.01, 05.02, 
15.32, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.71, 17.72, 
20.40, 25.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.52, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 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, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 70.11, 70.12, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 72.30, 72.40, 74.81, 74.84. 

Дејности во надворешниот промет се следните: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување на странски физички и правни лица, консигна-
циони работи во областа на прометот, реекспорт, посреду-
вање, привремен увоз и извоз, увоз на секаков вид на мо-
торни масла, авто делови, агрегати, гуми за возила, меѓу-
народна шпедиција и транспорт на стоки, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Србија и Албанија. 

Овластувањето на друштвото во правниот промет со 
трети лица се со неограничени овластувања и со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Соколов Благоје - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3883/2001.                     (29507) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3631/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042838?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, промет и 
услуги АРТЕМИС ДОО Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 74А. 

Содружници на друштвото се Трговско друштво ВИГ-
ЛА ЛИМИТЕЛ од Левкосиа Република Кипар и Лессес 
Павлос од Р. Грција. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98/1, 15.98/2, 23.20, 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, 51.11, 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, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.50, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, консигнациона продажба, угостителски и турис-
тички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

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

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

Управител со неограничени овластувања е Лессес Ки-
риакос од Република Грција.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3631/2001.                     (29508) 

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

бр. 3541/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042748?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за градежништво, произ-
водство, трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД увоз-извоз ДОО-
ЕЛ ул. "11 Октомври" бр. 45, Крива Паланка. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Благица 
Вучковска, ул. "11 Октомври" бр. 46, Крива Паланка.  

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

За обврските во правниот промет Друштвото одговара 
со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот промет е Благица Вучковска - управи-
тел со неограничени овластувања. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42/2, 01.41/3, 
01.42, 02.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 
14.40, 14.50, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.22, 28.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 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, 5.40/4, 
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, 51.57, 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, 52.73, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.01, 93.02, 

93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, малограничен промет со соседните држави, угос-
тителски услуги во странство, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, кон-
сигнација. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3541/2001.                     (29509) 

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

бр. 3907/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043114?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за деловни и менаџмент 
консултантски активности и трговија АДИМАЦ ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 12/5-1. 

Дејности: 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, 51.36, 51.37, 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, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 
74.14, 74.30, 74.83, 74.84, 80.42. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски лица во 
областа на прометот со стоки и услуги, посредување во 
надворешнотрговскиот промет. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет е Весна Лијаковска - управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3907/2001.                     (29510) 

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

бр. 1621/2001 од 25.06.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02040871?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на трговец поединец ТП Бутик СУСЛЕУ  
ТП Фејзи Абдураман Гезиме ул. "Бањешница" бр. 98, Гос-
тивар. 

Основач: Фејзи Гезиме од Гостивар, ул. "Бањешница" 
бр. 98. 

Дејности: 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.42, 52.43. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

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

ца одговара со целокупниот свој имот. 
Фејзи Гезиме - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1621/2001.                     (29511) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3736/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042943?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и 
трговија ПАКАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" 
бр. 59-а. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.98, 17.11, 
17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 
17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 18.24, 
19.10, 19.20, 19.30, 21.12, 21.22, 22.11, 22.15, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 51.64, 51.65, 51.66, 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, 
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52.61, 52.62, 52.63, 63.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од 
консигнациони складови, лизинг, меѓународна шпедиција, 
малограничен промет со сите соседни земји: Албанија, Бу-
гарија, Грција и СР Југославија. 

Основач е Данијела Трпчевска од Скопје. 
Управител е Данијела Трпчевска од Скопје. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3736/2001.                     (29512) 

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

бр. 351/2001 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 2-70065-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Младинска задруга МЕГА ц.о. Велес, ул. "Трајко 
Панов" бр. 22. 

Назив на Младинската задруга: 
Младинска задруга МЕГА ц.о. Велес, ул. "Трајко Па-

нов" бр. 22. 
Основачи на задругата: Димитар Анастасовски од Ве-

лес, ул. "Андон Шурков" бр. 29/2-12, Љупчо Хаџи-Петру-
шев од Велес, ул. "Димитар Влахов" бр. 27/2-6 и Заре 
Илијевска од Велес, ул. "Марксова" бр. 8. 

Дејности на задругата: Работа која со оглед на проце-
сот на трудот не се врши како постојана работа и непреки-
ната работа, а трае најдолго 30 работни денови, работа ко-
ја може да трае подолго од 30 дена, но не повеќе од 60 де-
на во една календарска година, во следниве случаи: - ра-
бота во комисии кои се формираат врз основа на закон и 
други прописи; аквизитерски и инкасаторски работи кои 
се вршат повремено;  повремено изведување на настава на 
курсеви и семинари; праткотрајно дневно набљудување и 
мерење на теренски станици во метеорологијата и хидро-
логијата;  повремени помошни работи на теренските рабо-
тења во геодетската дејност и геолошките, археолошките, 
педагошките и слични истражувања; повремено изведува-
ње на културно-уметнички и забавни програми (освен во 
угостителството, ако таквиот труд на изведување не им 
претставува редовно занимање); продажба на среќки, пе-
чат и повремени публикации;  примање на уплати за 
спортска прогноза, лото и томбола надвор од просториите 
на претпријатието; пабота во социјално-хуманитарни ор-
ганизации што ја вршат членовите на тие организации;  
сезонска продажба на земјоделско-прехранбени произво-
ди, предмети од домашна изработка, сувенири и други 
предмети од туристички карактер, ако се вршат на привре-
мени продажни места; вршење на статистички истражува-
ња и шифрирање на посебни извештаи;  повремено или 
привремено вршење на работни задачи во земјоделството 
и шумарството. 

Младинската задруга во правниот промет со трети ли-
ца истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет Младинска-
та задруга одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет е Димитар Анастасовски - в.д. директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
351/2001.                     (29513) 

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

бр. 3919/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02043126?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за туризам, промет и услуги 
ОДИСЕА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. "Борис 
Кидриќ" бб. 

 
 
 
 
 
 

Содружник: Џемази Рушити од с. Чајле. 
Дејности: 63.30, 63.40, 60.24, 60.23, 60.22, 60.21, 

55.30/1, 55.30/2, 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, 52.11, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 70.31, 72.30, 72.60, 74.12, 74.20/3, 74.20/3, 74.84, 
71.33, 65.12/3, 65.23, 92.32, 92.33, 92.34, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување на 
странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и 
за своја сметка, а одговара со целиот свој имот Џемази Ру-
шити е управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3919/2001.                     (29514) 

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

бр. 3659/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042866?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за деловни услуги СОРА-
СМЕТКОВОДСТВО ДОО Скопје ТЦ Карпош III локал 
127. 

Содружници на друштвото се: Софија Радуловиќ од 
Скопје и Драган Радуловиќ од Скопје. 

Дејности: 15.93, 15.94, 15.95, 18.24, 18.30, 19.30, 20.40, 
20.51, 21.11, 21.12, 22.12, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
45.21, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.45, 50.10, 50.30, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 
52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца Друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Управител со неограничени овластувања е Софија Ра-
дуловиќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3659/2001.                     (29515) 

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

бр. 3535/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042742?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Фризерски салон СНЕЖАНА 
ФЕШН - ТП Снежана Марко Тефова ул. "8-ми Ноември" 
бр 37, Неготино. 

Се основа Фризерски салон СНЕЖАНА ФЕШН - ТП 
Снежана Марко Тефова, ул. "8-ми Ноември" бр. 37, Него-
тино, со пријава од 11.10.2001 година. 

Основач е Тефова Снежана од Неготино, ул. "29 Ноем-
ври" бр. 91, Неготино. 

Дејност: 93.02. 
ТП во правниот промет ќе истапува во свое име и за 

своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со целиот 
свој имот. 

Управител на ТП е Тефова Снежана - без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3535/2001.                     (29516) 

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

бр. 3876/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043083?-8-11-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за издаваштво, 
трговија и услуги ВИДЕО-СТИЛ ДООЕЛ, ул. "Михаил 
Чаков" бр. 9/5-9, Скопје. 
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Се врши основање на Друштвото за издаваштво, трго-
вија и услуги ВИДЕО-СТИЛ ДООЕЛ од Скопје, ул. "Ми-
хаил Чаков" бр. 9/5-9. 

Основач на Друштвото е Драганка Шулеска од Скопје. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.24, 22.31, 

22.32, 22.33, 51.11, 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, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, коми-
сиона продажба, угостителски услуги. 

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

Управител на Друштвото во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет спрема трети лица е Драганка Шу-
леска без ограничување.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3876/2001.                     (29517) 

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

3760/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 
02042967?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговско друштво - ДОО Друштвото за произ-
водство, услуги, сервис и трговија на ПП и ХТЗ опрема 
ПАСТОР-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. 
"Ужичка Република" бр. 16-а. 

Фирма: Друштво за производство, услуги, сервис и тр-
говија на ПП и ХТЗ опрема ПАСТОР-ИНЖЕНЕРИНГ 
ДОО извоз-увоз Скопје. 

Седиште: ул. "Ужичка република" бр. 16а. 
Содружници: Гиевски Борче и Гиевска Аница од 

Скопје. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 

01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.33, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.14, 17.16, 17.17, 17.21, 
17.22, 18.22, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 28.21, 28.22, 
28.51, 28.52, 28.75, 29.12, 29.13, 33.20, 33.30, 37.10, 37.20, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 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, 51.55, 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, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.35, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување, меѓународен транспорт 
на стоки и патници. 

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

Друштвото за обврските во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот свој имот. 

За управител на друштвото се именува лицето: Гиев-
ски Борче од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3760/2001.                     (29518) 

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

бр. 3583/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042790?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги 
ЕКО-ПЛОД ПАК ДООЕЛ увоз-извоз Богданци, ул. "Мар-
шал Тито" бб - Богданци. 

Основач на трговското друштво е Општинско здруже-
ние на производители на еко-храна "ЕКО-ПЛОД" од Бог-
данци. 

Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 
01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.63, 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, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 74.13, 74.84.  

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надвореш-
на трговија со прехранбени артикли, надворешна трговија 
со непрехранбени артикли. 

Трговското друштво во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените 
обврски одговара со сите свои средства. 

Трговското друштво го застапува Ѓорги Ичев, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3583/2001.                     (29519) 

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

бр. 3699/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042906?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија, услуги и превоз ИСИМ-КОМПАНИ Ќенан ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Гоце Делчев" бр. 33. 

Основач Ќенан Имери од Куманово. 
Дејности: 01.30, 01.41/3, 15.41, 15.42, 15.51, 15.61, 

15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.71, 18.21, 18.24, 19.20, 19.30, 
20.10/1, 20.40, 2.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.12, 25.21, 25.23, 26.61, 26.63, 28.73, 28.74, 28.75, 
29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 37.10, 
37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.43, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 63.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 90, 92.33, 92.34, 93.04, 
15.81. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапништво и посредништво, реекспорт, кон-
сигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Гр-
ција и СР Југославија, туристички работи во странство, ме-
ѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка.  
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За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца Друштвото одговара со сиот свој имот. 

Ќенан Имери - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3699/2001.                     (29520) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1573/2001 од 25.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02040823?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ Друштвото за трговија и елек-
тро машински инсталации МЕПРИНГ ИНТЕРНАЦИО-
НАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 30/1-Б8. 

Основач на друштвото е: Тодор Китанчев. 
Друштвото ги има следните дејности: 27.21, 28.75, 

29.13, 29.12, 29.14, 29.22, 29.23, 28.63, 28.61, 29.72, 36.1, 
36.13, 33.20/1, 29.24, 35.50, 36.14, 36.63, 29.24, 29.51, 
29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.11, 32.30, 32.10, 32.20, 30.01, 
30.02, 33.20, 72.20, 31.61, 31.50, 31.62, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 01.41/1, 
41.00, 45.24, 90.00, 45.21/1, 60.24, 52.46, 52.48, 52.12, 
50.50, 55.12, 55.23, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 52.72/1, 
31.10, 33.40, 36.30, 50.20, 50.40, 52.74, 28.52, 36.22, 36.50, 
36.61, 36.21, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.12, 74.84, 74.83, 
71.31, 71.33, 71.34, 71.40, 70.31, 74.82, 28.11, 28.13, 28.21, 
33.30, 33.50, 33.10/2, 31.20, 45.34, 45.33, 45.31, 51.74, 
51.45, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.45, 52.44/2, 52.47, 
52.33, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 
50.40/1, 51.66, 45.32, 45.41, 51.70, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.52, 51.44, 52.73, 52.74, 72.50, 28.30, 28.40, 28.61, 51.12, 
51.13, 28.74, 28.73, 28.72, 28.51, 52.72/2, 74.40, 74.13, 
51.11, 51.14, 28.62, 28.54, 27.53, 28.51, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 63.40, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.30, 72.60, 
72.40, 29.71, 60.23. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, реекспорт, посредување и застапување, 
консигнација, транспорт и шпедиција. 

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

За обврските во правниот промет со трети лица Друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Во надворешниот и внатрешниот промет друштвото ќе 
го застапува Тодор Китанчев - управител со неограничено 
овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1573/2001.                     (29521) 

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

бр. 3875/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043082?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за трговија, услуги и угос-
тителство БУНДЕС 2 ДОО експорт-импорт ул. "Димо Ха-
џи Димов" бр. 27, 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, 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, 
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 непрехранбе-
ни производи, посредување во надворешнотрговскиот 
промет, реекспорт, малограничен промет со Грција, Буга-
рија, Албанија и Југославија, превоз на стоки во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, меѓународен транспорт на 
стоки и услуги, застапување на странски фирми, консиг-
национи работи, комисиони работи. 

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

Управител на друштвото ќе биде лицето Валентина 
Донева од Скопје, со стан на ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 
27, кој што ќе го застапува и претставува друштвото во 
надворешниот и внатрешниот промет без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3875/2001.                     (29522) 

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

бр. 2935/2001 од 03.09.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042143?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на трговец поединец на Колонијал 
ВИКТОР 98 Костовска Цандо Цветанка - ТП ул. "Андон 
Шурков" бр. 29 - Велес. 

Фирмата гласи: Колонијал ВИКТОР 98 Костовска 
Цандо Цветанка - ТП. Седиштето е на ул. "Андон Шур-
ков" бр. 29 во Велес. Единствен содружник и управител 
без ограничување е Костовска Цветанка од Велес, со ста 
на ул. "Андон Шурков" бр. 29. Трговецот поединец во 
правниот промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските во правниот промет Трговецот-
поединец одговара лично, со сите свои средства. 

Дејности: 52.21 - Трговија на мало со овошје и зелен-
чук, 52.22 - Трговија на мало со месо и производи од месо, 
52.23 - Трговија на мало со риби, лушпари и мекотелци, 
52.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки, 
52.25 - Трговија на мало со алкохолни и други пијалоци, 
52.26 - Трговија на мало со производи од тутун, 52.27 - 
Друга трговија на мало со храна во специјализирани про-
давници, 52.33 - Трговија на мало со козметички и тоалет-
ни препарати, 52.41 - Трговија на мало со книги, весници 
и прибор за пишување, 52.11 - Трговија на мало во про-
давници, претежно со храна, пијалоци и тутун. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2935/2001.                     (29523) 

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

бр. 3560/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042767?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги КВАТРО-ТРЕЈД Горанчо ДООЕЛ увоз-
извоз ул. "Славко Ѓорѓиев - Сватот" бр. 7, Велес. 

Фирмата гласи: Друштво за производство, трговија и 
услуги КВАТРО-ТРЕЈД Горанчо ДООЕЛ увоз-извоз Ве-
лес. Седиштето е на ул. "Славко Ѓорѓиев-Сватот" бр. 7 во 
Велес. Единствен содружник и управител без ограничува-
ње е Горанчо Јанакиевски од Велес, со стан на ул. "Славко 
Ѓорѓиев-Сватот" бр. 7. Друштвото во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските во правниот промет друштвото одговара со цело-
купниот свој имот. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 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, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/2, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски фирми, 
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посредување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и 
туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски 
услуги во областа на транспортот, лизинг работи, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, долгорочна произ-
водствена кооперација, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, СР Југославија и Албанија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3560/2001.                     (29524) 

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

бр. 3666/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка 
бр. 02042873?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги ГО-КИ ДОО Скопје, ул. "Вод-
њанска" бб. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 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, 
50.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.12, 
74.70, освен дезинфекција и уништување на штетници во 
куќите, болниците, шталите, бродовите и возовите, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 
обавува следните дејности: посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
физички и правни лица, консигнациона продажба, 
реекспорт. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Горан Велковски - 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3666/2001.                     (29526) 

 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3940/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02043147?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЖУИН - КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово, ул. "Ин-
дустриска" бб. 

 
Основано со изјава за основање од 22.10.2001 год. 
 
Сеад Јашари од Куманово, Черкеско Село. 
 
Дејности: 20.30, 20.40, 24.51, 24.52, 36.11, 36.12, 36.13, 

36.14, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 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, 
52.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, надворешна тргови-

ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување, застапување, реек-
спорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, шпедиција, консигнација и малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет Друштвото настапува во свое име 
и за своја сметка.  

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

Сеад Јашари - управител со неограничени овластувања 
и застапник за надворешна трговија, без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3940/2001.                     (29527) 

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

бр. 3600/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042807?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за менувачки работи, гра-
дежништво, производство и промет БЛБ ДОО Скопје, ул. 
"Народен Фронт" бр. 13. 

Содружници: Буран Хајредин од Скопје, Летка Алек-
совска од Скопје, Елизабета Пешевска од Скопје. 

Дејности: 26.51, 26.52, 26.53, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 
45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 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, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.43, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.30, 
65.12/3, 67.13, 71.31, 71.32, 74.13, 74.20/3, 74.30, 74.82, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, консигнација, малограничен промет со СР Југос-
лавија, Бугарија, Албанија и Грција. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства. 

Буран Хајредин - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3600/2001.                     (29528) 

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

бр. 3784/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02042991?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и ус-
луги ХОЛИВУ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "М. Симоноски" бр. 
82, Гостивар. 

Дејности: 51.35, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.19, 51.21, 
51.24, 51.37, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.70, 51.31, 51.54, 
51.53, 51.56, 51.13, 52.22, 52.51, 52.24, 52.25, 52.12, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 65.12/3, 71.10, 15.11, 15.12, 15.13, 51.23, 51.32, 
51.37, 52.33, 52.48, 51.12, 51.51, 51.52, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт. 

Управител е Сузана Бајрами. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3784/2001.                     (29529) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3836/2001 од 12.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02043043?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за новинско издавачка дејност 
НИК ВИП ДООЕЛ Скопје, ул. "Илинден" бр. 38 а, Скопје. 

Дејности: 22.21, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 52.33, 52.47, 52.48, 51.45, 51.56, 51.70, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Содружник: Јасмина Кантарџиева од 
Скопје, ул. "Илинден" бр. 38 а, Скопје. Јасмина 
Кантарџиева-управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3836/2001.                                 (29534) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3554/2001 од 06.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02042761?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТД-ДОО на Друштвото за производство, про-
мет и услуги ДАТО ЕЛЕКТРОНИКА ДОО експорт-им-
порт Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 27-3/13. 

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги ДА-
ТО ЕЛЕКТРОНИКА ДОО експорт-импорт Скопје. Седиш-
те: бул. "Партизански одреди" бр. 27-3/13. Содружници: Да-
видов Борис и Тодоров Гоце од Скопје. 

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 30.01, 31.62, 33.10, 
33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.50, 74.40, 
74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување, меѓународен транспорт 
на стоки и патници. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот свој 
имот. За управител на друштвото се именува Давидов Бо-
рис од Скопје, со неограничени овластувања. Во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го 
застапува Давидов Борис-управител со неограничени ов-
ластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3554/2001.                                 (29537) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2909/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02042117?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТД на Друштвото за трговија, транспорт и ус-
луги КРИВА РЕКА ЉМ ДООЕЛ увоз-извоз с. Марино, 
Илинден, ул. "531" бр. 47. 

Основач: Младеновски Љубе, с. Марино, Илинден. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 

51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 
74.40, 93.05, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, консигнација, реекспорт, малограничен промет со со-
седните земји. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. Во 

внатрешниот и надворешнотрговскиот промет друштвото 
ќе го застапува управителот со неограничени овластувања 
Младеновски Љубе. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2909/2001.                                 (29538) 
 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3878/2001 од 07.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02043085?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија ЕЛЕКТРОСЕРВИС МИШО ДООЕЛ увоз-из-
воз ул. "Вера Циривири" бр. 12, с. Глишик, Кавадарци. 

Основач: Митре Ѓорѓиев, ул. "Вера Циривири" бр. 12, 
с. Глишик, Кавадарци, со изјава за основање бр. 02-01/1 од 
29.10.2001 година. 

Дејности: 28.73, 29.12, 31.10, 31.30, 51.43, 52.41, 52.42, 
52.45, 51.31, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 51.32, 51.33, 51.53, 
52.21, 52.22, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
сиот свој имот. Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет е Митре Ѓорѓиев-упра-
вител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3878/2001.                                 (29539) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1640/2001 од 27.09.2001, во регистарска влошка бр. 
02040890?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за еколошки активности, трговија 
на големо и мало ФОРУМ ЕКОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, бул. "Илинден" блок 12, Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.12, 01.12/2, 01.13, 
05.01, 05.02, 10.10, 13.10, 15.11, 15.12, 15.41, 15.42, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.86, 15.89, 15.98/1, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.11, 21.12, 26.11, 26.14, 
40.10/1, 40.10/4, 50.10, 51.51, 51.52, 51.70, 52.11, 52.21, 
52.22, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.47, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.22, 55.23, 60.21, 60.22, 60.23, 70.11, 70.20, 70.31, 51.33, 
51.32, 51.31, 63.40, 74.84, 90.00, 92.31, 92.40, 92.71, 93.05. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција и транспорт на стоки, 
реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СР Југославија, посредување во надворешнотр-
говскиот промет, консигнација, застапување. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
от свој имот. Лице овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешниот промет е Анита Војновска-управи-
тел без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1640/2001.                                 (29540) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 360/2001 од 09.11.2001, во регистарска влошка бр. 1-
70067-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето 
на аптека на Приватната здравствена организација-аптека 
ЈОВАНА-ФАРМ Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 3, бл. 2, 
бл. IV. 

Приватната здравствена организација-аптека ЈОВА-
НА-ФАРМ Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 3, бл. 2, бл. IV 
е основана со акт за основање од 03.10.2001 година од 
страна на основачот Сајкоски Жарко, ул. "Герника" бр. 
4/9, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица друштвото е со неог-

раничени овластувања и целосна одговорност. Лице ов-
ластено за застапување е Сајкоска Татјана-управител без 
ограничувања.  
Аптеката е регистрирана за обавување на дејност 52.31-

аптеки. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 360/2001.             

                    (29541) 
 
 
 
 
 



Стр. 12 - Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 февруари 2002 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3932/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02043139?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги ОЛ-
ВЕ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Наум Наумовски 
Борче" бр. 86. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
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, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 65.21, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 72.10, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 
55.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување, застапување на странски лица, консигнација, ре-
експорт, лизинг, малограничен промет со соседните земји 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, меѓународен 
транспорт на стоки на меѓународни патишта, меѓународен 
транспорт на патници, меѓународна шпедиција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет е Оливер Стоилков-уп-
равител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3932/2001.                                 (29452) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3513/2001 од 18.10.2001, во регистарска влошка бр. 
02042720?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТД на ТП ТВИТИ-АЛ таксист Александар Јо-
ван Божиновски с. Бардовци бр. 11, Скопје. 

Назив на фирмата: ТП ТВИТИ-АЛ таксист Алексан-
дар Јован Божиновски с. Бардовци бр. 11, Скопје, а осно-
вач на фирмата е Александар Божиновски с. Бардовци бр. 
11, Скопје. 

Дејност на ТП е: 60.22-такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет 
со трети лица ТП одговара целосно со целиот свој имот. 
Управител е Александар Божиновски-без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3513/2001.                                 (29543) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1479/2001 од 12.04.2001, во регистарска влошка бр. 
02040729?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП 
таксист ГИЛЕ-КОМПАНИ Зоран Стево Ивановски ул. 
"Алекса Дундиќ" бр. 47-б, Скопје. 

Упис во регистар на трговец поединец. Исполнети се 
условите за упис во трговски регистар на ТП согласно 
ЗТД и врз основа на пријава. 

Фирма и седиште: ТП таксист ГИЛЕ-КОМПАНИ Зо-
ран Стево Ивановски ул. "Алекса Дундиќ" бр. 47-б, Скоп-
је. Основач: Зоран Ивановски од Скопје, ул. "Алекса Дун-
диќ" бр. 47-б. 

Дејност: 60.22-такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот 
свој имот. Зоран Ивановски-управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1479/2001.                                 (29544) 
 
 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3928/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02043135?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ЈЕЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКС КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ Скопје, ул. "Московска" бр. 5/1-14. 

Друштвото е основано со изјава за основање од 
05.11.2001 година, а основач-единствен содружник е Пав-
ле Младеновски од Скопје. 

Дејности: 29.71, 29.72, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 
55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,. 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 52.72, 52.72/1, 52.72/2. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување, консигнација, ко-
мисиона продажба, реекспорт, услуги на меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со 
меѓународниот транспорт и меѓународна шпедиција, скла-
дирање, агенциски услуги во транспортот и сл.  
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со це-
лиот свој имот. Лице овластено за застапување во внат-
решното и надворешнотрговското работење е Павле Мла-
деновски-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3928/2001.                                 (29545) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3797/2001 од 05.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02043004?-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТД на Друштвото за издавачка дејност и ус-
луги РОС ПРОДУКЦИЈА ДОО увоз-извоз ул. "Никола 
Парапунов" бб, комплекс Макотекс, Скопје. 

Содружници: Александар Димитров, ул. "Крсте Асе-
нов" бр. 5/1-4 и Борче Нечовски, ул. "Франклин Рузвелт" 
бр. 6/6. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 52.48, 52.62, 71.34, 74.14, 
74.40, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 93.05, 51.70. Надворешнотр-
говско работење: надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со си-
от свој имот. Борче Нечовски-управител со неограничени 
овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3797/2001.                                 (29548) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3684/2001 од 14.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02042891?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за производство, преработка, 
внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги РИ-
ЧАРД Харалд Алберт и други ДОО експорт-импорт Скоп-
је, ул. "Шуто Оризари" бр. 170. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
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55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23. Надворешна трговија: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен превоз на стоки, ор-
ганизирање на саеми и изложби во странство, реклама, 
пропаганда и маркетинг во странство, консигнациона про-
дажба на стоки и шпедиција, застапување и посредување 
на странски физички и правни лица во надворешниот про-
мет на стоки и услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица ќе наста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските направе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сиот свој имот. Лица овластени за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет се Франко Малдини и 
Харалд Алберт Зеебергер-управители без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3684/2001.                                 (29459) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1122/2001 од 30.02.2001, во регистарска влош-
ка бр. 005542, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма и содружник на Друштвото за превоз, услуги и 
трговија ЕНИБЕР-ТУРС увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. 
"Столарска" бб. 

Се менува името на фирмата и истата гласи: Друштво 
за превоз, услуги и трговија ЕНИБЕР-ТУРС увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола. Од друштвото истапува содружникот Ра-
симовска Нуртен од Битола, ул. "Караорман" бр. 10. Осно-
вачкиот влог на Расимовска Нуртен во износ од 5.050 дем 
или 165.550,00 денари се пренесува на содружникот Раси-
мовски Исаилаки од Битола, ул. "Караорман" бр. 10. Един-
ствен содружник: Расимовски Исаилаки од Битола, ул. 
"Караорман" бр. 10. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1122/2001.                                 (29580) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1123/2001 од 05.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 012400, го запиша во трговскиот регистар зголему-
вањето на главница на Стопанска банка АД Битола, ул. 
"Добривоје Радосављевиќ" бр. 21. 

Зголемување на акционерскиот капитал-запишување на 
одлука за зголемување и извршено зголемување на акцио-
нерскиот капитал на Стопанска банка АД Битола. Се зголе-
мува за износ од 44.853.000,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1123/2001.                                 (29581) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1126/2001 од 30.10.2001, во регистарска влош-
ка бр. 01003282?-8-03, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Друштвото за 
производство, трговија, превоз и услуги Илија Кромида-
роски МЕНДО КОМПАНИ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Би-
тола, ул. "Охридска" бр. 47. 

 Зголемување на основната главница уште за 
1.125.000,00 денари, односно 18.400 ЕУР средства обезбе-
дени од единствениот содружник на друштвото Кромида-
роски Илија. Збирно основачкиот влог на друштвото сега 
изнесува 26.580 ЕУР. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1126/2001.                                 (29582) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1128/2001 од 08.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 002174, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на назив, основач и овластено лице на Друштвото за трго-
вија, услуги и производство АГРОПЕЛАГОНИЈА увоз-из-
воз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Борка Стеваноски" бр. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Промена на презиме на основачот од Ристески Влатко 
на Селчанец Влатко.  

Промена на назив од: Друштво за трговија, услуги и произ-
водство увоз-извоз АГРОПЕЛАГОНИЈА Ристески Влатко ДО-
ОЕЛ во: Друштво за трговија, услуги и производство АГРО-
ПЕЛАГОНИЈА увоз-извоз ДООЕЛ. 

Промена на овластено лице за застапување на друштвото. 
Овластено лице за застапување и претставување на друштво-
то е лицето Селчанец Влатко од Прилеп. Престанува овлас-
тувањето на лицето Столески Александар од Прилеп и се 
брише од судскиот регистар. 

Се врши конверзија на основниот влог во основни 
средства во износ од 13.500 ДЕМ во 6.893 ЕУР. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1128/2001.                                 (29583) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1131/2001 од 12.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 005763, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на директор на Трговското друштво за трговија и услуги 
Ѓонческа Зора ОКТОКЛИС Струга ДООЕЛ Струга, ул. 
"Ристо Крле" бб. 

Промена на лицето овластено за застапување на Тр-
говското друштво за трговија и услуги Ѓонческа Зора ОК-
ТОКЛИС Струга ДООЕЛ. Од ТД истапува директорот-ов-
ластеното лице за застапување Ѓонческа Зора и и преста-
нува овластувањето за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот промет и се брише од судскиот регистар. 

Во ТД пристапува лицето Ѓончески Жарко од Струга и 
ќе го застапува ТД во внатрешниот и надворешниот про-
мет со полни овластувања. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1131/2001.                                 (29584) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1137/2001 од 01.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 000827, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Трговското друштво за производство, тр-
говија и услуги Јованка Биткоска ЛЕНИ с. Пештани, Ох-
рид ДООЕЛ с. Пештани, Охрид. 

Основач: Јованка Биткоска. Управител: Јованка Битко-
ска. 

На лицето Јованка Биткоска му престанува функцијата 
управител и овластувањата за застапување на ТД во внат-
решниот и во надворешнотрговскиот промет. Како нов уп-
равител согласно одлуката од 31.10.2001 година пристапу-
ва лицето Катерина Николоска, кое ќе ја врши функцијата 
управител на ТД и лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешнотрговскиот промет. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1137/2001.                                 (29585) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1138/2001 од 01.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 01002059?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар Друштвото за производство, трговија на големо и ма-
ло, превоз и услуги ЈУНТА ПЕЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Карамани, Битола. 

Покрај останатите дејности, друштвото врши проши-
рување на дејност и тоа за: 5.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 
15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 
34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 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, 
52.31, 52.32, 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, 52.33, 
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52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1138/2001.                                 (29586) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1139/2001 од 02.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 000780, го запиша во судскиот регистар проширува-
њето на Акционерското друштво за автотранспорт и шпе-
диција ЈУГОТРАНС увоз-извоз Струга, ул. "Сервисна зо-
на" бб. 

Се врши проширување на дејноста на АД АТШ ЈУ-
ГОТРАНС Струга и покрај досегашните ќе ги обавува и 
следните дејности: 28.11, 28.12, 28.40, 28.75. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1139/2001.                                 (29587) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1141/2001 од 02.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 09082, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на лице овластено за застапување на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги Мирчески Киро АСТОП увоз-
извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. "Круме Јаскоски" бр. 
37. 

Се врши промена на лице овластено за застапување во 
Друштвото за производство, промет и услуги АСТОП 
увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ. Наташа Наумоска-управител 
со неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. Се брише Киро Мирчески и му престануваат ов-
ластувањата за застапување во друштвото како управител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1141/2001.                                 (29588) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1143/2001 од 02.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 013478, го запиша во трговскиот регистар зголему-
вањето на Мешовитото друштво за транспорт, трговија, 
производство и услуги ПРИЛЕПСКА ТРГОВИЈА увоз-из-
воз ДОО Прилеп, ул. "Александар Македонски" бр. 2/85. 

Странскиот основач Коста Петковиќ од Заечар, ул. 
"Бранко Ќопиќ" бр. 6, Р. Србија го зголемува основачкиот 
влог за износ од 2.602.245,00 денари или 42.694,75 ЕУР 
според извештај на овластен проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1143/2001.                                 (29589) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1145/2001 од 01.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 006483, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на седиште на фирма на Друштвото за трговија, производ-
ство и транспорт ЗАГОР Слободанка ДООЕЛ с. Теарце, 
Теарце. 

Се врши промена на седиштето на Друштвото за трго-
вија, производство и транспорт ЗАГОР Слободанка ДОО-
ЕЛ с. Теарце, Теарце во Друштво за трговија, производ-
ство и транспорт ЗАГОР Слободанка ДООЕЛ Битола, ул. 
"Прилепска" бр. 51а/6. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1145/2001.                                 (29590) 
 
 
 
 
 
 
 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1147/2001 од 02.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 012843, го запиша во трговскиот регистар проширу-
вањето на дејност на Трговското друштво за производ-
ство, трговија, услуги, градежништво и инженеринг Фи-
лев Кирил ФИЛ-ИНГ Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Коста 
Абраш" бр. 99. 

Се менува член 5 од изјавата за основање од 
19.03.2001 година и гласи: Се врши проширување со след-
ните дејности: 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 20.40, 
20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 50.20, 52.42, 52.47, 
74.20/5, 74.84. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1147/2001.                                 (29591) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. 

бр. 1152/2001 од 06.11.2001, во регистарска влошка бр. 
010815, ја запиша во трговскиот регистар промената на уп-
равител на Друштвото за трговија и услуги Д-Р КЕШ увоз-
извоз ДР. КЕШ ПТЈ. ЛИМИТЕД Битола ДООЕЛ Битола, 
ул. "Климент Охридски" бр. 36. 

Му престанува овластувањето на Стефан Трајковски и 
се брише од судскиот регистар. За нов управител се назна-
чува Сузана Запаренкова-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1152/2001.                                 (29592) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1153/2001 од 06.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 010523, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Трговското и услужното друштво Зоран К2 увоз-
извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Тошо Даскало" бр. 
28/10. 

Од друштвото истапува Зоран Велчевски, а пристапу-
ва Горан Велчевски. Се менува називот на фирмата и но-
виот назив гласи: Трговско и услужно друштво Горан К2 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ. 

Се менува управителот на друштвото, новиот управи-
тел е Горан Велчевски. 

Му престануваат овластувањата и се брише од тргов-
скиот регистар лицето Спасија Велческа. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1153/2001.                                 (29593) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1155/2001 од 09.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 012001, го запиша во трговскиот регистар проширу-
вањето на дејност на Друштвото за угостителство, произ-
водство, трговија на големо и мало и услуги МИЧО ЕГЕЕ-
ЦОТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Борис Кид-
рич" бр. 32. 

Промена на управител на друштвото. За нов управител 
се поставува Александар Карајанов. На лицето Весна 
Аневска му престануваат овластувањата и се брише од тр-
говскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1155/2001.                                 (29594) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1159/2001 од 06.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 012245, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на овластено лице на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги НИРВАНА КОМПАНИ Охрид ДООЕЛ Охрид, 
ул. "Абас Емин" бр. 309. 

Во Друштвото за производство, трговија и услуги 
НИРВАНА КОМПАНИ Охрид ДООЕЛ регистрирано при 
Основниот суд Битола со решение Трег. бр. 1540/2000 од 
06.11.2001 година се врши промена на лицето овластено 
за застапување. 

Ново лице овластено за застапување на друштвото во 
рамките на запишаните дејности и во надворешнотргов-
скиот промет е Маркоски Крсте од Охрид, ул. "15-ти Кор-
пус" бр. 12-управител со неограничени овластувања. 
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Престанува овластувањето за застапување на досегаш-
ниот управител Ѓорѓиевски Сашо и се брише од судскиот 
регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1159/2001.                                 (29595) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1160/2001 од 06.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 005488, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на лице овластено за застапување на Трговското друштво 
за производство, трговија и услуги Крсте Маркоски 
МАРК БОБО увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "15-ти 
Корпус" бр. 12. 

Во Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги Крсте Маркоски МАРК БОБО увоз-извоз Охрид 
ДООЕЛ, регистрирано при Основниот суд Битола со ре-
шение Трег. бр. 4300/1998 од 17.12.1998 година е изврше-
на промена на лицето овластено за застапување. 

Ново лице овластено за застапување на друштвото е 
Маркоска Гордана од Охрид, ул. "15-ти Корпус" бр. 12-
управител со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности и во надворешнотрговскиот промет. 

Престанува овластувањето на досегашниот управител 
Крсте Маркоски и се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1160/2001.                                 (29596) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1164/2001 од 14.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 006081, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма, седиште и истапувањето на содружник на 
Друштвото за производство, трговија и услуги КАМЕН-
СКО ДОО Вера и други увоз-извоз Охрид, бул. "Револу-
ција" бр. 3, лам. А11/6 во Друштво за производство, трго-
вија и услуги КАМЕНСКО ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. 
"7 Ноември" бр. 15. 

Се менува адресата-седиштето на друштвото од бул. 
"Револуција" бр. 3, лам. А11/6, Охрид на ул. "7 Ноември" 
бр. 15, Охрид. 

Истапува содружникот Вера Каранфилоска, а како 
единствен содружник останува лицето Александра Велко-
ска, бул. "Туристичка" бр. А-1/16, Охрид, со што и се ме-
нува правниот облик на друштвото од ДОО во ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1164/2001.                                 (29597) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1167/2001 од 07.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 007512, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на Друштвото за транспорт ЕУРО-ТРАНС Митревски Се-
бастиен и др. Битола ДОО Битола, ул. "Митре Врчковски" 
бр. 1. 

Се менува името на друштвото од Друштво за тран-
спорт ЕУРО-ТРАНС Митревски Себастиен Битола ДОО-
ЕЛ во Друштво за транспорт ЕУРО-ТРАНС Митревски 
Себастиен и др. Битола ДОО Битола, ул. "Митре Врчков-
ски" бр. 1. 

Пристапува нов содружник Златко Милошевски од 
Битола, ул. "Борка Талев" бр. 12. Се зголемува основната 
главница во друштвото која ја вложува новиот содружник. 
Новиот содружник Златко Милошевски вложува 
4.056.000,00 денари или 66.491,80 ЕУР. 

Вкупната главница на влогот изнесува: 155.000,00 + 
4.056.000,00 4.211.000,00 денари или 2.540,98 + 66.491,80 
= 69.032,78 ЕУР. 

Структурата на влогот е: Митревски Себастиен 
155.000,00 денари или 2.540,98 ЕУР, Милошевски Златко 
4.056.000,00 денари или 66.491,80 ЕУР. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1167/2001.                                 (29598) 
 
 
 
 
 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1170/2001 од 07.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 001623, го запиша во трговскиот регистар зголему-
вањето на основната главница на Јавното трговско друш-
тво за производство, трговија на големо и мало, угости-
телство и услуги Дургутовски Киро и др. ИВО ЈТД Ресен, 
ул. "Ленинова" бр. 7/1, Ресен. 

Зголемување на основната главница на Јавното тргов-
ско друштво за производство, трговија на големо и мало, 
угостителство и услуги Дургутовски Киро и др. ИВО ЈТД 
Ресен во вкупен износ од 9.677.193,00 денари во предмети 
по извештај од овластен проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1170/2001.                                 (29599) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1171/2001 од 15.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 001333, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Трговското друштво за производство, ус-
луги и трговија Тикоска Војо Славица ТИКО увоз-извоз 
Струга ДООЕЛ Струга, ул. "Нико Нестор" бр. 20. 

Се запишува: Тикоски Тодор-управител. Се брише: 
Тикоска Славица. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1171/2001.                                 (29600) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1177/2001 од 08.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 007022, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на лице овластено за застапување на Трговското друштво 
за производство, трговија и услуги ЈОАЛ-99 Наде увоз-из-
воз Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Трајче Дојчиноски" бр. 1. 

Се менува член 7 од изјавата за основање од 
23.04.1999 година и гласи: Павлеска Наде-управител со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. Му престанува овластувањето за застапување на 
лицето Јолакоска Мирјана и се брише од трговскиот ре-
гистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1177/2001.                                 (29601) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1181/2001 од 09.11.2001, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител и уписот на одлу-
ката за намеруваното намалување на главницата на Друш-
твото за трговија, производство и услуги КРЗНОТЕКС Да-
ница и др. ДОО увоз-извоз Ресен, ул. "29 Ноември" бр. 1. 

Запишување на Одлука за намеруваното намалување 
на основната главница на друштвото бр. 102-184/2 од 
01.11.2001 година на собирот на содружници на друштво-
то за износ од 109.489 ЕУР или 6.678.829,00 денари. 

Промена на лице овластено за застапување: Се запи-
шува Никола Милојковски, а се брише Даница Стрезов-
ска. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1181/2001.                                 (29602) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1182/2001 од 09.11.2001, во регистарска влош-
ка бр. 005285, го запиша во трговскиот регистар зголему-
вањето на основната главница на Трговското друштво за 
услуги, трговија на големо и мало Димитровска Крстевска 
Елпида ОРОССИМО увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. "Се-
вер Југ" бб, Битола. 

Зголемување на основната главница уште за 
4.200.000,00 денари. Вкупно главницата изнесува 
4.512.898,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1182/2001.                                 (29603) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под 

Рег. бр. 1174, се запишува здружението на граѓани Здруже-
ние на граѓани за развој на локалната самоуправа и граѓан-
ското општество МОСТОВИ од Скопје, со седиште во 
Скопје на ул. "Водњанска" бр. 23. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: информирање на населението за основните поими 
на уставното уредување, локалната самоуправа, подобру-
вање на комуникацијата помеѓу општините со цел намалу-
вање на миграциските движења село-град, одржување на 
семинари, форуми за едукација на кадри во општините, 
особено во неразвиените и рурални селски општини. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 26.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 
228/2001.             (2294) 

___________ 
 
Барањето на предлагачот Ловечко друштво "ЖЕДЕН"-

општина Ѓорче Петров, со скратено име Ловечко друштво 
"ЖЕДЕН"-Ѓорче Петров, за негово усогласување со од-
редбите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, 
се уважува како основано. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-
то на граѓани Ловечко друштво "ЖЕДЕН"-општина Ѓорче 
Петров од Скопје, со својство на правно лице од 
28.12.1984 година се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1166, се 
запишува здружението на граѓани Ловечко друштво "ЖЕ-
ДЕН"-општина Ѓорче Петров од Скопје, со скратено име 
Ловечко друштво "ЖЕДЕН"-Ѓорче Петров од Скопје, со 
седиште во Скопје на ул. "Радушка" бб. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: стопанисување со ловиштата што се доделени и 
создава услови за ловство, одгледување на дивеч, размно-
жување на дивеч, заштита на дивечот, ловење на дивеч, 
користење на дивечот и неговите делови, да создава по-
годност за ловниот спорт и љубителите на природата, раз-
вива спортски активности. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III. З.Г. бр. 
140/1999.             (2295) 

___________ 
 
Барањето на предлагачот Извиднички одред "Браќа 

Миладиновци", со скратено име ИО "Б. Миладиновци", за 
негово усогласување со одредбите на Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации, се уважува како основано. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-
то на граѓани Извиднички одред "Браќа Миладиновци" од 
Скопје, со својство на правно лице од 26.11.1984 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1151, се 
запишува здружението на граѓани Извиднички одред 
"Браќа Миладиновци", со скратено име ИО "Б. Милади-
новци", со седиште во Скопје на ул. "Венјамин Мачуков-
ски" бб. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: развој на своите членови во достигнувањето на 
нивните физички, умствени и општествени можности, ка-
ко поединци одговорни граѓани и членови на пошироката 
општествена заедница, заштита на природата, човековата 
работна и животна средина, да развива кај своите членови 
чувство на почит кон луѓето, пријателство меѓу луѓето и 
народите како и почит кон татковината. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 
277/1998.             (2295) 

 
 
 
 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 1160, се запишува здружението на граѓани 
Агора Центар за промовирање на граѓански вредности, со 
скратено име Агора, со седиште во Скопје на ул. "Лука 
Геров" бр. 52/3-7. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: промовирање на принципите за човекови права од 
Универзалната декларација за човекови права, донесена 
од Генералното собрание на Организацијата на Обединети 
нации, афирмација на традиционалниот концепт на заед-
ничко живеење и еснафска соработка на припадници на 
различни култури карактеристичен за Македонија, орга-
низирање трибини, предавања, семинари, курсеви, мани-
фестации и фестивали за промовирање на граѓанскиот на-
чин на живот, како и соработка со организации, институ-
ции и здруженија од хуманитарен, научен, културен, 
спортски и образовен карактер. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 10.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III. З.Г. бр. 
195/2001.             (2299) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1176, се запишува здружението на граѓани 
Здружение за користење на алтернативни извори на енер-
гии во Република Македонија СВЕТСКИ ИНОВАЦИИ, со 
скратено име СВЕТСКИ ИНОВАЦИИ-Скопје, со седиште 
во Скопје на бул. "Партизански Одреди" бр. 90. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: држење на предавања и јавни настапи низ целата 
Република, за масовно користење на енергијата на вете-
рот, како бесплатна еколошка чиста енергија, организира-
ње на семинари, стручни предавања, советувања, обука, 
соработка со други регионални центри и водење на заед-
нички проекти, како и организирање на посета во стран-
ски држави со цел стекнување повеќе научни сознанија во 
оваа област. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 27.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. З.Г. бр. 
229/2001.             (2300) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1175, се запишува здружението на граѓани 
Друштво за планирање, заштита и уредување на предели-
те ЕКО-ПЛАН од Скопје, со седиште во Скопје на ул. 
"Цицо Поповиќ" бр. 3-3-19. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: заштита и уредување на пределите, популариза-
ција на вредностите на пределите, да објавува резултати 
од работењето, да соработува со државните органи и ин-
ституции од областа на просторното планирање и урба-
низмот, да зазема ставови и дава мислења и предлози во 
врска со прашања врзани со планирањето, организирање-
то, заштитата и уредувањето на пределите. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 27.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 
224/2001.             (2302) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1158, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани ЃЕРДАН, со скратено име ЃЕРДАН 
од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Анкарска" бр. 
31/24. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: заштита и афирмација на културното наследство 
на Македонија, развој и унапредување на културата и 
уметноста, презентација на визуелните уметности, сочуву-
вање на старите обичаи, носии и собирање ракотворби, 
едукација, подигање на јавната свест и грижа на луѓето за 
мултикултурното општество, културното наследство и 
животната средина. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 
194/2001.             (2308) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 905, се запишува здружението на граѓани Еко-
лошко друштво "РОМАНЕ", со седиште во Скопје на ул. 
"377" бр. 11. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: следење на еколошката состојба на потесното и 
поширокото подрачје на град Скопје и состојбите во не-
кои региони кои имаат влијание врз еколошките состојби 
во Република Македонија, поттикнување на активности 
кои придонесуваат кон унапредување и заштита на живот-
ната средина, соработка со граѓаните и организациите од 
локално до меѓународно ниво за заштита и унапредување 
на состојбите на сите фактори на квалитетниот живот како 
и соработка со други невладини организации, сојузи, асо-
цијации и институции во Р. Македонија и надвор од неа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 03.11.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 
1095/2000.             (2309) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1172, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за заштита на акционерите-Акцио-
нер од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Скопјанка" 
локал бр. 53. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: задоволување на личните и заедничките интереси 
на членовите како сопственици на акции и други хартии 
од вредност, сопственици на удели, заштита на правата и 
интересите на работниците при трансформацијата на оп-
штествениот капитал, како и непосредна и и посредна ко-
муникација и соработка со соодветните органи на градот и 
други институции и поединци во областа на заштита на 
човековите права. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 24.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 
204/2001.             (2311) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1173, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани КОНТРАПУНКТ, со седиште во 
Скопје на ул. "Александар Мартулков" бр. 13. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: постојано преиспитување на преовладувачките 
начела и стратегии на културната политика на Република 
Македонија, иницирање и потпомагање на различни видо-
ви културна продукција на локално ниво, поврзување на 
регионални контрапунктови кои ќе ги негуваат културни 
вредности, организирање на културни манифестации, три-
бини, тренинг работилници, културни центри. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 25.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III. З.Г. бр. 
218/2001.             (2312) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1177, се запишува фондацијата Фондација за 
археолошки истражувања "ВАРДАРСКИ РИД" од Скопје, 
со седиште во Скопје на ул. "Сливовска" бр. 14-б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работата и активностите на фондацијата ќе се однесу-
ваат на: реализирање и унапредување на истражувачката 
дејност на локалитетот Вардарски Рид во Гевгелија, пре-
зентација и афирмација на истражување и афирмирање на 
старомакедонските културни вредности во Долно Повар-
дарие преку теренски работи за кои ќе бидат формирани 
истражувачки кампањи и стручни екипи за презентација 
на што е можно повеќе движни музејски наоди и остатоци 
од архитектурата на овој локалитет.  

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може 
да започне со работа од 28.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. Ф. бр. 
236/2001.             (2313) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1179, се запишува здружението на граѓани 
"Балкан ИДЕА" од Скопје, со седиште во Скопје на ул. 
"Периша Савелиќ" бр. 3. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: развој и унапредување на демократијата, граѓан-
ското општество, искоренување на сите форми на дискри-
минација, промовирање на балканските култури во и над-
вор од Балканот, промоција на соработката на младите и 
невладините организации за решавање на заедничките 
проблеми на младите на Балканот, организирање на семи-
нари, кампови, летни школи, тренинг курсеви, како и про-
мовирање на идеите, желбите и потребите на младите на 
Балканот.  

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 28.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 
234/2001.             (2314) 

___________ 
 
 Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. Згф. бр. 36/2001, се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на граѓани "Лејк"-Охрид. 

Здружението на граѓани има за цели и задачи: да се ос-
пособат граѓаните во локалната средина да можат да пре-
земаат програмирани акции за поздрав живот во смисла на 
унапредувањето на: еколошката средина, личната хигие-
на, храна и исхрана, заразни болести, сексуално образова-
ние, дрога, алкохол и пушење, физички активности и 
здравје, да имаат организиран културно-забавен и спорт-
ски живот во средината преку: изградба на спортски об-
јекти, културен дом, забавен парк, културно-уметнички и 
спортски друштва, здрава социјална средина, добро ин-
формиран граѓанин преку изградба на читална и разни ор-
ганизирани предавања, интернет катче и др., создавање 
стимулативна средина која ќе ги поттикнува и храбри гра-
ѓаните да бидат здрави и да водат грижа за своето здравје, 
да се стекнуваат со информации и знаења за здравјето и 
неговото унапредување преку третирање на психичките и 
психо-социјалните аспекти, како и со непосредните фак-
тори кои влијаат на присуството и појавата на конкретна 
проблематика соодветна на возраста, преку предавања на 
експерти од средината или гости од други места, да при-
донесува за развојот на самодовербата кај граѓаните, само-
почитувањето, комуникацијата, почитување на другите и 
нивно прифаќање, ќе води грижа за подигање на еколош-
ката свест кај луѓето, ќе води грижа за подигање на одно-
сите во семејството на релација маж-жена, родители-деца, 
ученици-наставници. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Радојца 
Новичиќ", каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ми-
ленкоски Страше од Охрид, ул. "Радојца Новичиќ" бр. 
314-а.  

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 36/2001. 
                            (2338) 
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Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фон-
дации под реден бр. 1 за 2002 година, се врши упис на ос-
новање на здружение на граѓани со име: Спортски клуб 
"Горила" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на клубот се: организира-
но настапување на спортски натпревари, продлабочување 
на спортскиот дух кај деца и млади, остварување на врвни 
спортски резултати во боречките спортови, преку ангажи-
рање и афирмација на млади таленти и возрасни вљубени-
ци во спортскиот дух, со организирање на тренинзи, семи-
нари, промоции и натпревари од локален, државен и меѓу-
народен карактер. 

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. "Карпошово 
Востание" бр. 31. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
клубот е Виктор Андоноски од Прилеп, ул. "Бистра Пла-
нина" бр. 17.  

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 1/2002. 
                            (2291)               

___________ 
 
Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фон-

дации под реден бр. 2 за 2002 година, се врши упис на ос-
новање на здружение на граѓани со име: Боксерски клуб 
"АС"-Прилеп, или со скратено име БК "АС" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на клубот се: поттикнува-
ње и унапредување на боксерскиот спорт, учество во орга-
низирање и спроведување систем на натпревари, унапре-
дување на стручната работа и стручните кадри, реализира-
ње на програмата за развој на боксот, развој на квалитет-
ниот спорт, унапредување на здравствената заштита на 
боксерите, учество и организација на државни и меѓуна-
родни спортски натпревари, соработка со боксерските 
клубови, како и други работни задачи утврдени со закон 
статутот на клубот, статутот на Боксерскиот сојуз на Ма-
кедонија и друго. 

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. "Битолска" 
бр. 40. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
клубот е Ѓорги Чатлески од Прилеп, ул. "Битолска" бр. 40.  

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 2/2002. 
                            (2293) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 38/2001 од 15.01.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Тетово се запишува Младински актив "Младост" од Те-
тово.  

Работата и активностите на здружението се: оствару-
вање и заштита на човековите права и слободи, да се анга-
жираат за обезбедување на услов за заедничко живеење на 
сите граѓани без оглед на верска, национална и друга при-
падност, пружање на заштита на бегалци, развивање на 
старата изворна култура на ромите и сл. 

 Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "И. Р. 
Лола" бр. 317, а истото ќе делува на подрачјето на општи-
на Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 38/2001. 
                            (2335) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 3/2002 од 22.01.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во 
Тетово се запишува Здружение на сточари од с. Туденце.  

Работата и активностите на здружението се: да врши 
унапредување и развој на сточарството, како и производ-
ство и продажба на сточарски производи, да ги поттикну-
ва локалните сточари за учество во идентификацијата и 
решавањето на проблемите од доменот на што поголем 
развој на сточарството при одгледување на жива стока, да 
изврши кај локалните сточари поголема едукација во од-
нос на инсеменација и сл. 

 
 
 
 

Седиштето на здружението е во с. Туденце, општина 
Јегуновце, а истото ќе делува на подрачјето на Р. Македо-
нија. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 3/2002. 
                            (2340) 

___________ 
 
 Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. 

зг.бр. 103/01 од 16.01.2002 година во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации  го запиша следното:  

Се усвојува предлогот здружение на граѓани "Помош 
за деца со посебни потреби". Се одобрува упис во региста-
рот на Здружение на граѓани и фондации на здружение на 
граѓани "Помош за деца со посебни потреби" Латински 
назив: "АИД ФОР ЦХИЛДРЕН ЊИТХ СПЕЦИАЛ НЕ-
ЕДС" со седиште на ул. "Видое Смилевски-Бато" бр. 61-
2/4, Скопје.  

Дејноста на здружението е: Застапување, почитување 
и остварување на детските права преку сите облици на ин-
ституционално работење; остварување на медиумска по-
дршка; изработка на проекти за спроведување и реализи-
рање на истражувања од сите области на дефектолошката 
теорија и практика; организирање на средби, трибини и 
семинари за презентирање и следење на актуелните дос-
тигнувања и новите трендови во областа на современата 
дефектолошка теорија и практика; изработка и реализира-
ње на проект за организација на современа предучилишна 
работа на ран третман, едукативен дел на рехабилитација-
та, интеграција и социјализација на децата со посебни 
потреби (хендикепи); остварување на соработка со инсти-
туции кои ги опфаќа од било кој аспект децата со посебни 
потреби, во Р. Македонија и на меѓународно ниво и др.  

Со денот на запишувањето во регистарот, здружение 
на граѓани "Помош за деца со посебни потреби" Латински 
назив: "АИД ФОР ЦХИЛДРЕН ЊИТХ СПЕЦИАЛ НЕ-
ЕДС" се стекнува со својство на правно лице. 
      Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег.зг.бр. 103/01. 

                                                                                   (2310) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег.зг. 

бр. 104/01 од 23.01.2002 година во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации  го запиша следното:  

Се одобрува упис во регистарот на здружение на гра-
ѓани и фондации на здружение на граѓани "Македонски 
центар за човекови права" со седиште на ул. "Методи Ми-
тевски" бр. 8/7-7, општина Чаир, Скопје. 

Целите и задачите на Здружението на граѓани "Маке-
донски центар за човекови права" се: промовирање и заш-
тита на човековите права и демократските слободи и пре-
венција од нивно нарушување; едукација на граѓаните од 
областа на човековите права со цел подигнување на нив-
ната свест; придонесување кон развој на граѓанската кул-
тура за демократско општество; придонесување кон ин-
теграција на различни етнички групи во нашата земја како 
и кон зголемување на меѓусебната комуникација и довер-
ба; дејствување против секаков вид дискриминирачки по-
јави базирани на било која основа; информирање за разво-
јот на меѓукултурните односи во соработка со државни и 
приватни субјекти, здруженија на граѓани и културни 
здруженија; промоција на човековите права преку јавни 
кампањи- издавање и дистрибуција на публикации; доку-
менти, истражувања и друг печатен материјал - со цел 
поттикнување на јавното мислење. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации Здружението на граѓани "Маке-
донски центар за човекови права" се стекнува со својство 
на правно лице. 
      Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег.зг.бр. 104/01. 

                                                                                   (2383) 
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Основниот суд во Струмица го запишува во региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации под  ЗГФ. бр. 
3/2002 од 23.01.2002 , Здружението на граѓани  со име 
Еколошко друштво "Извор"- с. Радово кое е основано за-
ради обезбедување на услови и заштита за унапредување 
на човековата средина. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина 
Босилово и РМ., а неговото седиште се наоѓа во с. Радово. 
          Од Основниот суд во Струмица, Рег.зг.бр. 103/01. 

                                                                                   (2606) 
___________ 

 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 

во Основниот суд во Гостивар, под Рег. зг. бр. 1/2002 од 
25.01.2002 година се запишува Здружението за човекови 
права на ромите од Гостивар "ЕДНАКВОСТ", кое го зас-
тапува неговиот претседател Абдули Ибрахим од Гости-
вар. Седиште на Здружението е Гостивар ул. "Борче Јова-
носки" бр. 114. 

Работата и активностите на Здружението ќе се однесу-
ваат за обезбедување на услуги на заедничкиот живот на 
сите граѓани без оглед на верска, национална и друга при-
падност, развивање на старата изворна култура на ромите, 
обезбедување на образование, запишување на факултет, 
еманципација на жената ромка, организирање на вечери 
на ромска поезија, фолклор, музика и друго. 
           Од Основниот суд во Гостивар, Рег.зг.бр. 2/2002. 

                                                                                   (2740) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 52/2001 

од 01.11.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани за 
заштита на животна средина Арабела-Магарево. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 52/2001. 
                                                                                   (2862) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 66/2001 

од 19.12.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: промена на овластено 
лице на Гешталд терапевти- Битола. Му престанува 
овласувањето на Валентина Митревска. Лице овластено е 
Сузана Тасевска. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 66/2001. 
                                                                                   (2863) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 65/2001 

од 19.11.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: промена на лице овлас-
тено за застапување на Фолклорен ансамбл "Битола" - Би-
тола. Му престанува овластувањето на Рутески Боро. Ли-
це овластено е Петар Темелковски. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 65/2001. 
                                                                                   (2866) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 140/99 
од 26.03.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: Фудбалски клуб "МФК" 
- Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 140/99. 
                                                                                   (2867) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 64/2001 

од 19.11.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: промена на овластено 
лице на Спортско риболовно друштво Црна Река - Битола. 
Му престанува овластувањето  на Владо Темелковски. Ли-
це овластено е Павле Угриновски. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 64/2001. 
                                                                                   (2870) 
 
 
 
 
 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 80/98 од 
31.12.1998 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации изврши упис на: Спортско друштво "МЕДИ-
ЦИНАР" Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 80/98. 
                                                                                   (2874) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 58/2001 
од 27.11.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: промена на овластено 
лице на Фудбалски клуб "Битола"- Битола. Му престанува 
овласувањето на Горан Невеновски. Се запишува - Љубо-
мир Христовски. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 58/2001. 
                                                                                   (2878) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 97/99 од 

12.05.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации изврши упис на: Здружение на сметководите-
ли, финансисти и ревизори Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 97/99. 
                                                                                   (2879) 

__________ 
 
Со решение Згф.бр. 20/2001 од 22.11.2001 година, во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд Штип под реден бр. 20 за 2001 
година се запишува: Општинска организација на Црвен 
крст - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Ленинов 
Плоштад" бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип, Згф. 20/2001. 
                                                                                   (2882) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје со решение III. Рег.зг. 

бр. 114/00 од 17.01.2002 година во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации  го запиша следното:  

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации на Општински, Културен, Спортски, 
Центар "Петровец" со седиште на ул. "Кочо Рацин" бб, 
Петровец. 

Целите и задачите на здружението се: фолклорна сек-
ција, оркестарска секција, ликовна секција, хорска секци-
ја, музичко поетска секција, театарска секција, балетска 
секција, курс по музички инструменти, курс по класичен 
балет, курс за радио аматери, курс за манекенство, органи-
зирање на забави и вечери, организирање на турнири и ак-
тивирање на фудбалски клубови, организирање на концер-
ти во републиката и странство, а се со цел за задоволува-
ње на духовните потреби на сите жители во општина Пет-
ровец. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации Општински, Културен, Спорт-
ски, Центар "Петровец" се стекнува со својство на правно 
лице. 
    Од Основниот суд Скопје II-Скопје, III. Рег.зг.бр. 114/00. 

                                                                                   (2834) 
__________________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Ст. бр. 432/2001 од 30.01.2002 година  
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство и трговија "ВИЗИОНАР КОМЕРЦ" Ѓорѓе и 
други ДОО Скопје со седиште на ул."Народен Фронт" бр. 
31/31,  и  жиро сметка 40100-601-274330, па истата не се 
спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка 
над должникот ДПТ "ВИЗИОНАР КОМЕРЦ" Ѓорѓе и дру-
ги ДОО Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (3119) 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 40/02 од 30.01.2002 година се отвора 
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стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на 
големо и мало "ПЛЕНЕКС" Скопје, со седиште на бул. 
"Јане Сандански" ТЦ Бисер кат I, локал 25,  со  жиро смет-
ка бр. 250-0000000257-19, како и број на регистарска 
влошка 02008982?-8-01-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија на големо и мало "ПЛЕНЕКС" Скопје се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3037) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV.Ст. бр. 450/01 од 04.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги "Медици Мак" ДОО со седиште 
на бул. "АВНОЈ" бр. 72/24,  со  жиро сметка 40100-601-
396524, како и број на регистарска влошка 1-62016-0-0-0, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и ис-
тата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги "МЕДИЦИ 
МАК" ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3038) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV.Ст. бр. 435/01 од 30.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, промет "ЈОРД" со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 
6/1-12, со  жиро сметка 40100-601-260578, како и број на 
регистарска влошка 1-46751-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет "ЈОРД" се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3108) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV.Ст. бр. 76/01 од 18.09.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и 
забавни игри "КСВ-ПРОМЕТ" увоз-извоз ДОО Скопје  со 
седиште на ул. "Мелничка" бр. 13,  со  жиро сметка 40100-
601-356364, како и број на регистарска влошка 1-64192-0-0-
0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и ис-
тата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и забавни игри "КСВ-ПРОМЕТ" увоз-
извоз ДОО Скопје  се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3228) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II.Ст. бр. 395/01 од 22.01.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги "ШЕРО САН" Амет ДООЕЛ со седиште 
на ул. "Виетнамска"  бр. 58,  со  жиро сметка 40100-601-
374483, и регистарска влошка 02026565?-8-03-000, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува. 

 
 
 
 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "ШЕРО САН" Амет 
ДООЕЛ  од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (2956) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 27/01 од 06.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Јавно трговско друштво за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги "ТАРИЦА" Зо-
рица Вујиќ од Тетово  ул. "133" бр. 2/12,  со  жиро сметка 
41500-601-38601, при ЗПП _ Филијала Тетово запишана 
во  регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје,  под 
Т.рег. бр. 10587/98 и регистарска влошка 020010-994-1 од 
29.03.1999 година. 

Отворената стечајна постапка над должникот не се 
спроведува и истата се заклучува, поради немање на имот. 

Лицата кои на доверителите им одговараат за обврски-
те на друштвото лично и неограничено, солидарно со сиот 
свој имот и за евентуални идни побарувања се Зорица Ву-
јиќ и Драган Вујиќ од Тетово ул. "133" бр. 2/12. 

По правосилноста на решението должникот ќе се бри-
ше од регистарот на судот што се  води при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (3121) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 49/01 од 21.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија и услуги 
МЕРИДИЈАН - ПРОМЕТ Илија ДООЕЛ увоз-извоз од Те-
тово  ул. "133" бр. 33,  со  жиро сметка 41500-601-4202, 
при ЗПП - Филијала Тетово запишана во трговскиот ре-
гистар под Т.рег. бр. 1485/99 со регистарска влошка 
02014049-8-01 од 20.05.1999 година при Основниот суд 
Скопје I - Скопје.  

Отворената стечајна постапка над должникот не се 
спроведува па се заклучува согласно член 64 став 1 од За-
конот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се бри-
ше од трговскиот регистар што се  води при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (3123) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 53/2001 од 21.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, трго-
вија и услуги АРТАЛ - Сундис Беџети, ДООЕЛ - експорт-
импорт Тетово  ул. "106" бб,  со  жиро сметка 41500-601-
44530, при ЗПП - Филијала Тетово запишана при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, под Т.рег. бр. 2385/99 од 
01.12.1999 година со регистарска влошка 02021768-8-05.  

Отворената стечајна постапка над должникот не се 
спроведува па се заклучува согласно член 64 став 1 од За-
конот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар што се  води при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (3124) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 43/2001 од 21.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за трговија и услу-
ги на големо и мало "ЦОЛЕ-КОМЕРЦ" ДОО експорт-им-
порт с. Прељубиште, со  жиро сметка 41500-601-23809, 
при ЗПП - Филијала Тетово запишана во регистарска 
влошка при Окружен стопански суд Скопје, под бр. 1-
34689 и по С.рег бр. 3931/93 од 03.03.1993 година.  
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Отворената стечајна постапка над должникот не се 
спроведува па се заклучува, поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот ќе се бри-
ше од регистарот на претпријатија што се  води при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (3125) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 45/2001 од 10.12.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП-СЕНДВИЧАРА "БЕЛВЕДЕ-
РЕ" Фатмир Таип Јакупи од с. Слатина општина Теарце, 
со  жиро сметка 41500-601-82474, запишана во регистар-
ската влошка при Основниот суд Скопје I - Скопје, бр. 
02026399-6-09 и Т.рег. бр. 591/2000 година од 24.03.2000 
година.  

Отворената стечајна постапка над должникот не се 
спроведува но истата се заклучува поради немање на 
имот. 

Лице што одговара со целиот свој имот за евентуални 
идни побарувања е Фатмир Таип Јакупи од с. Слатина - 
Теарце. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар што се  води при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                             (3126) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет на Основниот суд  во 

Охрид, Ст. бр. 59/2001 од 18.01.2002 година е отворена 
стечајна постапка на должникот Трговско друштво за пос-
редување, трговија и услуги "Злате Ристески-Јурис" ДОО-
ЕЛ од Охрид, ул. " Дејан Војвода" бр. 55-А, но истата се 
заклучува и нема да се спроведе. 

Од Основниот суд во Охрид.                              (3127) 
___________ 

 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 185/01 од 22.01.2002 година е отво-
рена стечајна постапка на должникот ДТУ Сејменов увоз-
извоз ДООЕЛ Струмица со жиро сметка бр. 41300-601-
74374 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е од-
лучено истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                        (3129) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 217/01 од 

07.12.2001 година закажува рочиште за утврдување на по-
барувањата на доверителите (испитно рочиште), како и 
извештајно рочиште на стечајниот должник АД Живинар-
ска фарма с. Породин, за ден 15.02.2002 година во 12,00 
часот, соба 41 при Основниот суд во Битола.  

Се повикуваат доверителите кои имаат свои побарува-
ња према стечајниот должник Живинарска фарма АД во 
стечај од с. Породин да присуствуваат на закажаните ро-
чишта. 

Од Основниот суд во Битола.                          (3497) 
___________ 

 
Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 40/2001 

од 24.12.2001 година на стечајниот совет на Основниот 
суд во Охрид, стечајната постапка над должникот Трговец 
поединец "КИКО" од с. Пештани, со седиште во с. Пешта-
ни, запишан во регистарот на Основниот суд во Битола 
под Трег. бр. 361/97 на 10.07.1997 година, се отвора и се 
заклучува, а стечајна постапка не се спроведува. 

Од Основниот суд во Охрид.                          (3499) 
 
 
 
 
 
 

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 30/2001 
од 02.11.2001 година над Претпријатието за проектирање, 
градба и трговија "ИНТЕР-ДИЗАЈН" ДОО експорт-им-
порт од Тетово, ул. "Борче Кочовски" бр. 91, со жиро 
сметка 41500-601-31796 и регистарска влошка бр. 1-
33624-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (3501) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 46/2001 

од 26.12.2001 година над Претпријатието за производство, 
трговија и услуги "ЗУЈАМИ-ТРЕЈД" експорт-импорт ДОО 
од Тетово, ул. "К. Ј. Питу" бр. 33, со жиро сметка 41500-
601-57198 и регистарска влошка бр. 1-48380-0-0-0, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (3504) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 36/2001 

од 02.11.2001 година над Трговското услужно претприја-
тие на големо и мало "КЕНТ" увоз-извоз ЦО с. Г. Речица, 
со жиро сметка 41500-601-34506 и регистарска влошка бр. 
1-43747-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (3505) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 38/2001 

од 14.11.2001 година над Претпријатието за трговија, 
угостителство, туризам, производство и транспорт "БОКИ 
САН" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "Б. Стефанов-
ски" бр. 9, со жиро сметка 41500-601-10264 и регистарска 
влошка бр. 1-11236-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (3508) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 20/2001 

од 20.06.2001 година над Претпријатието за градежниш-
тво, транспорт, трговија и услуги "ВАТРА" од с. Гургур-
ница, општина Брвеница, со жиро сметка 41500-601-66414 
и регистарска влошка бр. 1-42335-0-0-0, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (3509) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II. Ст. бр. 476/2001 од 23.01.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги "ДИАМАК ТРАДЕ" Видое и други ДОО 
Скопје, со седиште на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб 
и жиро сметка 40100-601-313419, па истата не се спрове-
дува, и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Друштво за трговија и услуги "ДИАМАК ТРА-
ДЕ" Видое и други ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (3541) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 5/2002 од 04.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, услуги и трговија "ДЕМИ" Гроздан ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, со седиште на ул. "Антон Велков" бр. 37, со 
жиро сметка 40110-601-355010 и регистарска влошка бр. 
02024193?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд  
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, услуги и трговија "ДЕМИ" Гроздан ДООЕЛ од 
Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3543) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 4/2002 од 04.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
производство и услуги "ЗОЛА-ПРОМЕТ" Зоран ДООЕЛ 
увоз-извоз, со седиште на ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 1, со 
жиро сметка 40100-601-73629 и регистарска влошка бр. 
02016463?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд  
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, про-
изводство и услуги "ЗОЛА-ПРОМЕТ" Зоран ДООЕЛ од 
Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3545) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 398/2001 од 04.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП КЛУБ 8-Бифе на 
Спирковски Димитар Тони, Скопје, со седиште на ул. 
"Ратко Митровиќ" бр. 129, со жиро сметка 40100-601-
410720 и регистарска влошка бр. 02003643?-6-01-000 при 
регистарот на Основниот суд  Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот ТП КЛУБ 8-Бифе на Спирковски Димитар То-
ни од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3547) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 447/2001 од 04.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, промет и услуги "ГОЕЛ" Светислав ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Бел Камен" бр. 
676 а, со жиро сметка 40100-601-180692 и регистарска 
влошка бр. 02006298?-8-03-000 при регистарот на Основ-
ниот суд  Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, промет и услуги "ГОЕЛ" Све-
тислав ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3549) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 459/2001 од 04.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, 
трговија и услуги "ИНТЕРТРАНС-МК" Зоранчо ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Јужноморавски бри-
гади" бр. 21-Б, со жиро сметка 40110-601-383442 и регис-
тарска влошка бр. 02005895?-8-06-000 при регистарот на 
Основниот суд  Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за транспорт, трговија и услуги "ИНТЕРТРАНС-МК" 
Зоранчо ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3550) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 441/2001 од 30.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, промет и услуги "ГОЕЛ-КОМ" Лозана ДООЕЛ, со 
седиште на ул. "Бел Камен" бр. 676-а, со жиро сметка 
40100-601-330707 и регистарска влошка бр. 02005837?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд  Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува, па отворената стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, промет и ус-
луги "ГОЕЛ-КОМ" Лозана ДООЕЛ од Скопје се заклучу-
ва. 

 
 
 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3552) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 453/2001 од 04.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, 
трговија, производство и услуги "КРИС-КОМПАНИ" Де-
јан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Љуба 
Ивановиќ" бр. 29-а, со жиро сметка 40100-601-155470 и 
регистарска влошка бр. 02023661?-8-01-000 при региста-
рот на Основниот суд  Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Друштво за транспорт, трговија, производство и услу-
ги "КРИС-КОМПАНИ" Дејан ДООЕЛ од Скопје се заклу-
чува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3554) 
___________ 

 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 5/2002 од 

31.01.2002 година отвори стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"БИСТРА" ДОО Кичево, с. Другово и истата не се спрове-
дува, поради немање на средства на стечајна маса и се зак-
лучува стечајната постапка над должникот согласно член 
64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.                          (3425) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 449/2001 од 05.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за надво-
решна и внатрешна трговија и угостителство "КАТЕРИ-
НА" ЦО Скопје, со седиште на ул. "14 Декември" бр. 20, 
со жиро сметка 40100-601-73564 и регистарска влошка бр. 
1-9812-0-0-0 при регистарот на Основниот суд  Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за надворешна и 
внатрешна трговија и угостителство "КАТЕРИНА" ЦО од 
Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3422) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 468/2001 од 04.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
на големо и мало "ПАРТНЕРИ КОМ" ЦО увоз-извоз, со 
седиште на ул. "Жан Жорес" бр. 129/2-4, со жиро сметка 
40110-601-39320 и регистарска влошка бр. 1-4935-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд  Скопје I - Скопје и ис-
тата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за промет на големо и мало 
"ПАРТНЕРИ КОМ" ЦО увоз-извоз се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (3421) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 314/01 од 

24.01.2002 година над Трговецот поединец за трговија на 
мало Трпевска Никола Билјана "БАМБИ" од Битола, ул. 
"7-ми Јули" бр. 2-г, со дејност трговија и жиро сметка 500-
0000000417-37 при Стопанска банка Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (3542) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 16/02 од 
01.02.2002 година над ДОО "ПЛАСЕТА" Битола, ул. 
"Драгорска" бр. 11, дејност трговија и жиро сметка 40300-
601-42744 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (3544) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 8/02 од 

01.02.2002 година над Трговецот поединец "ФОЈА" Ресен, 
ул. "Ленинова" бр. 63, дејност трговија и жиро сметка 
40310-601-93069 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечај-
на постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (3546) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 292/01 од 

30.01.2002 година над Претпријатието за трговија на голе-
мо и мало "13-ТИ ЈУНИ" увоз-извоз Битола, ул. "Боримеч-
ка" бр. 21, Трег. бр. 1-11692, со дејност трговија и жиро 
сметка 40300-601-46598 при ЗПП-Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (3548) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 14/02 од 

31.01.2002 година над ПП за трговија на големо и мало, 
услуги "ДИНАМИАЛ" Битола, ул. "Борис Кидрич" бб, 
Трег. бр. 1-13837, со дејност трговија и жиро сметка 
40300-601-56918 при ЗПП-Битола, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (3551) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 11/02 од 

29.01.2002 година над Претпријатието за производство, тр-
говија на големо и мало, услуги "ЕНЕС" увоз-извоз Битола 
ПО, ул. "Козара" бр. 6, со дејност графичка и жиро сметка 
40300-601-36883 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (3553) 
___________ 

 
Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 48/01 од 

16.01.2002 година отворена е стечајна постапка над стечај-
ниот должник ДОО "СЕЛКОМ" од Охрид, но истата не се 
спроведува, туку се заклучува поради немање на имот.  

Од Основниот суд во Охрид.                          (3555) 
___________ 

 
Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 48/01 од 

16.01.2002 година отворена е стечајна постапка над стечај-
ниот должник ДООЕЛ "БЕТИНО" од Охрид, но истата не 
се спроведува, туку се заклучува поради немање на имот.  

Од Основниот суд во Охрид.                          (3556) 
___________ 

 
Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. 

бр. 42/01 од 23.01.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот ДОО "Б.С.I." Охрид, со седиште во Охрид, 
ул. "Славеј Планина" бр. 73, со број на жиро сметка 
41000-601-75894 при ЗПП-Охрид, истата не ја спроведува 
и се заклучува поради немање на имот на должникот кој 
би влегол во стечајната маса за намирување на трошоците 
во постапката.  

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд  
во Битола. 

Од Основниот суд во Охрид.                          (3557) 
___________ 

 
Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. 

бр. 52/01 од 23.01.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот ДООЕЛ "ЏАЈКО" Охрид, ул. "Сирма Вој-
вода" бр. 102, со број на жиро сметка 31000-601-31999 при 
ЗПП-Охрид, истата не ја спроведува и се заклучува пора-
ди немање на имот на должникот кој би влегол во стечај-
ната маса за намирување на трошоците во постапката.  

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд  
во Битола. 

Од Основниот суд во Охрид.                          (3558) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 88/2001 од 18.01.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППП "ПЕ-ОР" ЦО 
увоз-извоз Неготино, ул. "Никола Петров" бр. 6, но истата 
не се спроведува поради немање имот на должникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3559) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение 

Ст. бр. 92/2001 од 11.01.2002 година, е отворена стечајна пос-
тапка над стечајниот должник ПТУТ "ЗЛАТ-КО" ПО увоз-
извоз, ул. "Шишка" бр. 5, но истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3560) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 98/2001 од 18.01.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППУП "ЃО-МЕН" 
ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Брушанска" бр. 20, но ис-
тата не се спроведува поради немање имот на должникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3561) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 109/2001 од 18.01.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ДОО "АЛ-ДИ-98" 
Чукаров Димитар ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Прилепска" бр. 
3, но истата не се спроведува поради немање имот на дол-
жникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3562) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 97/2001 од 21.01.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТПГ "МЕДИТЕ-
РАН ТРАНСПОРТ" експорт-импорт Кавадарци, ул. "Мо-
ша Пијаде" бб, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3563) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 104/2001 од 30.01.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППТ "АНДО ИМ-
ПЕКС" експорт-импорт Кавадарци, бул. "Македонија" бр. 
15/12, но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3564) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 106/2001 од 30.01.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ДПТТУ "НАПРИ-
ВОШ" Пејо ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Витачево" 
бр. 14, но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3565) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 99/2001 од 30.01.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТП "ДУ-КИ" ек-
спорт Кавадарци, ул. "ЈНА" бр. 5, но истата не се спрове-
дува поради немање имот на должникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3566) 
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Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 101/2001 од 29.01.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТ "ВЕ-КО-
МЕРЦ" извоз-увоз ДОО Кавадарци, ул. "Ѓорѓи Сугарев" 
бр. 18, но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3567) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 102/2001 од 29.01.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ДГТТ ЗД "ТРЕ-
ИД" Златко ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 67, 
но истата не се спроведува поради немање имот на дол-
жникот.  

Од Основниот суд во Кавадарци.          (3568) 
__________________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
 Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 357/2001 од 14.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравс-
твена организација Аптека "М-МЕДИКА"-Скопје, 
ул."Фредерик Шопен" бр. 2 од Скопје, со жиро сметка 
40100-603-30762. 

За ликвидатор се определува лицето Благоја Стефчев-
ски од Скопје со стан  на ул."Владимир Комаров" бр. 23/2, 
тел. 461-210. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (2920)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд Л. бр. 1335/2000 е отворена ликвида-
циона постапка над должникот Претпријатие за производ-
ство, трговија, транспорт и услуги ГУН-ИНТЕРНЕР 2 
ДОО увоз-извоз од Гостивар, с. Врапчиште, со жиро смет-
ка 41510-601-52688. 

За ликвидатор се определува лицето Хасип Гулнехар 
од Гостивар, с. Врапчиште. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната обја-
ва. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 
___________ 

 
Ликвидаторот Елисавета Миновска од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П. Трег. бр. 410/2001, објавува дека 
Претпријатието за трговија и услуги "ДОМУС" ДОО ек-
спорт-импорт Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-
299877 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвида-
ција. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (2829) 
___________ 

 
Ликвидаторот Стефановска Гордана од Скопје, ул. 

"Владимир Комаров" бр. 20/29, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. 

Трег. бр. 3676/2001, објавува дека Друштвото за тран-
спорт, производство, услуги и трговија БЕКИРИ ТРАНС 
Ферит ДООЕЛ експорт-импорт с. Требиште и Ростуше со 
број на жиро сметка 41510-601-47324 отворена при ЗПП 
Филијала-Гостивар е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (2828) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 131/2001 

од 23.10.2001 година, отвори ликвидациона постапка над 
Трговското друштво Бурчо ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 
и истата ја заклучи. 

Имотот на Трговското друштво Бурчо ДООЕЛ увоз-
извоз Струмица со вредност од 310.800,00 денари кој се 
состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела КП бр. 
3951/2 и тоа: Дел од зграда бр. 1-деловен простор на при-
земјето од индивидуална станбена зграда на ул. "Вера Ци-
ривири" бр. 1 со вкупна корисна површина од 20 м2, како 
основачки влог му припадна на  единствениот основач-
содружник Стефан Вета од Струмица. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (2831)  
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 191/2001 

од 28.01.2002 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за услуги, транспорт и трговија на големо и 
мало, увоз-извоз Транс-Авто-С Србакова Васка и др. ЈТД 
Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (2832)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I.Л. бр. 399/2001 од 18.12.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот  Прет-
пријатие за консалтинг, услуги и трговија "МОНД ТРЕЈД" 
ДОО - Скопје ул. "ЈНА" бр. 25, со жиро сметка 40100-601-
273973. 

За ликвидатор се определува лицето  Душко Тодевски 
од Скопје, со стан на ул. "Беровска" бр. 2/2-15.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (2960) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 127/01 од 

31.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над Тр-
говското претпријатие во приватна сопственост на големо 
и мало "Јаче" ц.о. Штип и истата поради немање на имот 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3115) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 

бр. 140/2001 од 24.01.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка поднесена од  Јавното трговско друштво за трго-
вија на големо и мало, услуги и транспорт Поло Давитков-
ски Благојчо и др. с. Древено, Злетово но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката. 
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Ликвидационата постапка над Јавното трговско друш-
тво за трговија на големо и мало, услуги и транспорт Поло 
Давитковски Благојчо и др. с. Древено, Злетово се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3116) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 15/01 од 

30.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
ДПТУ увоз-извоз Агрохемизација-2000 ДООЕЛ Струмица 
и истата поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3130) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 

бр. 208/2001 од 16.01.2002 година е отворена ликвидацио-
на постапка над Друштвото за производство, услуги и тр-
говија на големо и мало увоз-извоз Веком ДООЕЛ Стру-
мица но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во постап-
ката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Веком 
ДООЕЛ Струмица се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3131) 
___________ 

 
 
Ликвидаторот Донев Ѓорѓи од Скопје, запишан во суд-

скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П.Трег.бр. 3081/2000, објавува дека Трговското 
друштво за промет и услуги "ДОРИС" Ѓорѓи ДООЕЛ, и со 
жиро - сметка бр.  40100-601-365318, отворена при ЗПП 
Филијала - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (3229) 
___________ 

 
Управителите на Јавното трговско друштво ЗИК-КО-

МЕРЦ Рушенов Имдат и др. за транспорт и трговија на го-
лемо и мало увоз-извоз Делчево, кои се ликвидатори на 
друштвото, согласно член 651 од Законот за трговските 
друштва, на ден 31.01.2002 година објавува. На ден 
23.11.2001 година е донесена одлука на содружниците под 
бр. 11 за престанок на Јавното трговско друштво и дека 
истото е во ликвидација. 

Се повикуваат можните доверители да ги пријават 
своите побарувања до ликвидаторите на ЈТД во рок од 15 
дена. 

Од ликвидатори.                                                    (3415) 
___________ 

 
Основниот суд  во Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението I.Л. бр. 769/99 донесено од овој суд на 
13.11.2001 година е завршена ликвидацијата над Приватна 
здравствена организација "Аптека ФИЛИЗ" Агим Бисли-
ми ДООЕЛ - Куманово, со седиште на ул. "11 Ноември" 
бр. 50-а, и жиро сметка 40900-603-2715, и истото се брише 
од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3517) 
 
 
 
 
 
 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 109/01 од 
17.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за приватна сопственост Бубе Македонска 
Каменица и истата поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3519) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 205/01 од 

28.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост за промет на го-
лемо, мало и увоз-извоз "Горт" п.о. Штип и истата поради 
немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3522) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 129/01 од 

17.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост "Бим Комерц" с. 
Панчерево - Берово и истата поради немање на имот се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3526) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 121/01 од 

01.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над Тр-
говското друштво "Раш комерц" ДООЕЛ увоз-извоз Штип 
и истата поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3529) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 75/00 од 

01.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија Полин-комерц експорт-импорт Ко-
зовска Тања и др. ЈТД Радовиш  и истата поради немање 
на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (3532) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 421/2001 од 25.12.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот  Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "ТИС" ДОО - Скоп-
је ул. "Рудо" бр. 15, со жиро сметка 40100-601-211137. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Доневски 
од Скопје со стан на ул. "Методи Митревски" бр. 12/6-9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3(три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3420) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II.Л. бр. 424/2001 од 09.01.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот  Тр-
говско претпријатие "МАРСИ" ДОО Скопје ул. "Тодор 
Чангов" бр. 25/6, со жиро сметка 40100-601-104953. 
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За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски 
од Скопје со стан на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, тел: 378-
979. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3538) 
__________________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И 

 
Се продава земјоделско земјиште-ливада на КП бр. 

6349, план 16, скица 68, м.в. "Чокоти", класа 3 со површи-
на од 6947 м2, во КО Стојаково, сопственост на Маџаров 
Никола од с. Стојаково за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат  заедничките сопствениците, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија.
             (2830) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. 
бр. 345/1, план 2, на м.в. "Ѓол", нива трета класа, со вкуп-
на површина од 2408м2, во КО Ново Село, сопственост на 
Благоја Трпчевски од Скопје, според Поседовен лист бр. 
663 за КО Ново Село, Ѓорче Петров за цена од 380,00 де-
нари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова на ул. "Ѓорче Петров" бр.  10-а, ло-
кал 2, Скопје.                           (2965) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Ѓор-
ѓиоски Веселин од Прилеп, ул. "Л.Лапецот" бр. 62 заведе-
но во имотен лист број 1831 за катастарска општина При-
леп, број на парцела 3153, м.в. "Разлеиште", нива класа 2, 
површина 1028м2, парцела број 3153 згр. 1, м.в. "Разлеиш-
те" земјиште под зграда 29м2 и идеална половина -1/2 од 
парцела 3152, м.в. "Разлеиште", нива класа 2, вкупна по-
вршина од 4027м2. Вкупната купопродажна цена изнесува 
100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и сопствениците чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат 
за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, При-
леп.             (3132) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште на 
К.П. бр. 4762 , план 015, скица 078, м.в. "Горно Садово", 
култура нива, класа 2, со површина од 5163м2, евиденти-
рано во Имотен лист број 10260 за Прилеп, КП. Купопро-
дажна цена на горе наведениот имот изнесува 100.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство.  

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирање на 
депозитот во висина на износот на продажната цена да се 
достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Го-
це Делчев", зграда Македонија, локал 14.  
                           (3134) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура нива 
и тоа една половина (1/2), на К.П. бр. 433, м.в. "Пијаница", 
класа 4, за КО Бач, со површина од 9312м2, заведена во 
П.Л. бр. 214, во сопственост на Миле Митревски од с. Но-
ваци, Битола. Наведената недвижност се продава за цена 
од 100.000,00 денари.  

Се повикуваат соседите чии имоти  се граничат со на-
ведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на предимствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милу-
тиновиќ" бб, локал 9, Битола.                        (3136) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 
90-8, нива од 5 класа и шума од 7 класа на м.в. "Ограда", 
во површина под нива од 2300м2 и под шума од 400 м2 за-
пишана во П.Л. број 322 за КО Зубовце (на лице место 
претставува една целина) сопственост на Серафимоски 
Живорад Тони од Гостивар, ул. "П.Попоски" бр. 36 за ку-
попродажна цена од 610.000,00. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Зако-
нот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 
25/1998) имаат право на првенствено купување, заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите чие зем-
јиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                     (3137) 

___________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, построе-
но во Скопје на КО Средно Коњари, на К.П. бр. 1406, нива 
2 класа, на м.в. "Лака", со вкупна површина од 800м2, за 
цена од 65,00 денари за метар квадратен, сопственост на 
Хајро Пуќурица. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон По-
пов" бр. 77 б.            (3226) 

___________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 
на сите субјекти со право на првенствено  купување, сопс-
твеникот Јукиќ Осман од Скопје, им нуди на продажба: 
5/62 идеален дел од нива 7 класа, од вкупно 800м2, устрое-
на на К.П. бр. 900/2 и нива 4 класа од вкупно 977м2 устро-
ена на К.П. бр. 900/2 или се вкупно 1777м2, двете на план 
5, скица 11 во м.в. "Река", упишани во ПЛ 574 за КО Ба-
тинци за вкупна купопродажна цена од 40.040,00 денари 
под следните услови: рокот за плаќање е веднаш на денот 
на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа 
данокот на промет и трошоците за преносот на недвиж-
носта. 

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма 
да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадино-
ва, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано 
од денот на огласувањето на оваа понуда.       
            (3227) 
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М А Л И   О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи:  

 
Пасош бр.1389390 на име Алити Алит,Струга. (3417) 
Пасош бр. 1549651/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Исамедин Абдулаи, ул."Демир Трајко" бр. 18, Скопје.                                                               
(3437) 

            

Пасош бр. 1458607 издаден од УВР-Скопје на име 
Исљамовски Зариф, ул. "Џон Кенеди" бр. 27/6-23,Ско-пје.                             
(2945) 

Пасош бр. 1456158/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Александар Мијалковиќ, ул."Виенска" бр. 5, Скопје.                 
(3459) 

                                                          Пасош бр. 775391 на име Трајчо Цветков,  с. Градашор-
ци, Струмица.                                                        (3702) 

Пасош бр. 1346455 издаден од УВР-Неготино на име 
Мики Марков, ул. "Е. Кардељ" бр. 20,Неготино.(3463)                                                                        

Пасош бр. 1472809 на име Јорданова Анита, ул. "Прес-
па" бр. 2, Кавадарци.                                       (3703) 

Пасош бр. 1447920/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Рамадани  Меќерем, с. Арачиново, Скопје.           (3473) 
Пасош бр. 1006472 издаден од УВР-Струмица на име 

Мустафов Идро, ул. "Бетовенова" бр. 206-г, Струмица.                
(3479) 

                                                          Чекови од тековна сметка бр. 6512232 со бр. 64004-22, 
6400423 и 6400424 издадени од Поштанска банка  АД 
Скопје на име Митиќ Горанчо, Скопје.          (3592) Пасош бр. 960259 на име Рахманоска Нафија, с. Ба-

чишта, Кичево.                                                          (3480) 
Пасош бр. 0223854 на име Митев Живко, с. Ињево, 

Радовиш.                                                          (3489) 
Пасош бр. 1294839/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Стефаноска Елена, ул. "Ц. Димов" бр. 96/2-8, Скопје.            
(3495) 

                                                              
Чековна картичка бр. 120144/54 издадена од Македонска 

банка АД Скопје на име Вељаноска Зорка,  Скопје.                                   
(3581) 

Пасош бр. 1165576 издаден од УВР-Гостивар на име 
Абдулаи Аќим, с. Равен, Гостивар.           (3520) 
Пасош б. 51923 на име Муневер Шаинче, ул. "Куртиш 

Незир" бр. 14, Струга.                              (3477) 
Пасош бр. 1339001 на име Илбер Велиу, с. Делогожда, 

Струга.                                                                     (2077) 
Пасош бр. 1473319 на име Шефки Шаќири, ул. "Мирче 

Ацев" бр. 46, Тетово.                                 (26550)  
Пасош бр. 0811612 на име Делев Ѓорге, ул. "Јосиф Јо-

сифовски" бр. 70, Гевгелија.                                 (3416) 
Пасош бр. 1276921 на име Исни Јашари, ул. "Н. Тесла" 

бр. 47, Тетово.                                                  (1854) Пасош 
бр. 0992530/97 издаден од УВР-Скопје на име Чорак 
Лилјана, ул. "Његошева"бр. 28,Скопје.     (3539) 
Пасош бр. 599490 издаден од УВР-Скопје на име 

Никола Арсовски, ул. "Битолска" бр. 33,Скопје.(3572) 
Пасош бр. 599575 издаден од УВР-Скопје на име 

Арсовска Стефанка, ул. "Битолска" бр.33,Скопје.3573 
Пасош бр. 351193/94 издаден од УВР-Скопје на име 

Трујкановиќ Миодраг, ул. "АВНОЈ" бр. 92/3-10, Ско-пје.
                                                                          (3574) 
Пасош бр. 1641608/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Ристовски Марјан, ул. "В. Јоциќ" бр. 16/41,Скопје.3577 
Пасош бр. 1176326 издаден од УВР-Куманово на име 

Мерди Кадрија, с. Слупчане, Куманово.                (3580) 
Пасош бр. 1449131/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Нуиши Небуш, с. Грчец, Скопје.                          (3583) 
Пасош бр. 1405530 издаден од УВР-Велес на име 

Шатора Игбала, с.Г. Оризари, Велес.           (3585) 
Пасош бр. 1265304/99 издаден од УВР-Тетово на име 

Халили Љуљзим, с. Глоги, Тетово.                          (3589) 
Пасош бр. 386145/94 издаден од УВР-Скопје на име 

Хамити Меќани, с. Чајлане, Скопје.                       (3595) 
Пасош бр. 1502847 издаден од УВР-Куманово на име 

Демири Ведат, с. Ваксинце, Куманово.          (3597) 
Пасош бр. 1462045/00 издаден од УВР-Тетово на име 

Мустафи Локман, с. Лисец, Тетово.          (3598) 
Пасош бр. 517057 на име Шереф Ќаили, ул. "Б. Мила-

динови" бр. 76, Тетово.                                          (3599) 
Пасош бр. 1469681 издаден од УВР-Струмица на  име 

Јанев Џоко, с. Костурино, Струмица.           (3649) 
Пасош бр. 1501872 на име Фејзулоски Нафис, с. Ла-

буниште, Струга.                                                          (3653) 
Пасош бр. 1246952/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Дурмиш Мерфин, ул. "Ш. Оризари" бр. 89 б, Скопје.                
(3654) 

                                                                                                                                                (3444) 

Пасош бр. 662331 на име Попоска Данче, Струга. 
                                                                          (3659) 
Пасош бр. 1155039 издаден од УВР-Тетово на име 

Арслани Фадил, с. Жеровјане, Тетово.          (3688) 
Пасош бр. 0437719 издаден од УВР-Пробиштип на име 

Диванисова Бистрица, ул. "Јордан Стојанов" бр. 63, 
Пробиштип.                                                            (3699) 

Пасош бр. 0467961 издаден од УВР-Пробиштип на име 
Диванисов Филе, ул. "Јордан Стојанов" бр. 63, Про-
биштип.                                                                  (3700) 

Пасош бр. 1200237 на име Лидија Саклова, Струмица.                             
(3701) 

Чекови од тековна сметка бр. 3905147 чек бр. 00120-
01655394 издадени од Комерцијална банка АД  Скопје на 
име Чадиковска Ленка, Скопје.                (3514) 

Чекови од тековна сметка бр. 3137422 од бр. 6388444 до 
бр. 6388450 издадени од Поштанска банка АД Скопје на 
име Митиќ Гордана, Скопје.                          (3593) 

Работна книшка на име Светлана Бјелиќ, Охрид.                                  
                                                                                      (3389) 
Работна книшка на име Николоска Лиљана, Скопје.                                  

(3390) 
Работна книшка на име Трајковски Бранко, Скопје.                                   

(3392) 
Работна книшка на име Николов Ѓорѓе, Гевгелија. 
                                                                          (3393) 
Работна книшка на име Богоевски Горан, Скопје. 
                                                                          (3396) 
Работна книшка на име Игор Илиќ, Велес.       (3399) 
Работна книшка на име Јованоска Донка, Гостивар.                                  

(3402) 
Работна книшка на име Спасовски Бајрам, Тетово.                                  

(3403) 
Работна книшка на име Бајрами Бајрам, Тетово.  
                                                                                      (3404) 
Работна книшка на име Мустафа Ефатоски, Кичево.                                  

(3405) 
Работна книшка на име Ефатоски Селим, Кичево.                                  
                                                                                      (3406) 
Работна книшка на име Емини Џеваире, Куманово.                                   

(3407) 
Работна книшка на име Негован Станковиќ, Куманово.

                                                                          (3408) 
Работна книшка на име Ивановиќ Ивица, Кумано-во.                                   

(3409) 
Работна книшка на име Манчевска Снежана, Скопје.                                  

(3423) 
Работна книшка на име Муртезан Алијов, Скопје. 
                                                                          (3426) 
Работна книшка на име Трендафиловска Сандра, Ку-

маново.                                                           (3430) 
Работна книшка на име Стојаноска Јагода, Охрид. 
                                                                          (3431) 
Работна книшка на име Ајвази Зимирите, Куманово.                                   

(3432) 
Работна книшка на име Сами Садики, Куманово. 
                                                                          (3434) 
Работна книшка на име Аврамовиќ Спасе, Куманово.                                  

(3436) 
Работна книшка на име Мевлан Исенов, Куманово.                                   

(3439) 
Работна книшка на име Арсов Бранко, Кочани.  

Работна книшка на име Захариева Убавка, Кочани.                                   
(3447) 
Работна книшка на име Поцков Ѓорѓи, Радовиш.                                  
                                                                                      (3452) 
Работна книшка на име Лазо Мојаноски, Прилеп. 
                                                                          (3466) 
Работна книшка на име Мавмудоски Мевмед, Струга. 

                                                                          (3468) 
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Работна книшка на име Станојковска Соња, Скопје.                

(3523) 
                                                          Свидетелство на име Реџеп Малиќи, Куманово.  3606 

Работна книшка на име Нацкова Сузана,Скопје.3524 
Работна книшка на име Никола Ливандис, Скопје. 
                                                                          (3525) 
Работна книшка на име Ниќиќев Стојан,Скопје.3527 
 Работна книшка на име Раде Стојановски, Скопје.               

(3528) 
                                                           
Свидетелство за 8-мо одделение на име Апостолов 

Ристе, Радовиш.                                                           (3613) 

Работна книшка на име Станковиќ Миле, Скопје. 
                                                                          (3570) 
Работна книшка на име Тамеска Сузана, Скопје.3579 
Работна книшка на име Ценоска Дијана,Тетово.3594 
Работна книшка на име Идризович Аќи, Крушево. 
                                                                          (3601) 
Работна книшка на име Димитриевски Зоран, Куманово.

                                                                          (3605) 
Работна книшка на име Мевљудин Муслија, Куманово.

                                                                          (3607) 
Работна книшка на име Моневски Сашо, Пробиштип.            

(3611) 
                                                              Ученичка книшка издадена од ОУ " Песта Лоци " Скопје 
на име Митровска Маја, Скопје.          (3575) 

Работна книшка на име Димоска Петрана, Велес. 
                                                                          (3617) 
Работна книшка на име Бошкова Лилјана, Велес. 
                                                                          (3629) 
Работна книшка на име Беќири Муарем,Струга.3631 
Работна книшка на име Хамзаи Африм, Струга.3632 
Работна книшка на име Аласани Фестом, Струга. 
                                                                          (3634) 
Работна книшка на име Шаку Мугни, Струга.  (3635) 
Работна книшка на име Мустафоски Бешир, Струга.                

(3637) 
                                                          
Диплома на име Митев Методчо, Кочани.         (3610) 

Работна книшка на име Шерифе Мумерем, Тетово. 
                                                                          (3640) 
Работна книшка на име Дукоска Марија,Скопје.3651 
Работна книшка на име Пешевски Гоне, Скопје.3689 
Работна книшка на име Елена Георгиева, Скопје. 
                                                                          (3690) 
Воена книшка на име Бранко Давитков, Штип.(3413) 
Воена книшка на име Павлов Анче, Кочани.    (3419) 
Воена книшка на име Јакимовски Стојан, Куманово.                

(3440) 
                                                          Здравствена книшка на име Лутков Љупчо, Велес.                                  

(3455) 
Воена книшка на име Димов Благој, Велес.      (3454) 
Воена книшка на име Зумбер Красниќ,Скопје.(3530) 
Воена книшка на име Илиев Мирче, Скопје.    (3531) 
Воена книшка на име Ивановски Александар, Скопје. 

                                                                          (3533) 
Воена книшка на име Бобан Кајсторовски, с. Мирковци, 

Скопје.                                                           (3576) 
Воена книшка на име Максимовиќ Тони,Скопје.3584 
Воена книшка на име Терзиев Панче, Велес.    (3616) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназија 

"Цветан Димов" - Скопје на име Исљами  Бурхан, с. Сту-
деничани, Скопје.                                          (3391) 
Свидетелство на име Николов Стојанчо,Кочани.3410 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Шопоска Ми-

ленка, Велес.                                                          (3412) 
Свидетелство на име Абдула Азизи, Куманово.  3435 
Свидетелство издадено од "Наце Буѓони" за завршено 

средно образование на име Аврамовиќ Спасе, Куманово. 
                                                                          (3438) 
Свидетелство на име Игор Николов, Кочани.   (3441) 
Свидетелство на име Здравко Стојковски, Кочани.             

(3442) 
    
Здравствена книшка на име Мустафов Низам, Велес.                                  

(3624)                                                           Здравствена книшка на име Нецинова Оливера,  Велес.
                                                                          (3626) Свидетелство на име Ристов Иван, Кочани.      (3445) 

Свидетелство на име Ѓоргиева Ленче, Штип.    (3450) 
Свидетелство од 5 до 8 одделение на име Сашо Коцев, 

Штип.                                                          (3451) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Иванова  Васка, 

Демир Капија.                                          (3453) 
Свидетелство на име Едипов Левент, Велес.     (3457) 
Свидетелство на име Усеиноски Сенаи, Прилеп.3465 
Свидетелство на име Весели Сељвије, Тетово. (3470) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Османи Мур-

тезан, Тетово.                                           (3471) 
Свидетелство издадено од СГМЦ "Чедо Филипов-ски-

Даме" на име Иваноски Зоран, Скопје.          (3534) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "11 Ок-

томври"  Скопје на име Минчорова Мара, Скопје.                
(3582) 

                                                          Даночна картичка 4030993132129 издадена од Управа за 
приходи Скопје на име ТП "Звезда МП", Скопје.                                  
(3625) Свидетелство на име Идризовиќ Аќи, Крушево. 3602 

Свидетелство на име Цветковска Светлана, Делчево.                                  
(3608) 
Свидетелство за 7-одделение на име Александар Јор-

дановски, Кочани.                                          (3609) 

Свидетелство на име Алиов Зејни, Велес.         (3614) 
Свидетелство на име Јатуфов Сејфи, Велес.     (3615) 
Свидетелство на име Мухмудов Тахир, Велес.  (3627) 
Свидетелство на име Алија Рушит, Тетово.       (3642) 
Свидетелство на име Муртезани Реџије, Тетово.3643 
Свидетелство на име Илази Мирзет, Тетово.    (3644) 
Ученичка книшка на име Стезоски Рубин, Прилеп                                   

(3400) 
Ученичка книшка издадена од ДСУ " Цветан Димов - 

Скопје на име Мегди Суад, Скопје.          (3464) 

Индекс на име Игор Спасовски, Пробиштип.   (3448) 
Индекс на име Костадинов Славче, Кратово.   (3604) 
Диплома издадена од Музичка академија - Скопје на 

име Миладинова Валентина, Делчево.          (3395) 
Диплома издадена од гимназија Зеф Љуш Марку -  Ско-

пје на име Индинакова Јана, Скопје.          (3443) 
Диплома издадена од  на име Бајрамовски Илмија, 

Велес.                                                                          (3460) 
Диплома на име Димков Јанко, Велес.          (3461) 
Диплома на име Пантелешоски Игор, Струга. (3603) 

Здравствена книшка на име Бинова Христина, Велес.                                   
(3397) 
Здравствена книшка на име Василев Ванчо, Велес.                                  

(3398) 
Здравствена книшка на име Ташевски Душан, Битола. 

                                                                          (3401) 
Здравствена книшка на име Младеновски Гоце, 

Пробиштип.                                                          (3411) 

Здравствена книшка на име Алексовска Тамара, Велес.
                                                                          (3456) 
Здравствена книшка на име Ајроска Линдита, Крушево.

                                                          (3462) 
Здравствена книшка на име Јорго Илиевски, Бито-ла.                                  

(3467) 
Здравствена книшка на име Мустафов Салмир, Велес.                                  

(3618) 
Здравствена книшка на име Ников Слободан, Велес.                                  

(3619) 
Здравствена книшка на име Мустафова Ајше, Велес.                                  

(3620) 
Здравствена книшка на име Мустафов Мертим, Велес. 

                                                                          (3621) 
Здравствена книшка на име Сафет Мустафов, Велес.                                  

(3622) 
Здравствена книшка на име Димов Ангел, Велес.                                  
                                                                                      (3623) 

Здравствена книшка на име Арифи Арјета, Куманово.                                  
(3628) 
Денарска штедна книшка бр. 8271-1001074 издадена од 

Тутунска банка-Скопје на име Механџиска Викторија, ул. 
"Леринска" бр. 27-б, Скопје.           (3535) 
Лична карта на име Валбона Питаркс, Тетово.(3472) 
Лична карта на име Јованов Тихи, Пробиштип.  3612 
Лична карта на име Велков Киро, Прилеп.       (3630) 
Даночна картичка бр. 4030000410358 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име "МОБИСТАР", Ско пје.                                   
(3521) 
Даночна картичка 5030992146812 издадена од Управа за 

приходи Скопје на име "Тина  ТП", Скопје.(3590) 
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Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за 

јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 20/2001 
и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството 
за финансии, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 3/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерс-

твото за финансии на Република Македонија, со седиште 
на ул."Даме Груев"бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање до-
кументација за претходно утврдување на подобност (прет-
квалификација) на понудувачите како можни носители на 
набавка, односно, за изведба на: 

- слабострујни инсталации на објектот на Министерс-
твото за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југо-
банка), и тоа пооделно: 

- Противпожарна инсталација и дојава на С; 
- Контрола на пристап и видео надзор (ССТВ); 
- Сателитска телевизија (САТВ) и озвучување; 
- Телефонија и компјутерска мрежа. 
1.3. На Ограничениот повик има право да  достави 

пријава секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста 
која е предмет на набавката. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на пону-
дувачи кои склучиле договор за деловно техничка сора-
ботка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да 
ја достави потребната документација која задолжително 
треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно на-
ведена во точката 3 од овој оглас. 

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба 

од претходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација врз основа на 
која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршу-
вање на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката - изведба на 
слабострујни инсталации наведени во точката 1.2. на овој 
оглас, за објектот на Министерството за финансии ("Банка 
за надворешна трговија" Југобанка). 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУ-

ВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават 
документација согласно со член 35 од Законот за јавни на-
бавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот( име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за из-
минатите 3 (три) години (Биланс на успех и сл.); 

3.3. Техничко - технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- расположиви залихи од репроматеријали со кои рас-

полага понудувачот потребни за реализирање на набавка-
та; 

- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набавка-

та. 
3.4. Економско - финансиски бонитет издаден од Цен-

тралниот регистар согласно со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за 
содржината на документот за бонитет "Службен весник на 
РМ" бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и фи-
зичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки; 

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка за 
стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постара од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен 
суд - оддел за прекршоци) не постар од шест месеци од 
денот на издавањето; 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци; 

3.8. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е предмет 
на набавката да биде заокружена); 

3.9. Список на изведени работи од ист вид во послед-
ните 3 (три) година со назначување на вкупната вредност 
на работите и инвеститорите (референтна листа); 

3.10. Список на вклучени технички лица ( име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за изведување на работите кои се предмет на 
набавката (дипломи, сертификати и сл.); 

3.11. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната пону-
дена опрема е во согласност со стандардите на Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифа-
тени во Република Македонија. 

3.12. Рекламен, проспектен и друг вид на презентаци-
ски материјал, за одреден вид на работа (доколку распола-
га). 

Бараните документи треба да бидат доставени во ори-
гинален примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста 
кој може да се достави како копија. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Рокот за доставување на пријавите (документаци-

јата) изнесува 40 дена сметано од денот на објавувањето 
во огласот на Ограничениот повик бр. 3/02. 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе прис-
тигнат во архивата на Министерството за финансии по ис-
текот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени спо-
ред барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несо-
одветно комплетирани нема да бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да но-
си ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен по-
вик. Пликовите не треба да содржат никакви ознаки со 
кои би можеле да се идентификуваат понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во соглас-
ност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се 
достават преку пошта, на адреса ул."Даме Груев" бр. 14, 
или да се предадат во архивата на Министерството за фи-
нансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден). 
Дополнителни информации на тел: 112-158. 

                                             Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на членовите 10, 14 и 16 од Законот за јав-

ни набавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на 
Министерството за животна средина и просторно плани-
рање, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 2/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за животна средина и 

просторно планирање на Република Македонија, со се-
диште на ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје. 
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1.2. Предмет на набавка: Изградба на темелна конс-
трукција на челична хала на индустриски комплекс за отс-
транување, рециклажа и уништување на опасен отпад. 

1.3. Понудувачи: Право на учество на отворениот по-
вик има секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста 
која е предмет на набавката. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на изград-

ба на темелна конструкција на челична хала на индустри-
ски комплекс за отстранување, рециклажа и уништување 
на опасен отпад, за кој постои главен проект и предмер-
пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
животна средина и просторно планирање, ул. "Дрезден-
ска" бр. 52, Скопје, соба бр. 74, секој работен ден од 7.30 
до 15.30 часот. 

2.3. За тендерската документација се плаќа надомест 
од 1.500,00 денари на жиро сметка 121011520278710,  да-
ночен број 4030998358508 и матичен број 5262887, депо-
нент на Народна банка на Република Македонија, повик 
на број 725939-12, за корисникот Министерство за живот-
на средина и просторно планирање, трезорска сметка 
100000000063095, со назнака за кој јавен повик е уплата-
та. 

При подигање на тендерската документација, понудува-
чот треба да приложи доказ за извршена уплата. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи: 
- цена на чинење на работите искажана во денари, сог-

ласно содржината и позициите во тендерската документа-
ција; 

- рок на изведување, односно целосно извршување на 
работите; 

- начин и услови на плаќање; 
- рок на важност на понудата. 
3.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да 

ја приложи следната придружна документација: 
- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, 

овластено лице, телефон и факс); 
- извод од судска регистрација за вршење на дејноста; 
- за својата финансиска и економска способност, пону-

дувачот обезбедува и доставува со понудата соодветен до-
кумент за бонитетот од Централниот регистар, во ориги-
нал или копија заверено кај нотар, како и потврда од Уп-
равата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и 
други јавни давачки; 

- странското правно или физичко лице кое се јавува 
како понудувач доставува ревизорски извештај од стран-
ска реномирана ревизорска институција, регистрирана за 
вршење ревизија. Ревизорскиот извештај содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот пону-
дувач во последните три години, согласно член 22 од За-
конот за јавни набавки; 

- извод од судската евиденција не постар од шест ме-
сеци во оригинал или копие заверен кај нотар дека не е во 
стечај или процес на ликвидација, и дека со правосилна 
пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за 
вршење на дејност, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

3.3. Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар. 

3.4. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да 
ја приложи следната дополнителна документација: 

- Референтна листа за досега реализирани работи од ист 
вид за последните 3 (три) години со назначување на вкупна-
та вредност на работите и инвеститорите; 

- Список со опис на вклучени технички лица (име, 
презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивна-
та стручност (диплома, сертификати и сл.); 

- Список со опис на техничка опременост. 
3.5. Рекламен, проспектен и друг вид на презентаци-

ски материјал, доколку располага. 
 
 
 
 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

Критериумите за избор на најповолен понудувач, сог-
ласно член 25, алинеја 2 од Законот за јавни набавки, се 
следните: 

- Цена           40 бода; 
- Рок на извршување на работите       25 бода; 
- Начин и услови на плаќање        10 бода; 
- Референтна листа за досега  
  реализирани работи         10 бода; 
- Кадровска и техничка опременост 
  на понудувачот         10 бода; 
- Гаранција            5 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ  
НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален при-
мерок што треба да биде заверен и потпишан од страна на 
овластено лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт. На предната страна на ковертот, 
во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и 
бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде 
назначена точната адреса на набавувачот. На ковертот не 
смее да стои никаква друга ознака врз основа на која би 
можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја со-
држи понудата со финансиската документација и носи оз-
нака "понуда". Другиот внатрешен коверт ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака "документација". На 
двата внатрешни коверти треба да стои назив и адреса на 
испраќачот-понудувачот. Комплетната понуда треба да 
биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, 
а во краен случај, одредени корекции треба да бидат пара-
фирани од овластено лице. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до 
утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите. 

5.4. Понудите, согласно член 52 од Законот за јавни 
набавки можат да се достават преку пошта на адреса: Ми-
нистерство за животна средина и просторно планирање, 
ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, или да се предадат во ар-
хивата на Министерството за животна средина и простор-
но планирање (најдоцна до 15.30 часот секој работен ден), 
не подоцна од утврдениот рок за доставување на понуди-
те. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во 

просториите на Министерството за животна средина и 
просторно планирање на 21.02.2002 година во 9.00 часот. 
Претставниците на понудувачите во согласност со член 29 
став 2 од Законот за јавни набавки треба на Комисијата за 
јавни набавки да и предадат писмено овластување од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

6.2. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок, како и оние кои што нема да бидат изработени 
според пропозициите на овој отворен повик и тендерската 
документација нема да бидат разгледувани. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 
можат да добијат дополнителни информации во Минис-
терството за животна средина и просторно планирање со-
ба бр. 69, на адреса ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, или на 
телефон 02 366 930 локал 126. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на членовите 10, 14 и 16 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на 
Министерството за животна средина и просторно плани-
рање, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 3/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за животна средина и 

просторно планирање на Република Македонија, со се-
диште на ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: Изградба на челична хала на 
индустриски комплекс за отстранување, рециклажа и 
уништување на опасен отпад. 

1.3. Понудувачи: Право на учество на отворениот по-
вик има секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста 
која е предмет на набавката. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на челич-

на хала на индустриски комплекс за отстранување, рецик-
лажа и уништување на опасен отпад, за кој постои главен 
проект и предмер-пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе мо-
жат да ја подигнат во просториите на Министерството за 
животна средина и просторно планирање, ул. "Дрезден-
ска" бр. 52, Скопје, соба бр. 74, секој работен ден од 7.30 
до 15.30 часот. 

2.3. За тендерската документација се плаќа надомест 
од 2000,00 денари на жиро сметка 121011520278710,  да-
ночен број 4030998358508 и матичен број 5262887, депо-
нент на Народна банка на Република Македонија, повик 
на број 725939-12, за корисникот Министерство за живот-
на средина и просторно планирање, трезорска сметка 
100000000063095, со назнака за кој јавен повик е уплата-
та. 

При подигање на тендерската документација, понудува-
чот треба да приложи доказ за извршена уплата. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи: 
- цена на чинење на работите искажана во денари, сог-

ласно содржината и позициите во тендерската документа-
ција; 

- рок на изведување, односно целосно извршување на 
работите; 

- начин и услови на плаќање; 
- рок на важност на понудата. 
3.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да 

ја приложи следната придружна документација: 
- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, 

овластено лице, телефон и факс); 
- извод од судска регистрација за вршење на дејноста; 
- за својата финансиска и економска способност, пону-

дувачот обезбедува и доставува со понудата соодветен до-
кумент за бонитетот од Централниот регистар, во ориги-
нал или копија заверено кај нотар, како и потврда од Уп-
равата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и 
други јавни давачки; 

- странското правно или физичко лице кое се јавува 
како понудувач доставува ревизорски извештај од стран-
ска реномирана ревизорска институција, регистрирана за 
вршење ревизија. Ревизорскиот извештај содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот пону-
дувач во последните три години, согласно член 22 од За-
конот за јавни набавки; 

- извод од судската евиденција не постар од шест ме-
сеци во оригинал или копие заверен кај нотар дека не е во 
стечај или процес на ликвидација, и дека со правосилна 
пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за 
вршење на дејност, согласно член 24 став од Законот за 
јавни набавки. 

 
 

3.3. Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар. 

3.4. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да 
ја приложи следната дополнителна документација: 

- Референтна листа за досега реализирани работи од ист 
вид за последните 3 (три) години со назначување на вкупна-
та вредност на работите и инвеститорите; 

- Список со опис на вклучени технички лица (име, 
презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивна-
та стручност (диплома, сертификати и сл.); 

- Список со опис на техничка опременост. 
3.5. Рекламен, проспектен и друг вид на презентаци-

ски материјал, доколку располага. 
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
Критериумите за избор на најповолен понудувач, сог-

ласно член 25, алинеја 2 од Законот за јавни набавки, се 
следните: 

- Цена           40 бода; 
- Рок на извршување на работите       25 бода; 
- Начин и услови на плаќање        10 бода; 
- Референтна листа за досега  
  реализирани работи         10 бода; 
- Кадровска и техничка опременост 
  на понудувачот         10 бода; 
- Гаранција            5 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ  
НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 

и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален при-
мерок што треба да биде заверен и потпишан од страна на 
овластено лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт. На предната страна на ковертот, 
во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и 
бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде 
назначена точната адреса на набавувачот. На ковертот не 
смее да стои никаква друга ознака врз основа на која би 
можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-
ни и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја со-
држи понудата со финансиската документација и носи оз-
нака "понуда". Другиот внатрешен коверт ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака "документација". На 
двата внатрешни коверти треба да стои назив и адреса на 
испраќачот-понудувачот. Комплетната понуда треба да 
биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, 
а во краен случај, одредени корекции треба да бидат пара-
фирани од овластено лице. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до 
утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите. 

5.4. Понудите, согласно член 52 од Законот за јавни 
набавки можат да се достават преку пошта на адреса: Ми-
нистерство за животна средина и просторно планирање, 
ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, или да се предадат во ар-
хивата на Министерството за животна средина и простор-
но планирање (најдоцна до 15.30 часот секој работен ден), 
не подоцна од утврдениот рок за доставување на понуди-
те. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во 

просториите на Министерството за животна средина и 
просторно планирање на 21.02.2002 година во 11.00 часот. 
Претставниците на понудувачите во согласност со член 29 
став 2 од Законот за јавни набавки треба на Комисијата за 
јавни набавки да и предадат писмено овластување од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
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6.2. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок, како и оние кои што нема да бидат изработени 
според пропозициите на овој отворен повик и тендерската 
документација нема да бидат разгледувани. 

3. Извод од судската евиденција не постар од шест ме-
сеци (оригинал или заверена копија) дека понудувачот не 
е под стечај или во процес на ликвидација; 

4. Документ дека не е изречена мерка на безбедност - 
забрана за вршење на дејност; и 6.3. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 5. Референтна листа за извршени набавки. 
6.4. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе 

можат да добијат дополнителни информации во Минис-
терството за животна средина и просторно планирање со-
ба бр. 69, на адреса ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, или на 
телефон 02 366 930 локал 126. 

 
Д. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши по 

следните критериуми: 
- висина на цената                                         70 бода; 

 - квалитет на производот                            20 бода; 
Комисија за јавни набавки - рок на испорака                                          10 бода. 

___________  
 Ѓ. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Врз основа на член 14 став 1, член 15 и член 16 од За-

конот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Бирото за стоковни 
резерви, објавува 

1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот; 

2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и некомплетни и нема да се земат 
предвид за разгледување; 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-18/1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  НА  ПОНУДИ  ЗА  НАБАВКА НА 
БЕЛ КОНЗУМЕН РАФИНИРАН ШЕЌЕР ОД УВОЗ 

ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 

3. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои оз-
нака "не отворај" и бројот на  овој  отворен повик. 

 Ковертот не смее да содржи никакви ознаки со кои би 
можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот 
коверт треба да има уште два затворени запечатени ковер-
та. Едниот внатрешен коверт да ја содржи понудата и да 
носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт да ја 
содржи документацијата и да носи ознака "документаци-
ја" и точната адреса на понудувачот. 

А. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Бирото за стоков-

ни резерви со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" 
бр. 71. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни лица. 

  
Б. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА Е. РОКОВИ 
1. Предмет на отворениот повик е набавка на бел кон-

зумен рафиниран шеќер. 1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 дена 
од денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 2. Тендерската документација може да се подигне во 

архивата на Бирото за стоковни резерви на ул. "Орце Ни-
колов" бр. 71 во Скопје, секој работен ден од 10-14 часот. 2. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на да-

дениот рок нема да бидат разгледувани.  3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
28.02.2002 година во 12 часот во просториите на Бирото за 
стоковни резерви ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

В. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
2. Земја на потекло на шеќерот. 4. Понудата со придружната документација да се дос-

тави на адреса Биро за стоковни резерви ул. "Орце Нико-
лов" бр. 71, Скопје по пошта или преку архивата на Биро-
то за стоковни резерви. 

3. Овластено претпријатие кое за сметка на добавува-
чот ќе ја врши квалитативната и квантитативната анализа 
на шеќерот при утовар и истовар во магацин кој ќе го од-
реди Бирото. Комисија за јавни набавки 4. Цена изразена во денари со пресметан ДДВ, паритет 
франко магацин кој ќе го одреди Бирото во Република Ма-
кедонија. 

 

С О Д Р Ж И Н А 
                                                                                 Страница   
124. Одлука за утврдување на максимална брокер-

ска и трансакциона провизија при тргување-
то на берзата со државните обврзници изда-
дени за исплата на депонираните девизни 
штедни влогови на граѓаните по кои е гарант 
Република Македонија...... 1

125. Решение за давање согласност за продолжу-
вање на рокот за реализација на петтата 
емисија на акции.................................... 2

 Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за данок на финанси-
ски трансакции..................................... 2

5. Цертификат за квалитет за бел конзумен рафиниран 
шеќер согласно важечкиот Правилник за квалитет на ше-
ќер ("Службен лист на СФРЈ" бр. 19/63, 1/67, 27/71, 59/77 
и 13/78). 

6. Рок на извршување на набавката кој не смее да биде 
по 30.09.2002 година.  

7. Банкарска гаранција или уплатница за депонирани 
11.550.000,00 денари кои ќе бидат наплатени доколку по-
нудувачот е повикан да склучи договор по извршен  избор 
на најповолен понудувач, а тој одбие да го стори тоа. 

 
Г. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Извод од регистрација на дејноста; 
2. Документ за бонитет согласно Законот за јавни на-

бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02);          
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