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

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

Четврток, 2 ноември 2000 
Скопје 

Број 89 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2895. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на РМ“ бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКО 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА УВОЗОТ НА НАФТЕНИ ДЕ-
РИВАТИ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА ОТКУП НА 
АКЦИИ И ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ОД 8 МАЈ 

1999 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиско определување на начи-

нот и условите за остварување на увозот на нафтени 
деривати согласно Договорот за откуп на акции и До-
говорот за концесија од 8 мај 1999 година ("Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 51/2000 и 
60/2000), во членот 1, производите со тарифните озна-
ки: 

. 2710 00 00 11 Моторен бензин, безоловен 
2710 00 00 15 Вајт-шпирт 
2710 00 00 16 Специјални бензини, други (екстрак-

циони) 
се бришат. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-5034/1 
31 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2896. 
Врз основа на член 24-а став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/98, 26/98, 63/99 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Со оваа одлука се определува износот на царин-

ските контингенти на одделни нафтени деривати кои 
можат да се увезат без плаќање на царина пропишана 
во Царинската тарифа, и тоа: 

- Дизел гориво, тарифен број 2710 00 00 31, во ко-
личина од 50.000 тони 

- Други лесни масла и производи врз база на тие 
масла, тарифен број 2710 00 00 19, во количина од 200 
тони 

- Моторен бензин, безоловен, тарифен број 2710 00 
00 11. во количина од 3.500 тони 

- Мешавини на бутан и пропан, тарифен број 2711 
13 00 10, во количина од 1.000 тони 

- Вајт-шпирт, тарифен број 2710 00 00 15, во коли-
чина од 300 тони 

- Специјални бензини (екстракциони), тарифен 
број 2710 00 00 16, во количина од 200 тони. 

2. Нафтените деривати од точката 1 ќе бидат вне-
сени во царинското подрачје на Република Македони-
ја заклучно со 31.12.2000 година. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 23-5035/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2897. 
Врз основа на член 19 од Законот за поттикнување 

на развојот на стопански недоволно развиените под-
рачја ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 2/94 и 38/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ 
МИСЛЕЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА 

ОДДЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ВО 
БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

1. Од должноста претседател и членови на Коми-
сијата за давање мислење за одобрување на средства 
за одделни инвестициони проекти во Бирото за сто-
пански недоволно развиените подрачја, поради зами-
нување на други должности се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Доне Влашки, 
б) членовите 
- Тахир Шакири, 
- Ленка Угриновска, 
- д-р Страхиња Трпевски, 
- м-р Ненад Георгиев, 
- Никола Панов. 
2. За претседател и членови на Комисијата за дава-

ње мислење за одобрување на средства за одделни ин-
вестициони проекти во Бирото за стопански недовол-
но развиените подрачја се именуваат: 

а) за претседател 
- Славица Јакимовска, потсекретар во Министерс-

твото за локална самоуправа, 
б) за членови 
- Невзат Велиу, потсекретар во Министерството за 

финансии, 
- Ленка Угриновска, потсекретар во Министерс-

твото за економија, 
- Гоце Станкоски, помошник на министерот за 

транспорт и врски, 
- м-р Ненад Георгиев, потсекретар во Министерс-

твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
- д-р Никола Панов, потсекретар во Министерс-

твото за животна средина и просторно планирање. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1711/4 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 



2898. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за основање На-

ционална комисија за УНЕСКО на Република Маке-
донија ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/94), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА 

ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Од должноста претседател и член на Национал-

ната комисија за УНЕСКО на Република Македонија, 
поради заминување на други должности се разрешуваат: 

а) претседателот - Љубен Пауноски, 
б) членот м-р Ганка Самоиловска - Цветанова. 
2. За претседател и член на Националната комисија 

за УНЕСКО на Република Македонија се именуваат: 
а) за претседател 
- м-р Ганка Самоиловска - Цветанова, министер за 

култура, 
б) за член 
- Кармен Костова, в.д. директор на Македонската 

филхармонија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4728/2 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2899. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000), и член 36 точка о од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

1. Се разрешува Звезда Георгиевска од должноста 
советник на директорот на Републичкиот завод за ме-
ѓународна научно-техничка соработка, поради зами-
нување на друга должност. 

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

Бр. 17-4643/3 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2900. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000), и член 36 точка о од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република македонија“ бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. За помошник на министерот за економија се 
назначува Звезда Георгиевска, досегашен советник на 
директорот на Републичкиот завод за меѓународна на-
учно-техничка соработка. 

2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4643/2 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2901. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59//000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија Г'Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59//000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
октомври 2000 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. Се разрешува Никола Бошалевски од должнос-
та советник на министерот за економија, на негово ба-
рање, сметано од 1.10.2000 година. 

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

Бр. 17-4701/2 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2902. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република македонија“ бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
октомври 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на министерот за финансии се наз-
начува Горан Трајковски, дипл.правник. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-4726/2 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2903. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република,Македо-
нија“ бр. 59/2000), и член 36 точка о од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија“ бр. $9/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
октомври 2000 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува Елизабета Кркачева од должнос-
та советник на министерот за финансии, поради зами-
нување на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-4765/2 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 



2904 
Врз основа на член од Законот за државните 

службеници Службен весник на Република“ Македо-
нија“ бр. 59/2000), и член 36 точка о од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија“ бр. $9/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ФИНАНСИИ 
1. За советник на министерот за финансии се наз-

начува Јасминка В аскова, досегашен началник на од-
деление во Министерството за финансии. 

2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4766/2 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2905. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 50/9/ и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ДЕБАР 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа - Дебар што го донесе Управниот одбор на Јавна-
та установа, на седницата одржана на 27.09.2000 година. 

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

Бр. 10-3716/00 Министер, 
20 октомври 2000 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

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

Бр. 10-3061/2-00 Министер, 
21 јули 2000 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 
2908. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-
јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ВИНИЦА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота - Виница што го донесе Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 14.07.2000 година. 

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

Бр. 10-3046/00 Министер, 
07 септември 2000 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

2906. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 50/9/ и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ВЕЛЕС 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа - Велес што го донесе Управниот одбор на Јавна-
та установа, на седницата одржана на 08.06.2000 година. 

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

Бр. 10-2963/00 Министер, 
14 јули 2000 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 
2907. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-
јалната заштита Г'Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРИЛЕП 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота - Прилеп што го донесе Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 18.07.2000 година. 

2909. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита Г' Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 50/9/ и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика,донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ГЕВГЕЛИЈА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота - Гевгелија што го донесе Управниот одбор на Јав-
ната установа, на седницата одржана на 10.08.2000 година. 

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

Бр. 10-3216/00 Министер, 
07 септември 2000 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје ' 
2910. 

Врз основа на член 85, а во врска со член 42 од За-
конот за стандардизација ("Службен весник н^ Репуб-
лика Македонија“ бр. 23/95), министерот за економија 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛО-
ГАЦИЈА) НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОПРЕМА-
ТА И ДЕЛОВИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ 

И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА ВОЗИЛА НА 
ТРКАЛА 

1. На возилата на тркала, опремата и деловите кои 
можат да се вградат и/или да се користат на возила на тр-
кала се врши задолжително атестирање (во натамошни-
от текст: "хомологација") во поглед на исполнувањето 
на униформните (еднообразните) технички барања содр-
жани во ЕСЕ (Економска комисија за Европа на 
Обединетите нации) правилниците, по основа на "Дого-
ворот за донесување униформни (еднообразни) технич-
ки прописи за возилата на тркала, опремата и деловите 
кои можат да се вградат и/или да се користат на возила 
на тркала, како и за условите за реципрочно признавање 
на одобрувањата издадени на база на тие прописи“, вле-
зен во сила на 17 ноември 1991 година. 

2. Правилниците за техничките барања се дадени 
во Табелата која е составен дел на оваа наредба. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 12-5568 Министер, 
24 октомври 2000 година м-р Борко Андреев, с.р. 

Скопје 



ТАБЕЛА 





Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
ј П.трег. бр. 25/2000, од 4.11.2000 година на регистарска 
\ влошка бр. 030062 617-3-03-000, ја запиша во трговски-

от регистар промената на удел и пристапувањето на 
содружник на Друштвото за производство и преработ-
ка на хартија Папир Мак ДОО Радовиш. 

Во Друштвото за производство и преработка на 
хартија Папир Мак ДОО Радовиш пристапи содруж-
никот Љубомир Александров Шишков, државјанин на 
Р Бугарија од Доспат. Сопственоста на уделите на со-
дружниците во друштвото е променета така да истите 
сега се: уделот на Трајан Василев е 14,2%-во основна-
та главница или 740 дем, на Ангел Леов уделот е 
14,2% во основната главница или 740 дем, уделот на 
Владимир Станчев е 7,4% во основната главница .или 
вредност од 370 дем, уделот на Дончо Александров е 
7,4% во основната главница или вредност од 370 дем, 
уделот на Цанко Комаров е 29,6% во основната глав-
ница или вредност од 1.480 дем, уделот на содружни-
кот Љубомир Шишков е 26% во основната главница 
или вредност од 1.300 дем. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 
25/2000. " (36806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2824/2000, на регистарска влошка бр. 02-
0336907-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство и 
обработка на дрво и камен "КЛЕПА-ИМПЕКС“ из-
воз-увоз Љупчо и други ДОО Велес, ул. "Благој Кир-
ков“ бр. 3. 

Содружници: Јованов Љупчо од Велес, со стан на 
ул. "Благој Кирков“ бр. 3, Јованова Ленче од Велес, 
со стан на ул. "Благој Кирков“ бр. 3. 

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, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 

-01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 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, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.70, 26.81, 26.82/1, 26.82/2, 
35.41, 35.42, 35.45, 35.50, 37.10, 37.20, 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, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 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, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.33, 72.20, 72.60, 92.31/2, 92.34, 92.72, 93.05, 74.14, 
74.40, 74.83, 74.84, откуп и продажба на земјоделски и 
сточарски производи, шумски плодови, лековити бил-
ки, печурки, моторни возила. 

Дејности од надворешнотрговското работење: Над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, агенци-
ски услуги во областа на транспортот, реекспорт, 
угостителски и туристички услуги, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, застапување 
на странски правни и физички лица, консигнациона 
продажба, меѓународен транспорт на стока и патници, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР 
Југославија, Бугарија, Грција, Албанија. 

Овластувања и одговорности: Во правниот промет, 
Со трети лица друштвото истапува во свое име и за 
своја сметка, а за своите обврски одговара со сите 
свои средства. 

Овластен потписник: Јованов Љупчо - управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2824/2000. (24017) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2758/2000, на регистарска влошка бр. 02-
0315757-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Автопревозник "БО-ДИ" Боре Киро Димитров-
ски, с.Долно Коњаре, Куманово. 

Основано со Пријава за упис во трговскиот регис-
тар од 04.04.2000 год. физичко лице Боре Димитров-
ски од с. Долно Коњаре. 

Дејност: 60.24. 
Во правниот промет ТП настапува во свое име и за 

своја сметка. Во правниот промет со трети лица ТП 
одговара лично со целиот свој имот. 

Управител на ТП Боре Димитриевски - без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2758/2000. (24018) 

Основниот суд ' Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2244/2000, на регистарска влошка бр. 02-
0310527-8-01 -000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за услуги и трговија "ДЕЛ-
СИ" Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Струшка“ бр. 23-б, Скопје. 

Дејности: 45.31,45.32,45.33,45.34, 45.42,45.43,45.44, 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 51.64, 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, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40,72.60,74.12,74.13,74.14,74.84, 92.71, 93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт. 

Управител Силјановски Владимир од Скопје, ул. 
"Струшка“ бр. 23-б. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2244/2000. (24019) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2744/2000, на регистарска влошка бр. 02-
0315457-6-01 -ООО, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Трговија на мало со прехранбени производи 
"МАЉСИЈА" Абдилгафар Зуди Имери, с. Шипкови-
ца - Шипковица. 

Основач: Абдилгафар Зуди Имери од с. Шипкови-
ца-Шипковица. 

Фирма: ТП Трговија на мало со прехранбени про-
изводи "МАЉСИЈА" Абдилгафар Зуди Имери. 

Седиште: с. Шипковица - Шипковица. 
Дејности: 52.11,52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27. 
Управител: За управител на ТП се одредува Аб-

дилгафар Зуди Имери од с. Шипковица-Шипковица. 
Овластувања: Трговецот поединец во правниот 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.' 
2744/2000. (24020) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2686/2000, на регистарска влошка бр. 02-
0313867-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги "СЛАВИШКИ МЕЛНИЦИ“ Марјан ДООЕЛ 
експорт-импорт Крива Паланка, ул. "Партизанска“ 
бр. 16. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21,52.22, 52.23,52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19; 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 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, 51.66, 51.70, 
71.31, 74.14, 74.20/3, 74.40, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.30, 
01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 15.62, 
15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.85, 24.20, 63.40, 74.84, 
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, 
45.50, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, комисиона и консигнациона продажба, 
посредување и реекспорт, туристички услуги, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со Албанија, 
Бугарија, Грција и СРЈ, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај. 

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

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите с^ои средства. 

Содружник: Марјан Трајковски. 
Марјан Трајковски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - \Скопје, ТјУег. бр. 

2686/2000. - 1 (24021) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1745/2000, на регистарска влошка бр. 02-
0316137-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги "ЛЕЛА КОМПАНИ“ Оливе-
ра ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Методи Џунов 
Џикот“ бр. 56. 

Во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје 1 
во Скопје е запишано основањето на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство и услуги "ЛЕ-
ЛА КОМПАНИ“ Оливера ДООЕЛ увоз-извоз, Кава-
дарци, ул. "Методи Џунов Џикот“ бр. 56. 

Дејности во внатрешниот промет: 15.32, 15.33, 
15.43,15.51,15.52,15.81/1,15.81/2, 15.82/1, 15.82/2,15.84, 
15.85, 15.86, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 17.71, 17.72, 



18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.40, 22.22, 22.23, 31.10, 
31.62, 36.14, 45.11, 45.21, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 
50.10, 5.20, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17; 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 5.1.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 71.10, 74.40, 
74.82, 74.84. 

Дејности во надворешниот промет: посредување 
во надворешниот промет со стоки и услуги, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, тр-
говија на консигнација, комисионо работење, меѓуна-
родна шпедиција и превоз на патници и стоки, меѓуна-
роден промет со сите соседни земји СР Југославија, 
Албанија, Бугарија и Грција, лизинг, меѓународен пре-
воз на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 

Управител на друштвото е Трајкова Оливера, со 
неограничени овластувања. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1745/2000. (24022) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2904/2000, на регистарска влошка бр. 020-
316857-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП "КЕН-ЏОи угостителски услуги Ан-
ка Киро Караколева, ул. "Нако Вардарски“ бр. 17, 
Богданци. 

Дејности: 55.30,55.30/1, 55.30/2. 
Основач: Караколева Анка од Богданци. 
Седиште: ул. "Нако Вардарски“ бр.17, Богданци. 
Управител: Караколева Анка - управител без ог-

раничување. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП одговара со цели-
от свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2904/2000. (24023) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег., бр. 2236/2000, на регистарска влошка бр. 020-
310547-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП Тезга за трговија со обувки "ЛУЧИ" 
Идије Камил Ибраими, Зелен пазар тезга бр. 92, Тето-
во. х 

Основач: Идије Ќамил Ибраими од Тетово, ул. "М. 
Ацев“ 42. -

Фирма: ТП Тезга за трговија со обувки "ЛУЧИ" 
Идије Камил Ибраими. 

Седиште: Зелен пазар, тезга бр. 92, Тетово. 
Дејност: 52.62. 

, Управител: За управител на ТП се одредува Идије 
Камил Ибраими од Тетово. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2236/2000. (24024) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2512/2000, на регистарска влошка бр. 020-
315627-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар ТП 
Производство и трговија со мебел "МОНДОМОБЕЛ" 
Фоат Абдил Мисими, с. Боговиње - Боговиње. 

Основач: Фоат Абдил Мисими од с. Боговиње -
Боговиње. 

Фирма: ТП Производство и трговија со мебел 
" МОНДОМОБЕЛ" Фоат Абдил Мисими. 

Седиште: с. Боговиње - Боговиње. 
Дејност: 36.11,36.13, 36.14, 52.44/1. 
Управител: За управител на ТП се одредува Фоат 

Абдил Мисими од с. Боговиње - Боговиње. 
Овластување: Трговецот поединец во правниот 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2512/2000. (24025) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2368/2000, на регистарска влошка бр. 020-
310137-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП 
Касетерија "ПРИШТИНА1' Бардиљ Алириза Бајра-
ми, нас. Дреновец бб, Тетово. 

Основач: Бардиљ Алириза Бајрами од Тетово, нас. 
Дреновец бб. 

Фирма: ТП Касетерија "ПРИШТИНА“ Бардиљ 
Алириза Бајрами. 

Седиште: нас. Дреновец бб, Тетово. 
Дејност: 52.45. 
Управител: За управител на ТП се одредува Бар-

диљ Бајрами од Тетово. 
Овластување: Трговецот поединец во правниот 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2368/2000. (24026) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3288/2000, на регистарска влошка бр. 020-
320547-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги "НЕА 
ПЛАСТ“ Авни ДООЕЛ експорт-импорт, 1етово, ул. 
"Ј. Златановски“ бр. 114. 

Основач: Авни Мифтари од Тетово, ул. "Ј. Злата-
новски“ 114. 

Управител: Авни Мифтари без ограничување. 
Дејности: 15.11,15.12,15.13,15.32,15.33,15.51,15.61, 

15.81, 15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 15.89, 17.40, 20.10, 20.30, 
24.51, 25.21, 25.24, 26.30, 26.61, 26.66, 28.12, 28.52, 45.11, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.30, 51.15, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 
71.10,74.14,74.84, 02.02,17.60,17.71,17.72,28.52, 25.22. 

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

Друштвото во надворешниот промет го застапува 
Авни Мифтари, управител без ограничување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3288/2000. (24027) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2763/2000, на регистарска влошка бр. 020-



316327-6-01-000, го запиша во трговскиот ТП бутик 
"ДАЛАС" Јетмир Фаик Мухареми, с. Неготино - Не-
готино полошко. 

Како Трговец-поединец се пријавува лицето Јет-
мир Мухареми од с. Неготино - Неготино полошко. 

Дејности: 52.41, 52.42,52.44/3. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

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

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

Јетмир Мухареми - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2763/2000. ^ (24028) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3072/2000, на регистарска влошка бр. 020-
338127-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за туризам, угостителство, 
производство и трговија "ЛИНЕА-ЕКСИМ" Оливер 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Вера Котор-
ка" бр. 37. 

Основач: Оливер Јовановски од Куманово, ул. 
"Вера Которка“ бр. 37. 

Дејности: 15.11,15.12,15.13/15.31,15.32,15.81,15.82, 
15.85, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.12, 17.13, 17.16, 
17.40, 17.51, 18.10, 18.22, 18.30, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.40, 28.62, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 
36.14, 36.50, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.44/1, 51.44/2, 51.45, 51.47, 51.33, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.70, 50.50, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.62, 
52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување на 
странски лица, консигнациона и комисиона продажба, 
меѓународен превоз на патници, меѓународен тран-
спорт на стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, 
туристички- и угостителски услуги во странство, ма-
лограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со сите свои средства. 

Застапување: Оливер Јовановски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3072/2000. (24029) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2711/2000, на регистарска влошка бр. 020-
282897-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за трговија, услуги и произ-
водство "САЈБЕР ЕЛЕКТРОНИ^' Никола и Ќиро 
ДОО експорт импорт Кавадарци, ул. "Браќа Хаџи Те-
стови“ бр. 7, Кавадарци. 

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.24, 
01.41, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98/2, 17.54, 18.24, 22.14, 
22.15, 22.22, 22.31, 22.32, 22.33, 24.65, 30.01, 30.02, 31.62, 
36.63; 45.31, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.16, 51.19, 51.21, 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, 51.47, 51.52, 
51.53, 51.56, 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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.21, 55.21/1, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 

55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 67.20, 70.11, 71.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.52/2, 92.61, 92.62, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2711/2000. ' (24030) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2372/2000, на регистарска влошка бр. 020-
310107-О-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП 
Колонијал "МАСЛАР“ Муарем Зенун Маслар, ул. Т. 
Делчев“ бр. 31, Тетово. 

Основач: Муарем Зенун Маслар од Тетово, ул. "Г. 
Делчев“ бр. 31. 

Фирма: ТП Колонијал "МАСЛАР“ Муарем Зенун 
Маслар. 

Седиште: ул. "Г. Делчев“ бр. 31, Тетово. 
Дејност: 52.11. 
Управител: За управител на ТП се одредува Муа-

рем Маслар од Тетово. 
Овластување: Трговецот поединец во правниот 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2372/2000. (24031) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2504/2000, на регистарска влошка бр. 020-
314637-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП 
Бутик "МИЛЛЕНИУМ-ФАСХИОН" Шемсудин Зе-
ќирија Мехмеди ГТЦ лок. бр. 45, Тетово. 

Основач: Шемсудин Зеќирија Мехмеди од с. М. Ре-
чица - Тетово. 

Фирма: ТП Бутик "МИЛЛЕНИУМ -ФАСХИОН“ 
Шемсудин Зеќирија Мехмеди. 

Седиште: ГТЦ лок, бр. 45 Тетово. 
Дејности: 52.41, 52.42, 52.43. 
Управител: За управител на ТП се одредува Шем-

судин Зеќирија Мехмеди од с. М. Речица-Тетово. 
Овластување: Трговецот поединец во правниот 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2504/2000. (24032) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 423/00, на регистарска влошка бр. 020258747-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги " ЌАРА-ИМПЕКС" М алиновски Влатко 
ДООЕЛ експорт-импорт, Велес, ул. "Вера Циривири“ 
бр. 198. 

Фирмата гласи: Друштво за производство, трговија 
и услуги "КАРА-ИМПЕКС" Малиновски Влатко ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Велес. 

Седиштето е на ул. "Вера Циривири“ бр. 198 во 
Велес. 

Единствен содружник е Малиновски Влатко од Ве-
лес, со живеалиште на ул. "Вера Циривири“ бр. 198. 

Управител без ограничување е Божиновска Ва-
лентина од Велес, ул. "Богдан Каракостев“ бр. 117. 

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

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, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 



02.02, 10.10, 10.20, 10.30, 11.1, 11.10, 11.20, 13.10, 13.20, 
13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.2, 14.21, 
14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 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, 
15.71,15.72,15.81,15.81/1,15.81/2,15.82/1, 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, 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, 17.53, 17.54/1, 17.54/2,' 17.60, 17.71, 
17.72,18.10,18.21,18.22, 18.23,18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 
19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
50.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
22.31, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 
24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 
24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 
26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 
26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 
27.32, 27.33, 27.24, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 
27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 
29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 
29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 

. 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 34.10, 34.20, 34.30, 
35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 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, 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, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 
93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување на странски фирми, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, консигнациона продажба, угостител-
ски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг 
работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
долгорочна производствена кооперација, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Ал-
банија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
423/00. (24033) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 424/2000, на регистарска влошка бр. 020-
310397-6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
Сендвичара "ШАРА“ ТП - Авнија Ајдин Муше Скоп-
је, ул. "Партизански одреди“. 

Упис на Сендвичара 'ЧПАРА“ ТП - Авнија Ајдин 
Муше Скопје, ул. "Партизански одреди“. 

Седиште: Скопје, ул. "Партизански одреди“. 
Дејности: 55.30/1 - ресторани и гостилници (без со-

би за сместување), 55.30/2 - услуги на други угостител-
ски објекти. 

Овластен потписник: Муше Авнија од Тетово. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка, а одгова-
ра со Целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
424/2000. (24034) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3324/2000, на регистарска влошка бр. 020-

- 286327-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за новинско-издавачка деј-
ност "ОГЛЕДАЛО“ Горан и др. ДОО Скопје, плош-
тад "Македонија“ бб. 

Содружници на друштвото се: Горан Михајловски 
од Скопје, ул. "Франклин Рузвелт“ бр. 70/3-3, државја-
нин на Република Македонија и Дончо Мирчев од 
Скопје, бул. "Партизански одреди“ бр. 18/2-10, држав-
јанин на Република Македонија. 

Дејности: 21.11,21.12,21.21,21.22, 21.23,21.24, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.56, 51.61, 
51.64, 51.70, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, комисиона и консигна-
циона продажба, реекспорт, услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и патници, други услуги во врска 
со меѓународниот транспорт, како: меѓународна шпе-
диција, складирање, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, туристички услуги и ту-
ристичко агенциски услуги. 

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

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

Лице овластено за застапување е Горан Михајлов-
ски, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3324/2000. (24035) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2604/2000, на регистарска влошка бр. 020-
315327-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП 
"ЉАТИФ-КОМЕРЦ" трговија на мало Латиф Џема-
ил Алиу, Бит Пазар тезга бр. 1052, Скопје. 

ТП "ФЕТИ'1 Бафтијар Ферит Ибиш, Бит Пазар 
тезга бр. 4, Скопје. 

Назив на друштвото: ТП "ЉДТИФ-КОМЕРЦ“ -
трговија на мало Латиф Џемаил Алиу, Бит Пазар тез-
га бр. 1052, Скопје. 

Основач: ЛАТИФ АЛИУ од Скопје. 
Дејности: 52.62 - трговија на мало со стоки на тезги 

на пазари. 4 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец настапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица за преземените 
обврски трговецот поединец одговара лично со цели-
от свој имот. 

Латиф Џемаил Алиу - управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2604/2000. (24036) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2825/2000, на регистарска влошка бр. 020-
319957-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП "ОРИЕЛ" Авто такси Орце Илија 
Еленов, ул. "Димитар Македонски“ бр. 17а, Скопје. 

Дејности: 60.22 - такси превоз, 60.24 - превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај. 

Управител е Орце Еленов од Скопје, ул. "Димитар 
Македонски“ бр. 17 а, Скопје. 



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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2825/2000. (24037) 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Муарем Адеми, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1167/2000. ^ (24039) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2369/2000, на регистарска влошка бр. 020-
314877-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, про-
изводство и услуги "ЕН ПРОМ“ Енвер ДООЕЛ извоз-
увоз Дрварска 5, Скопје. 

Основач: Енвер Незири, Дрварска 5, Скопје, др-
жавјани на РМ, со акт за основање од 30.03.2000 годи-
на. Скратен назив: "ЕН ПРОМ“ ДООЕЛ. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 
15.81/1, 15.82/2, 15.81/2, 15.85, 15.89, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.54, 17.60, 17.71, 
18.10,18.22,18.23, 19.20, 19.30, 20.52, 21.22, 36.11, 36.15, 
36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 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, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, '51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52:44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23,60.24,63.30,63.40,71.10,74.81, 93.02. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, превоз на патници 
во меѓународниот сообраќај, превоз на стоки во меѓу-
народниот сообраќај, услуги во меѓународниот сооб-
раќај, консигнациона продажба, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

Времетраењето на друштвото е неограничено. 
Основна главница: Индустриска машина за изра-

ботка на ташни "АДЛЕР" 158.100,00 денари (5100 
дем), лична сопственост на основачот. 

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

За сторените обврски основачот не одговара, а ри-
зикот го сноси во висина на вложените средства. 

^ За управител во внатрешно и надворешнотргов-
скиот промет се именува Енвер Незири - со неограни-
чени овластувања. 

За сите статусни промени на ДООЕЛ одлучува ос-
новачот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег: бр. 
2369/2000. ' (24038) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1761/2000, на регистарска влошка бр. 
020270417-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, 
градежништво и услуги на големо и мало АРДХМЕ-
РИА Исмајл, ДООЕЛ експорт-импорт с Нераште, Те-
арце. 

Основач на друштвото е Исмајљ Беџети од с. Не-
раште, Теарце. 

Дејности: 26.61,26.62,26.63,26.64,26.66,26.70,45.11, 
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, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1,^50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 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, 51.70, 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, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
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, 70.31, 71.10, 71.21, 
74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнаци-
ја, малограничен промет со стоки и услуги со соседни-
те земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
изведување на инвестициони работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка а за обврските од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во правниот про-
мет со трети лица е лицето: Исмајљ Беџети - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1761/2000 (24040) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2529/2000, на регистарска влошка бр. 
020316077-6-06-000,: го запиша во трговскиот регистар 
ТП Превоз на патници ЕНВЕР ТУРС ТП Елвер Нија-
зим Демировиќ, бул. "АВНОЈ“ бр. 70/2-13, Скопје. 

Основач е лицето Демировиќ Елвер од Скопје, 
бул. "АВНОЈ“ бр,70/2-13. 

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен 
сообраќај, линиски, 60.22 превоз на патници во други-
от друмски сообраќај, слободен. 60.23 такси превоз. 

Во правниот промет со трети лица трговец поеди-
нец истапува во свое име и за своја сметка а за обврс-
ките одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е лицето Демиро-
виќ Елвер - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2529/2000 (24041) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2425/2000, на регистарска влошка бр. 
020314897-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, превоз, 
угостителство, услуги и трговија ЕУРО 2000 Муса 
ДООЕЛ с. Лопате, Куманово. 

Дејности од внатрешен промет: 01.21,15.98/2,20.10, 
20.10/1, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1167/2000, на регистарска влошка бр. 020-
279547-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Друштвото за трговија, услуги и произ-
водство на големо и мало увоз-извоз "РИЈАД“ Муа-
рем ДООЕЛ, с. Черкеско Село, Куманово. 

Дејности во внатрешен трговски промет: 15.32, 
15.61, 15.98, 20.40, 20.51, 25.22, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30,63.40,74.84. 

Дејности во надворешен трговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен 
превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција и меѓународни агенциски работи и 
туристички посредувања. 

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



50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.22, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2,55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21,74.84. 

Дејности од надворешен промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

Друштвото е основано од Сулимани Муса од с. Ло-
пате, Куманово. 

Одлуката - изјавата за основање е од 31.3.2000 го-
дина. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети; 
лица друштвото одговара со сиот свој имот.За обврс-
ките на друштвото основачот не одговара а ризикот 
го сноси до висина на вложените средства. 

Лице овластено за застапување е СулимаНи Муса, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2425/2000 (24042) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 788/2000, на регистарска влошка бр. 
020310327-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
транспорт ШАМПИОН Томе ДООЕЛ извоз-увоз Гев-
гелија, ул. "Први Мај“ бр. 29, Гевгелија. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и тран-
спорт ШАМПИОН Томе ДООЕЛ извоз-увоз Гевгели-
ја. 

Седиште: ул. "Први Мај“ бр. 29, Гевгелија. 
Основач: Јанев Томе, ул. "Први Мај“ бр. 29, Гевге-

лија. 
Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 01.11, 

01.12, 01.12/1, 01.13, 01.30, 01.41, 15.31, 15.32, 15.33, 
25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 50.20, 50.30, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.72, 52.73, 52.74, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21,63.30,63.40,74.84. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување на странски фирми, реекспорт, консиг-
нација, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмркиот сообраќај, лизинг. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка а за об-
врските сторени во правниот промет друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Јанев Томе, упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
788/2000. (24043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.^527/2000, на регистарска влошка бр. 
020263867-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП САФО Маир Саит Нурединов Такси превоз с. 
Кондово бр. 49, Кондово. 

Упис на Трговец-поединец во трговскиот регистар. 
Име и презиме: Маир Нурединов, место на живеење и 
адреса: с. Кондово бр. 49, Кондово. 

Фирма под која ќе се врши дејноста: ТП САФО 
Маир Саит Нурединов такси превоз. Предмет на рабо-
тење: 60.22, 60.23, 60.24. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. 

За управител со неограничени овластувања се 
именува Маир Нурединов од с. Кондово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
527/2000. (24045) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2648/2000, на регистарска влошка бр. 
020315497-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија, транспорт и ус-
луги БРО ИМПЕКС З еј нула ДООЕЛ увоз-извоз Ара-
чиново, ул. "10" бр. 26-а, с. Арачиново. 

Друштвото е основано од содружникот З еј нул а 
Зејнељи врз основа на изјава за основање на ДООЕЛ 
од 05.04.2000 година. 

Дејности: 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, 
51.42/2, 51,43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 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, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 15.11, 
15.12, 15.13,15.51,15.52, 15.71, 15.72, 15.81, 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, 51.19, 51.17, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени 'производи, реекспорт, консигнација, 
комисион, застапување, посредување. 

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

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

Управител на друштвото е Зејнула Зејнељи кој ќе 
го застапува друштвото во внатрешно и надвореш-
нотрговско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2648/2000. (24046) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
940/99 од 09.02.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 692 
Здружението на граѓани "СОЈУЗ НА ЖЕНИ ПРО-
ТИВ ДРОГАТА НА МАКЕДОНИЈА „ СКОПЈЕ“ 
Скопје, со седиште во Скопје во Домот на хуманитар-
ните организации "ДАРЕ ЏАМБАЗ“ на ул."11 Ок-
томври“ бр. 42. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Радмила Радосављевиќ од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање и спроведување на широка 
активност на жените портив дрогата, активности за 
сузбивање на дрогата укажувајќи на штетните после-
дици од нивна упротреба, организира собири, научни -
конгреси, симпозиуми, предавања, советувања, триби-
ни, курсеви, изложби и сл. соработува со женските ор-
ганизации во Републиката, Европа и светот како и ак-
тивно учествува во организирани акции и активности 
со кои се унапредува еманципацијата на жената и неј-
зината значајна улога во општеството. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 09.02Д000 
година. \ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40172) 



Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
Н.Рег.Зг. бр. 62/2000 од 16.06.2000 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации се запишува 
Стрелачки клуб "СКОПЈЕ“ од Скопје, со седиште во 
Скопје, на стрелиште Камник Скопје. 

Дејноста на Стрелачки клуб "Скопје“ од Скопје е: 
да врши едуцирање на членството од областа на стре-
лаштвото, да делува едукативно - воспитно на своето 
членство, организира стручни семинари, предавања и 
демонстрирања од областа на стрелаштвото ги обучу-
ва и припрема стрелците, организира тренинзи припр-
еми и обука на стрелците, да врши претплата на спи-
санија, билтени и стручна литература, повикување на 
врвни тренери и стручњаци за обука и припрема на 
врвни стрелци според специјално изготвени програми, 
да организира јавно демонстрирање на стрелачката 
вештина работи на припремања и создавање на стрел-
ци со високи квалитети, кои ќе бидат потенцијални 
кандидати за состав на репрезентацијата на РМ за уче-
ство во меѓународни натпревари, светски купови, ев-
ропски и светски првенства, соработка со други слич-
ни организации, друштва, клубови во Републиката и 
странство. 

Со денот на запишувањето во регистарот здруже-
нието под име Стрелачки клуб "СКОПЈЕ“ СкопЈе се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (39775) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 33 за 2000 - та година извршен е 
упис за основање на здруженија на граѓани со име зд-
ружение за говедарство "ПЕЛАГОНИЈА“ од Прилеп. 

Основни цели и задачи на здружението се обезбе-
дување на репро материјали за говедарство, производ-
ство, пласман на производството склучување на до-
говори со препаботувачките капацитети, обезбедува-
ње на стручна помош и подобрување на животниот 
стандард на членовите. 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. 
"Ленин“ бр. 127. 

Лице овластено за застапување и претставување 
на здружението е Шафкулоски Ѓорѓија - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (39827) 

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 
14/98 од 19.10.2000 година, се уважува барањето на из-
мена дополнување на Статутот на здружението за де-
мократска иницијатива Гостивар, како по решението 
на Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 14/98 и рег.бр. 
24/99 од 22.01.1999 година, така да членот 34 од Стату-
тот на здружението се менува и гласи: престанок на 
здружение за демократска иницијатива Гостивар, имо-
тот на ЗДИ преминува во сопственост на Асоцијација-
та за демократска иницијатива, согласно член 49 став 
1,2 и 3 од Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции "Службен весник на! РМ“ бр. 31/98. 

Од Основниот суд во Гостивар. (40284) 

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 
14/98 од 20.10.2000 година, се уважува барањето за 
бришење од судскиот регистар на здружението за де-
мократска иницијатива Гостивар, регистрирано во Ос-
новниот суд во Гостивар, со решение Зг.бр. 14/98 и 
рег.бр. 24/99 од 22.01.1999 Гостивар, согласно член 52 
од Законот за здруженија на граѓани и фондации на 
РМ," Службен весник на РМ" бр. 31/98. 

Од Основниот суд во Гостивар. (40285) 

Основниот суд во Крушево со решение Рег.Згф. 
бр. 7/2000 од 19.10.2000 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации што се води во Основ-
ниот суд во Крушево под реден бр. 7 за 2000 година се 
запишува здружението со име: спортско Академско 
друштво "ИЛИНДЕН 1903". 

Седиштето на здружението е во Крушево на ул. 
"Томе Никла“ бр. 10а. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Нонеска Калиопа од Крушево. 

Од Основниот суд во Крушево. (40199) 

Основниот суд во Виница со решение Рег.бр. 
9/2000 од 06.10.2000 година го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружение на гра-
ѓани хуманитарно здружение "ДОМ НА ХУМАНОС-
ТА“ - грижа за хендикепирани лица, старци, изнемош-
тени и осамени лица од Виница. Здружението ќе дејст-
вува на територијата на општина Виница и Блатец, а 
неговото седиште е во Виница. 

Работата и активноста е слободно здружение на 
граѓаните заради остварување и усогласување на свои-
те интереси и заради дејности и активности. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул."Маршал Тито“ бб, Виница. 

Овластен претставник кој ќе го застапува и прет-
ставува здружението во правниот промет и спрема 
трети лица во јавноста се именува Спасе Данев од Ви-
ница. 

Од Основниот суд во Виница. (40355) 

Основниот суд во Виница со решение Рег.бр. 
6/2000 од 07.06.2000 година го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружение на гра-
ѓани на индивидуални производители за здрава еко-
лошка храна ''САРА“ - Виница. Здружението ќе дејст-
вува на територијата на општина Виница, а неговото 
седиште е во Виница. 

Работата и активноста на здружението е здружен-
ие на граѓани формирано со слободно здружување на 
граѓаните, заради остварување и заштита на економ-
ски, социјални, културни, научни, стручни, технички, 
хуманитарни, образовни и спортски и други права на 
жените во согласност со Уставот и Законот. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул."Кирил и Методи“ бр. 26, Виница. 

Овластен претставник кој ќе го застапува и прет-
ставува здружението во правниот промет и спрема 
трети лица во јавноста се именува Лилјана Капевска 
од Виница. 

Од Основниот суд во Виница. (40356) 

Основниот суд во Виница со решение Рег.бр. 
7/2000 од 11.09.2000 година го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружение на гра-
ѓани Нинџуцу - клуб "ВИНИЦА“ - Виница. Здруже-
нието ќе дејствува на територијата на општина Вини-
ца, а неговото седиште е во Виница. 

Работата и активноста на здружението е самостој-
но, рекреативен, аматерски и професионален шзиод 
кон нинџутцу спорт, да развива соработка со клубови-
те од нинџитцу СОЈУЗ на македонија. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул."Христо Узунов“ бр. 17, Виница. 

Овластен претставник кој ќе го застапува и прет-
ставува здружението во правниот промет и спрема 
трети лица во јавноста се именува Орце Димитров од 
Виница. 

Од Основниот суд во Виница. (40357) 

Основниот суд во Виница со решение Рег.бр. 
8/2000 од 15.09.2000 година го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Здружение гра-
ѓани хуманитарна организација на ромите "ГРАЃАН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУСЕБНА ПОМОШ“ - Вини-
ца. Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Виница, а неговото седиште е во Виница. 

Работата и активноста е слободно здружение на 
граѓаните заради остварување и усогласување на свои-
те интереси и заради дејности и активности. 



Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул."Ванчо Прке“ бр. 23, Виница. 

Овластен претставник кој ќе го застапува и претс- , 
тавува здружението во правниот промет и спрема тре-
ти лица во јавноста се именува Адемов Џезаил од Ви-
ница. 

Од Основниот суд во Виница. (40358) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1Ст. бр. 21/2000, е отворена стечај-
на постапка над должникот Претпријатие за промет, 
производство и услуги "АТЛАС ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул."Петар Дељан“ бр. 2-5/10, и жиро сметка 
40100-601-50230, и срег. бр. 1-6681-0-0-0 и истата не се 
спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40307) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1Ст. бр. 129/2000 од 17.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за трговија и услуги "БЕТА ЗИРО-
КС" Бојана Тошанова ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Народен Фронт“ бр.5, лок.12, и жиро сметка 40100-
601-319475, и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Ст. бр. 101/2000 од 04.10.2000 го-
дина^ е отворена стечајна постапка над должникот 
"ИФА МОНД“ ДОО Скопје, ул."29 Ноември“ бр. 62, 
и жиро сметка 40100-601-337867, и истата не се спрове-
дува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40165) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 78/2000 од 18.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ДЕЈ1МА“ ДОО 
Скопје, бул."Маркс и Енгелс“ бр. 1-6/5, и жиро сметка 
40100-601-139704, и истата не се спроведува и се заклу-
чува. . : 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40387) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III Ст. бр. 64/2000 од 17.10.2000 го-
дина, се поведува претходна постапка на постапката 
за утврдување на причините за отворање стечајна пос-
тапка над должникот Трговско претпријатие "ВЕМА-
КС" од Скопје, ул. "Перо Наков "бб, со жиро сметка 
40110-601-247039. 

За стечаен судија се определува Снежана Трнов-
ска, судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснувањето по 
предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 
21.11.2000 година во 10.00 часот, барака 4, соба бр. 5, 
при овој суд. 

Се задолжува предлагачот да уплати износ од 
10.000,00 денари на име аванс за покривање на трошо-
ците на предходната постапка и тоа во рок од о дена 
на депозитната жиро сметка на Основниот суд Скопје 
II - Скопје 40100-697-2346 која се води при Комерција-
лна банка АД Скопје со даночен број 40309952/2149. 
За привремен стечаен управник се определува лицето 
Душко Тодевски од Скопје, ул.“Беровска“ бр. 2-2/15. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштитува и одржува имотот на должникот, да про-, 
должи со водењето на претпријатието на должникот 
се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна 
постака и да испита дали имотот на должникот можат 
да се намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите ^ 
обврски без одлагање да ги исполнат кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. Против 
ова решение посебна жалба не е дозволена. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (40347) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III Ст. бр. 56/2000 од 23.10.2000 го-
дина, се поведува претходна постапка на постапката 
за утврдување на причините за-отворање стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за трговија и услуги 
"ВЕРИТАС" Горан д.о.о. од Скопје, ул."Илија Димов-
ски "бр. 56, со жиро сметка 40100-601-258973. 

За стечаен судија се определува Снежана Трнов-
ска, судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснувањето по 
предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 
17.11.2000 година во 10.00 часот, барака 4, соба бр. 5, 
при овој суд. 

За привремен стечаен управник се определува ли-
цето Симон Михајловски од Скопје, ул."Белишка“ бр. 
18-А. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштитува и одржува имотот на должникот, да про-
должи со водењето на претпријатието на должникот 
се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна 
постапка и да испита дали од имотот на должникот 
можат да се намират трошоците на постапката. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (40274) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решена на овој суд VI Ст. бр. 65/2000 од 17.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и произ-
водство на конфекција "БОРСАЛИНО" експорт-им-
порт ДОО Скопје, ул.“Костурска“ бб, и жиро сметка 
40100-601-113564, како и броЈ на регистарска влошка 
1-18118-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (40406) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 22/2000 од 02.10.2000 година се 
отвора стечајната постапка над Друштвото за произ-
водство, услуги и ггоомет "СТЕФИ ПРО“ Зоран 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул.“И Октомври“ бр. 
41/5. 

Оторената стечајна постапка се заклучува над сте-
чајниот должник. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (40300) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 23/2000 од 29.09.2000 година е 
отворена стечајната постапка над Претпријатие за 



надворешен и внатрешен промет со стоки на големо и 
мало "БИСИНГЕН" Куманово, ул."Среќко Пужаљ-
ка" бр. 35, со жиро сметка 40900-601-5598. 

Оторената стечајна постапка се заклучува над сте-
чајниот должник. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (40299) 

Основниот суд во Битола објавува дека со решен-
ие на овој суд Ст. бр. 229/00 од 13.10.2000 година отво-
рена е стечајната постапка над ПП 'ТУШ ТРЕЈД“ Би-
тола, ул."Смилевска1' бр. 31 а, дејност трговија со жи-
ро сметка 40300-601-87348 при ЗПП филијала Битола, 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (40175) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 13/2000 од 14.07.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот "ЈУ-
ТРАДЕ“ од Гевгелија, ул."Царинска база“ бб, и жиро 
сметка 41610-601-8264, но истата не се спроведува за-
ради немање имот кој би влегол во стечајна маса и 
веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (40346) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 12/2000 од 14.07.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот ПТП 
"ЕКСПРЕС од Гевгелија, ул.''Индустриска“ бб, и 
жиро сметка 41610-601-38248, но истата не се 
спроведува заради немање имот кој би влегол во 
стечајна маса и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (40345) 

Основниот суд во Битола објавува дека со решен-
ие на овој суд Ст. бр. 230/00 од 17.10.2000 година отво-
рена е стечајната постапка над ДООЕЛ "ЖЕНЕС" 
Битола, ул."Пецо Божиновски“ бр. 44, дејност услуж-
на со жиро сметка 40300-601-50818 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (40176) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 11/2000 од 14.07.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот ТЕ 
ТРЕЈД“ од Гевгелија, ул."Деко Ковачев“ бб, и жиро 
сметка 41610-601-35134, но истата не се спроведува за-
ради немање имот кој би влегол во стечајна маса и 
веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (40344) 

Основниот суд во Битола објавува дека со решен-
ие на овој суд Ст. бр. 193/00 од 07.09.2000 година отво-
рена е стечајната постапка над Приватно претприја-
тие за производство на големо и мало "ЧЕГРЕНЕ" 
увоз-извоз Битола, ул."Иво Лола Рибар“ бб, дејност 
трговија со жиро сметка 40300-601-62511 при ЗПП Би-
тола, отвори стечајна постапка не ја спороведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (40287) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 9/2000 од 26.05.2000 година, е от-
ворена стечајната постапка над должникот ППУ 
"АНИМО" ДОО од Гевгелија, ул."7 ми Ноември“ бб, 
и жиро сметка 41610-601-49974, но истата не се спрове-
дува заради немање имот кој би влегол во стечајна ма-
са и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (40343) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 82/96 од 03.10.2000 година се заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник АД 
"ПРОЛЕТЕР'' од Неготино, ул. "Индустриска"бб. 

Се задолжува Заводот за платен промет филијала 
Велес, експозитура Неготино, да изврши укинување 
на жиро сметката на стечајниот должник по правосил-
носта на решението. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основен суд Скопје I Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (40289) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 
55/2000 од 20.09.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец поединец за сообраќај ТП 
''БЕСА“ Асани Фазли Бесим од с.Јагол, општина Осл-
омеј, и истата не се спроведува поради немање на 
средства за стечајната маса и се заклучува стечајната 
постапка над наведениот должник согласност со член 
64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (40422) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 
57/2000 од 10.10.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за производство услуги 
и трговија на големо и мало "КАМ - КОМЕРЦ“ од с. 
Длапкин Дол - Кичево, со жиро сметка 40320-601-
52742 при ЗПП експозитура Кичево, и истата не се сп-
роведува поради немање на средства за стечајната 
маса и се заклучува стечајната постапка над наведени-
от должник согласност со член 64 став 1 од Законот за 
стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (40177) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 6/2000 од 14.07.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот ДОО 
"СОЛУН'' внатрешен промет од Гевгелија, ул. "Мар-
шал Тито“ бб, и жиро сметка 41610-601-23108, но иста-
та не се спроведува заради немање имот кој би влегол 
во стечајна маса и веднаш се заклучува. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (40342) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 110/96 од 20.10.2000 година, се запира 
стечајната постапка над Производно трговско претпр-
ијатие 'ТАСКА“ Кавадарци, ул."Киро Крстев“ бр. 58, 
отворена со решение Ст.бр.Н 1437/95 од 14.06.1995 го-
дина, по пријава на Заводот за платен промет Велес, 
експозитура Кавадарци, бр. 03-136 од 07.02.1995 годи-
на. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (40290) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 125/2000 од 16.10.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот ЦПУТ 
"САН МАРКО“ од Прилеп, ул."Т.Николоски" бр. 15, 
запишана во регистарска влошка 1-13081 на Окружни-
от стопански суд во Битола, со дејност трговија со жи-
ро сметка 41100-601-22524, во ЗПП - Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (40171) 

Основниот суд Скопје II Скопје, објавува дека со 
Решението III Ст.бр. 44/2000 од 18.10.2000 година: 

Се поведува претходна постапка на постапката за 
утврдување на причините за отворање на стечајна 



постапка над должникот Кожарски комбинат "Гоце 
Делчев“ АД - Скопје со седиште на бул.“Србија“ бб -
Скопје со жиро - сметка 40110-601-10285. 

За стечаен судија се определува Снежана Трп-
ковска, судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување на 
предлогот за отворање стечајна постапка на ден 
13.11.2000 година, во 10,00 часот, барака 4, соба број 5 
при овој суд. 

За привремен стечаен управник се определува ли-
цето Душко Тодевски од Скопје, ул.“Беровска“ бр.2-
2/15 - Скопје. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштити и одржува имотот на должникот, да 
продолжи со водење на претпријатието на должникот 
се до донесување на Одлука за отворање на стечајна 
постапка и да испита дали од имотот на должникот 
можат да се намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни должници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на 
привремениот стечаен управник да влезе во неговите 
деловни простории за да може да ги спроведе потре-
бните дејствија како и да му допушти увид во 
трговските книги и неговата деловна документација. 

Се определува општа забрана за располагање со 
имотот на должникот, односно располагањето со 
имотот на должникот можно е само со претходна 
дозвола на стечајниот судија или на привремениот 
стечаен управник. 

Се забранува исплата од сметката на должникот. 
Против ова решение посебна жалба не е дозво-

лена. 
Од Основниот суд Скопје II Скопје. (40563) 

во, туризам и градежништво "БРАЌА ИСЉАМД“ од 
Куманово, ул.“Есперанто“ бр. 62, со жиро сметка 
40900-601-14146. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40466) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани, 
свикува рочиште на кое доверителите ќе се изјаснат и 
ќе гласаат за Програмата за финансиска консолидаци-
ја и сопственичка трансформација на АД "Пирин'1 

Делчево бр. 0301-59-1 од 25. 10. 1999 година и Анексот 
на Програмата бр. 0301-1154-4 од 29. 08. 2000 година, 

.донесени од Управниот одбор на АД "Пирин“ Делче-
во. 

Рочиштето ќе се одржи на ден 16. И. 2000 година, 
со почеток во 12 часот во просториите на Основниот 
суд во Кочани, соба бр. 15. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со 
поднесок што го потпишал овластен Застапник на до-
верителот. 

Програмата и Анексот доверителите можат да го 
разгледаат во Основниот суд Кочани и кај должникот. 

Од Основниот суд во Кочани. (41092) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Н.Л.бр. 798/2000 од 20.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за превоз и трговија на големо и ма-
ло "ШОПИНГ - ТРАНС“ ЦО од Куманово, ул.иШ-та 
МУБ" бр. 10 а, со жиро сметка 40900-601-8098. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40467) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во стечај-
ната постапка СТ. бр. 52/96 над стечајниот должник 
ЗЗ "Единство“ од с. Челопек, определено е дополни-
телно рочиште за присилно порамнување кое ќе се 
одржи на ден 22. 11. 2000 година во 10,30 часот, судни-
ца 1/1 во Основниот суд Тетово. 

На ова рочиште ќе се расправа по дополнителниот 
предлог за присилно порамнување поднесен на 3. 10. 
2000 година од страна на стечајниот управник и дове-
рителите на стечајниот должник, па се покануваат до-
верителите да присуствуваат на истото. 

Поранешни рочишта за присилно порамнување 
беа одржани, односно одложени на 21. 09. 2000 година 
и 26.10. 2000 година. 

Од Основниот суд во Тетово. (40539) 

Л И К В И Д А Џ И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 535/2000 од 19.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, угостителст-

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Д.бр. 800/2000 од 20.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "ПАН - АС“ извоз-увоз ПО од Кума-
ново, ул."Иво Лола Рибар“ бр. 46, со жиро сметка 
40900-601-8787. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40468) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Л.бр. 716/2000 од 22.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"М.С. - ЛУБНИК“ ПО од Куманово, с.Добрешане, со 
жиро сметка 40900-601 -43234. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

вите према претпријатието во ликвидација во рок од 



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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40469) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 764/2000 од 04.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и шпеди-
ција "ИГИЌ - КОМЕРЦ“ ЦО од Куманово, ул. "Пи-
ринска Македонија“ бр. 9, со жиро сметка 40900-601-
36217. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40470) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Л.бр. 762/2000 од 04.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "РИЦ - КОМЕРЦ“ извоз-увоз ПО од 
Куманово, ул."Тоде Мендбл“ бр. 16, со жиро сметка 
40900-601-34805. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40473) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 1589/2000 од 05.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет на големо и мало и,услуги 
"ДОМ КОМЕРЦ“ извоз-увоз од Тетово, с.Палатица, 
со жиро сметка 41500-601-8308. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Си-
мовски од Тетово, ул.“Благој Тоска“ бр. 222, тел. 332-
025. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4.0419) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 753/2000 од 12.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие "ТЕН Д А - 4" ек-
спорт-импорт од Тетово, ул. "151" бр. 17, со жиро сме-
тка 41510-601-39149. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Си-
мовски од Тетово, ул."Благој Тоска“ бр. 222, тел. 332-
025. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40416) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 737/2000 од 02.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ДЕЛ ПРОМ - 1" ц.о. увоз-из-
воз од Тетово, ул. " ЈНА“ бр. 59, со жиро сметка 41500-
601-56603. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Си-
мовски од Тетово, ул."Благој Тоска“ бр. 222, тел. 332-
025. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40414) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 680/2000 од 06.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и промет на големо 
и мало "АГА КОМЕРЦ“ ДОО експорт-импорт од Те-
тово, с.Г.Речица, со жиро сметка 41500-601-25253. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Си-
мовски од Тетово, ул."Благој Тоска“ бр. 222, тел. 332-
025. 

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

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (40276) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Л.бр. 1700/2000 од 15.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Трговско претпријатие "ЕНКО КОМЕРЦ“ ц.о. 
увоз-извоз од Тетово, ул. "Карпош11 бр. 3, со жиро см-
етка 41500-601-14541. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Си-
мовски од Тетово, ул."Благој Тоска“ бр. 222, тел. 332-
025. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40278) 



Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд 1.Л.бр. 1689/2000 од 22.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет и услуги "КАПИТАЛ“ 
ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Ленинова“ бр. 60/2-15, 
со жиро сметка 40100-603-17244. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
ревски од Скопје, бул." АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40185) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Н.Л.бр. 738/2000 од 26.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Производно, трговско, угостителско и услужно 
претпријатие "МИГ1РОМ" ДОО увоз-извоз од Тетово, 
ул.Тоце Делчев“ бр. 84, со жиро сметка 41500-601-
17793. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Тетово, ул."Благоја Тоска“ бр. 21. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 579/2000 од 24.07.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "ЦЕНТРО 
МАКА“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Среќко 
Пужалка“ бр. 15 б, со жиро сметка 40110-601-318478. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40213) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Н.Л.бр. 786/2000 од 16.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Увозно-извозно претпријатие за промет на големо 
кооперација и услуги "ИНТЕРЕКСПОРТ" п.о. од 
Скопје, ул. "Добромир Хрс“ бр. 39, со жиро сметка 
40100-601-23974. 

За ликвидатор се определува лицето Влатко Тале-
ски од Скопје, ул."Добромир Хрс“ бр. 39. 

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

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

^Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40212) 
/ ^ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 1543/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија "Р.Ј. РЕЈ-
НОЈ1ДС ТОБАКО - МАК“ д.о.о. од Скопје, ул. "Пар-
тизански Одреди“ бр. 70, со жиро сметка 40100-601-
297482. 

За ликвидатор се определува лицето Николов 
Марјан од Скопје, ул."Иво Лола Рибар“ бр. 81 а. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40294) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 585/2000 од 20.07.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "ЕРТАН КОМЕРЦ ц.о. експорт-им-
порт од Скопје, ул. "Ордан Чопела“ бр. 18, со жиро 
сметка 40100-601-321940. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул."Лисец11 бр. 23. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40302) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд 1.Д.бр. 1747/2000 од 05.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија на големо и мало "СА-
МУРИ КОМЕРЦ“ ДОО од Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 
181, со жиро сметка 41510-601-20103. 

За ликвидатор се дпределува лицето Јулијана Рис-
тевска од Скопје, ул. "Горѓе Андреевиќ Кун“ бр.28 б. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40316) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л.бр. 576/99 од 03.03.2000 година 
се заклучува ликвидационата постапка над Трговско 
друштво за производство, услуги и трговија "БОЈ ГЕ-
НОВЕВА“ ДООЕЛ од Скопје, ул. "Мишко Михајлов-
ски“ бр. 15, Скопје, и жиро сметка 40100-601-64152, 
отворена со решение на овој суд од 01.06.1999 година. 
По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник, се брише од регистарот кој го води овој суд. 
Паричните средства кој се наоѓаат на жиро сметката 
на должникот да се уплатат на сметката од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 1214/99 од 19.09.2000 годи-
на се заклучува ликвидационата постапка над Прет-
пријатие за производство и трговија на големо и мало 



"РАПИД КОМЕРЦ“ увоз-извоз од Скопје, с. Визбего-
во бр. 37, Скопје, и аафо сметка 40100-601-113538, от-
ворена со решение на овој суд од 08.12.1999 година и 
се брише од регистарот КОЈ ГО води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39905) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 260/98 од 23.06.2000 годи-
на е завршена ликвидационата постапка над Претпри-
јатието за производство внатрешна и надворешна тр-
говија на големо и мало "МАДРЕКС" ц.о. експорт-
импорт од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар“ бр. 72/8-1, 
СкопЈе, и жиро сметка 40100-601-72226, отворена со 
решение на овој суд од 09.02.1999 година и се брише од 
регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39809) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 694/99 од 04.07.2000 година 
е завршена ликвидационата постапка над Услужно, 
прометно претпријатие "ВС - СИМОНА“ ДОО увоз-
извоз од Скопје, ул. "Методи Митевски“ бр. 3-3/12, 
Скопје, и жиро сметка 40100-601-91977, отворена со 
решение на овој суд од 24.06.1999 година и се брише од 
регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39808) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 679/99 од 25.09.2000 година 
е завршена ликвидационата постапка над Претприја-
тие за промет на големо и мало "ТОРИНА" ДОО од 
Скопје, ул. ''Софиска“ бр. 14 а, Скопје, и жиро сметка 
40120-601-36750, отворена со решение на овој суд од 
21.10.1999 година и се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39967) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Нотарот Ленка Ланчевска, со службено седиште 
во општина Чаир - Скопје, ги известува сопственици-
те, заедничките сопственици и сопствениците на гра-
ничните парцели со парцелите КП бр. 22/2 овошна 
градина во местото викано "Дери дол“ со површина 
од 1080 м2 и КП бр. 22/3 шума во местото викало "Де-
ри дол" со површина од 2385 м2 сите во КСУ Брезница 
Кат. дека сопственикот на наведените парцели Бунар-
овски Лазар ги продава наведените парцели секоја по 
цена од 52,00 денари по еден м2. Доколку наведените 
лица сакаат да го користат предимственрто право за 
купување предвидено со Законот за земјоделското 
земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување-
то на овој оглас, да ја депонираат купопродажната це-
на во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе 
ја продаде на друг купувач. (40354) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Демир 
Капија, од КП бр. 4541, во м.в. "Куријте", нива со по-
вршина од 1675 м2, КП бр. 4541, во м.в. "Куријте", па-
сиште со површина од 40 м2, една идеална половина од 
КП бр. 4537, во м.в. "Реката“, шума со површина од 
Ц40 м2, сопственост на Атанасов Миле од Скопје, ул. 
'Темиџиска“ бр. 30 А, цена 28.900,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-

' шал Тито“ бр. 138. ^ (39823) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тремник, 
од КП бр. 1021/1, во м.в. "Лута страна“, нива со повр-
шина од 7500 м2, сопственост на Димитриевиќ Стојан 
од Неготино, ул. "Станко Франц Пипан“ бр. 2, цена 
60.450,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито“ бр. 138. (40269) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Криво-
лак, од ЌП бр. 144, во м.в. "Крутата“, нива со повр-
шина од 3445 м2, сопственост на Илиевски Миле од с. 
Криволак, Неготино, цена 28.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се"продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито“ бр. 138. (39825) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 136, план 6, скица 1, м.в. "Црвеника", 
класа 2, со површина од 3771 м2, во КО Чајле, сопстве-
ност на Абдији Емин Абдиреџеп (1/3 идеален дел), за 
цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици^ сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достав-
ат до нотарот Весна Бабалеска, ул. мБ.Гиноски" бб, 
Гостивар. (39821) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр.,8?9, план 16, скица 39, м.в. "Село“', класа 
8, нива со површина од 1120 м2, во КО Маврово, сопст-
веност на Симески Коста од с.Маврово, за цена од 
52.000,00 денари. ^ 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите "чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достав-
ат до нотарот Весна Василеска, ул. "Воиноски“ бб, 
Гостивар. (39964) 

Сопственикот Николова Билјана од Скопје, 
ул."Коперникова" бр. 40, продара нива 2 класа, во по-
вршина од 1071 м2^ во м.в. "Псеок", која лежи на КП 
бр. 1143/12, КО Радишани, според ПЛ бр. 1947, по цена 
од 80,00 денари за м2. 

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



Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади“ бр. 54. (39993) 

Се продава земј од ел еко земјиште нива класа 3, 
построена врз КП бр. 627 на м.в."Аџибежица" , класа 
3, со вкупна површина од 10046 м2, и КП бр. 724 на м.в. 
"Срдилак\ нива класа 3, во површина до 4043 м2, опи-
шана во ИЈ1 бр. 74 за КО Радобор за вкупна купопро-
дажна цена од 140.890,00 денари, сопственост на Дим-
ов Борис Методија од Битола, ул."Пере Тошев"бр.И. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-
димство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици 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 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на предимство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виолета Ангеловска, ул."Јосиф Јосифов-
ски“ бб, Битола. (39822) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Брњарци, на КП бр. 875/3, 
на м.в"Дрма", класа 4, во површина од 750 м2, заведе-
но во ПЈ1 бр. 324, и на КО Брњарци на КП бр. 220/3, на 
м,в."Трло\ лозје 4 класа, во површина од 295 м2, соп-
ственост на Стојановски Панче, по цена од 250,00 де-
нари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македоија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот марковска Дојчинова Снежана од 
Скопје, ул. "Антон Попов“ бр. 77 б. (39975) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 426/3, 
план 6, ЌО Волково, м.в. "Кисела јабука“, нива 4 кла-
са, со површина од 202 м2, во ПЛ бр. 1533 и 1/6 идеален 
дел од КП бр. 425/4, сопственост на Јордан Блажевски 
за цена од 310,00 денари м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" бр. 15, 
локал 10, општина Карпош, Скопје. (40186) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура 
нива на ЈСП бр. 3155, м.в.“Слатина“, класа 4, во повр-
шина од 0.82.75 ха, заведена во ПЛ бр. 237 за КО Ку-
куречани. 

Целиот горенаведен имот е во сопственост на Рис-
то Поповски од с.Кукуречани, Битола. Наведената 
недвижност се пордава за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чии имот се гранчат со на-
ведената недвижност во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен весник на РМ“, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спрот-
ивно, го губат правото на предимствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Дамјановска Јапачевска, ул. "Ив-
ан Милутиновик“ бб, локал 9, Битола. (39820) 

Согласно со одредбите од Законот за земјоделско 
земјиште, бараме да се изврши објавување на понуда 
за купопродажба на недвижен имот - нива, 4 класа, во 

површина од 350 м2, во м.в."Каменјарник" на КП бр. 
602/25 за КО Волково, сопственост на Цветковиќ 
Стојан Јагода од СРЈ, Душчиќевски Стојан Љупчо од 
с.Волково и Ланчевска Јулијана од Ново Село - Скоп-
ско, за купопродажна цена од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат сите граничари на наведената нед-
вижност да се јават за купување на истата во рок од 30 
дена од објавувањето на понудата, кај продавачот 
Ланчевска Јулијана од Ново Село, ул. "103' бр. 3, во 
спротивно, го губат правото на првенство на куп^ва-

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 567 
на м.в. "Брбашево , неплодно во површина 1872 м2, по 
цена од 50.000,00 денари, и КП бр. 5о8/1 на м.в. "Брба-
шево“ нива 4 класа во површина 2540 м2, опишани по 
ПЛ бр. 481 на КО Желино, за цена од 140.000,00 дена-
ри, сопственост на Џафери Исен Касам од с.Желино -
Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул, " ЈНА“ бр. 41, Тетово. 

(40266) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
1823/"' на м.в. "Ласе", нива 7 класа, во површина 2069 
м2, опишано по ПЛ бр. 523 на КО Гајре, и КП бр. 
1823/^ на м.в. "Лјас", нива 7 класа, во површина 20о8 
м2, опишано по ПЛ бр. 191 на КО Гајре, за цена од 
150.000,00 денари, сопственост на Салихи Сали Шоип 
и Зенуни Сали Бахти од с.Гајре - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(40268) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
304/1 на м.в. "Клуково", нива 2 класа, во површина 
3983 м2, опишано по ПЈ1 бр. 780 на КО Фалише, за 
цена од 250.000,00 денари, сопственост на Љута Џемри 
од Тетово, ул.“Ленин“ бр. 123. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА“ бр. 41, Тетово. 

(40279) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Раец, 
Кавадарци, КП бр. 841/2, м.в. "Долни пат“, култура -
нива, класа 5, со површина од 2713 м2, во сопственост 
на Живко Јанков од Прилеп видно од ИЛ бр. 182, за 
цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
Ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 



денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија“. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (40270) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Шивец, 
КП бр. 107/63, м.в. ' Зад Скрка“, култура - лозје, со по-
вршина од 2615 м2, во сопственост на Добре Дамјанов 
од Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
Ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија“. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (40271) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
729 на м.в. "Јашарица", нива 3 класа, целата во повр-
шина од 4217 м2, и КП бр. 730 на м.в. "Јашарица", нива 
3 класа, во површина од 3942 м2, и двете опишани во 
ПЛ бр. 101 на КО Жилче, сопственост на Сеадини Џе-
ладниов Абедин од с.Непроштено, за вкупна цена од 
1.019.875,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска“ бр. 
76, Тетово. (40225) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
1550 на м.в. "Странчиња", ливада 4 класа, во поврвни-
на од 3794 м2, и неплодно во површина од 1000 м , опи-
шана во ПЛ бр. 47 на КО Одри, сопственост на ЈБубе-
вски Цветко Владо, Љубевик Цветко Љубо, Љубевиќ 
Цветко Јордан и ЈБубевски Цветко Анѓелко сите од с. 
Одри, за вкупна цена од 543.220,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска“ бр. 
76, Тетово. (40230) 

Атанасова Благоја Цветанка од Загреб Р.Хрват-
ска, ул."Беломанастирска" бр. 1, и Талеска Тоде Вер-
ка од Прилеп, ул. "Круме Вол нарески" бр. 110, вршат 
продажба на својот недвижен имот заведен во ИЛ бр. 
32803 за КО Прилеп, парцела бр. 77 во м.в. "Поводе-
ници“ култура нива класа 2, во површина од 4009 м2, 
парцела бр. 78 во м.в.“Повереници“ култура лозје кла-
са 3, во површина од 2132 м . 

Купопродажната цена на горе наведениот имот из-
несува 146.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-, 
јавување на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија“, 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 Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце 
Делчев“ зграда Македонија локал 14. (40233) 

Цветаноски Миленков Санде од с.Роцотово бр. 11, 
Прилеп, врши продажба на својот недвижен имот за-
веден во ПЛ бр. 94 за КО Ропотово, парцела бр. 1645 
во м.в."с.Ропотово" култура нива класа 4, во површи-
на од 724 м2, парцела бр. 1842 во м.в."Пајкарник" кул-
тура ливада класа 4, во површина од 9250 м2. 

Купопродажната цена на горе наведениот имот из-. 
несува 350.000,00 денари, 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија“, 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 Дано Рошкоски од Прилеп, бул., "Гоце 
Делчев“ зграда Македонија локал 14. (40262) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тремник, една идеална половина од парцела 
бр. 1222/2 во место викано "Агупка“ нива со површи-
на од 9123 м2 во Катастарска општина Тремник. Сопе-; 
твеност на Цекова Силвана од с, Тимјаник, Неготино, 
цена на продажба 27.700,00 денари. Се повикуваат за-
едничките сопственици, сосопствениците и соседите 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник ца Република Македонија“, лист 
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито“ бр. 138. (40371) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Пепелиште, парцела бр. 1467 во место вика-
но "Мира'' нива со површина од 8503 м2 во Катастар-
ска општина Пепелница. Сопственост на Јанев Ангел 
од с. Пецелиште, Неготино, цена на продажба. 
68.535,00 денари. Се повикуваат заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во ^ Службен весник 
на Република македонија“, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул, "Мар-
шал Тито“ бр. 138. (40374) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тремник, парцела бр. 454 во место викано 
"Мали дол нива со површина од 1939 м2 во Катастар-
ска општина Тремник, Сопственост на Јованова Ми-
лица од с. Тремник, Неготино, цена на продажба 
15.630,00 денари. Се повикуваат заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во Службен весник 
на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито“ бр. 138. (40640) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Неготино-вон, парцела бр. 1114/1 во место 
викано "Раткин дол“ интензивно лозје со површина од 
13246 м2 во Катастарска општина Неготино-вон. Сопс-
твеност на Донов Мара од белград, ул. "Томаша Је-. 
жа" бр. 3, цена на продажба 373.810,00 денари. Се по-
викуваат заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава вр рок од 30 дена од денот на објавувањето на 



огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито“ бр. 138. (40641) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Корешница, парцела бр. 1080 во место вика-
но "Копанец" нива со површина од 1461 м2 во Катас-
тарска општина Корешница. Сопственост на Налба-
тинова Арзије од Неготино, ул. "Маршал Тито“ бр. 
234, цена на продажба 17.680,00 денари. Се повикуваат 
заедничките сопственици, сосопствениците и соседите 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија“, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито“ бр. 138. (40642) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Чифлик, парцела бр. 416 во место викано 
"Поројот" нива со површина од 1639 м2 во Катастар-
ска општина Чифлик. Сопственост на Донов Дончо од 
Демир Капија, ул. "Илинденска" бр. 21, цена на про-
дажба 23.150,00 денари. Се повикуваат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиш-
те граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на Република Македонија“, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито“ бр. 138. (40711) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Криволак, осум двесетиосумосмини идеален 
дел од парцела бр. 262/8 во место викано "Ливадиште" 
нива со површина од 14081 м2 во Катастарска општина 
Криволак. Сопственост на Мемков Фариз од с. Криво-
лак, Неготино, цена на продажба 46.620,00 денари. Се 
повикуваат заедничките сопственици, сосопственици-
те и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник, на Република 
Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито“ бр. 138. (40712) 

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

Пасош бр.1222878,издаден од ОВР- Гостивар Ј.а 
име Рамадани Насер, ул.“Н.Тесла“бр. 24,Гостивар. 

(384*1) 
Пасош бр.1295724,издаден од УВР-Куманово на 

име Исљами Мурат, с.Опае,Куманово. (40305) 
Пасош бр.1095374/98,издаден од УВР-Скопје на 

име Абдуљсамет Сејфуловски, с. Блаце,Скопје.(40317) 
Пасош б р ! 171692/98,издаден од УВР-Скопје на 

име Јашари Нехат, с. Бој ане, Скопје. (40318) 
Пасош бр.794ЗЗ9/95,издаден од УВР - Скопје на 

име Јусуфовски Назми, с.Љуботен,Скопје. (40325) 
Пасош бр.1ЗЗ9З12 на име Костовски Дејанчо, ул. 

"Пане Талески "бр.4,Прилеп. (40329) 
Пасош бр 1З5578З/00,издаден од УВР-Скопје на 

име ИсљамовЅќи Зариф, ул.“Џ. Кенеди"бр.27/6-2З, 
Скопје. 

Пасош бр.485З58/94,издаден од УВР-Струмица на 
име Василевски Ристо,ул.“Елка Јанкова "бр.2/11,Стру-
мица. (40ЗЗ7) 

Пасош бр.486984,издаден од УВР - Струмица на 
име Василевска Македонка,ул.“Елка Јанкова“ бр. 
2/11, Струмица. (40ЗЗ8) 

Пасош бр.1З2З024/99,издаден од УВР-Скопје на 
име Јашари Дехран,ул."Ѓ.Ѓоновиќ"бр.154,Скопје. 

(40340) 
Пасош бр.128З164/99,издаден од УВР - Куманово 

на име Саздовски Алексабдар,ул.“М. Пиј аде “бр.226/7, 
Куманово. (40341) 

Пасош бр. 1013181/97,издаден од УВР-Скопје на 
име Христов Томислав,ул.“Волвоградска“бр! 1/2-16, 
Скопје. (40348) 

Пасош бр. 551573/95,издаден од УВР - Велес на 
име Бузалковски Тоше,Велес. (40349) 

Пасош б р ! 123715/98,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Јовановски Емил,ул."Михаил Чаков“ бр.1З-2/10, 
Скопје. (40350) 

Пасош бр.900122/96,издаден од УВР - Тетово на 
име Бехадини Астрит,с.Порој,Тетово. (40359) 

Пасош бр.571387/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Љубе Спасовски,ул." Драчевска "бр.5/121,Скопје. 
40361 

Пасош бр.1ЗЗ72120/00 на име Секулоска Габриела, 
Струга. (40364) 

Пасош бр.0777024 на име Павлов Драги,с. 
Војславци Радовиш. (40372) 

Пасош бр.658126,издаден од ОВР-Свети Николе на 
име Саздева Јасминка,ул.“К.Маркс“бр.70,Свети Нико-
ле. (40380) 

Пасош бр.091680 на име Андонова Лилјана,ул.“В. 
Влаховиќ“ бр. 2-4-8,Кавадарци. (40382) 

Пасош бр.7З2З62 на име Џелал Џелили, с. 
Сенокос, Гостивар. (40402) 

Пасош бр.1294407/99,издаден од УВР-Скопје на 
име Енвер Бајрами, с.Сарај,ул."8“бр.12,Скопје.(40403) 

Пасош бр.09З5248 на име Садрија Фламур,Дебар. 
Пасош б р ! 174441,издаден од УВР-Охрид на име 

Васко Митрески, с. Велгошти,Охрид. (40420) 
Пасош бр.8ЗЗ848/96,издаден од УВР - Скопје на 

име Смијалков Илија,Скопје. (40423) 
Пасош бр.1130174 на име Берканд Салиев, Стру-

мица. (40429) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ“ бр. 

81/00 за “пасош бр.1153651, на име Абдулаи Хиса, 
ул."С. Наумов“ бр. 7/1-40,Скопје, се сторнира. (40435) 

Пасош бр.162655 на име Јашари Фатмир,Гостивар. 
' Пасош бр.1З819З9,издаден од УВР-Струмица на 

име -Јанков Илија, ул."Киро Абрашев" бр. 49, 
Струмица. (40439) 

Пасош бр.142З471/00,издаден о,д УВР-Струмица на 
име Воданов Коста дин ,ул.“Ѓуро Ѓаковиќ “бр. 63, Стру-
миц. (40440) 

Пасош бр.1121528,издаден од УВР-Скопје на име 
Александар Ангелов, ул. "202 "бр.З-а, нас.Г.Делчев, 
Скопје. (40446) 

Пасош бр.724122 на име Саитоски Алириза, с. 
Пласница,Македонски Брод. (40475) 

Пасош бр. 1245685 на име Николеска Наташа, ул. 
"Прилепска" бр.18, Охрид. (39454) 

Пасош бр.998676, на име Стрезоска Славица, бул. 
"Туристичка" бр.50/З/4,Охрид. (40493) 

Пасош бр.0З80422 на име Алију Алија, с. Орашје, 
Тетово. (40516) 

Пасош бр.8814З2/96,издаден од УВР-Гостивар на 
име Јетон Селими, ул."Балиндолска"бр.95,Гостивар. 

Пасош бр.10425З6/97,издаден од УВР - Теово на 
име Штефанес Фаредин,с.Жеровјане,Тетово. (40544) 

Пасош бр.1410012/00,издаден од ОВР-Струга на 
име Шеји Мухедин,с.Велешта,Струга. (40547) 



Пасош бр.139808/93 на име Матоска Даница, ул. 
" Ристо Крле" бр.5/21,Струга. (40548) 

Пасош бр.371310,издаден од ОВР - Струга на име 
Полиси Енвер,с. Добовјане,Струга. (40550) 

Пасош бр.1389018/00 на име Хида Манде, ул."ЈНА'' 
бр.57,Струга. (40552) 

Пасош бр.1389802/00 на име Хида Зимбриет, ул. 
"ЈНА'1 бр.57,Струга. (40553) 

Пасош бр.1389017/00 на име Хида Шкндим, ул. 
"ЈНА'1 бр.57,Струга. (40555) 

Пасош бр.1024448/97,издаден од УВР - Куманово 
на име Рејхан Спахија,ул."В.Главинов"бр.16, Кума-
ново. 

Пасош бр.247850 на име Азизи Фете,Тетово. 
(40597) 

Пасош бр.275699,издаден од УВР - Кочани на име 
Георгиев Горан,ул."4-ти Јули "бр.27,Кочани. (40601) 

Пасош бр.1161661/98, издаден од УВР- Велес на 
име Ибрахимовиќ Есат,с.Оризари,Велес. (40619) 

Пасош бр.1158892/98 на име Речи Арбер,ул."ЈНА" 
бр. 57,Струга. . (40628) 

Пасош бр.1176622/99,издаден од УВР-Куманово на 
име Ќани Бајрами,с. Романовце,Куманово. (40644) 

Пасош бр.1121290/98,издаден од УВР-Тетово на 
име Ракип Ќамили, с.Г.Речица,Тетово. (40646) 

Пасош бр.1087630,издаден од УВР-Скопје на име 
Решад Куртај, ул."Рокомија"бр.84 б,Скопје. (40651) 

Пасош бр.1192563/99,издаден од УВР-Скопје на 
име Владимир Поповски,бул."Ј.Сандански"бр.27/21, 
Скопје. 

Пасош бр.0349997 на име Василева Лилјана, ул. 
"Кукушкаш" бб, Гевгелија. (40653) 

Пасош бр.1042347,издаден од УВР - Тетово на име 
Деари Бедри, с.Челопек,Тетово. (40661) 

Пасош бр.873541/96,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Гичков Тодор,ул.“Железничка"бр.52,Скопје. 

Пасош бр.0331849/94,издаден од УВР - Велес на 
име Демирова Кадрије, Комплекс УЗУС ламела Б/2-5, 
Велес. (40664) 

Пасош бр.0331850/94,издаден од УВР - Велес на 
име Демиров Шалевент, Комплекс УЗУС,ламела р/2-
5, Велес. (40665) 

Пасош бр.1042924,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмет Полику,ул. "Дижонска" бр.46-а,Скопје. 

(40666) 
Пасош бр.1182050,издаден од ОВР- Гостивар на име 

Нуредини Менсур, с. Горна Бањица,Гостивар. (40690) 
Пасош бр.165742,издаден од ОВР - Гостивар на име 

Абдулселам Нуредини,с.Горна Бањица, Гостивар.(40691) 
Пасош бр.165746,издаден од ОВР - Гостивар на име 

Нуредини Ханифе,с. Горна Бањица,Гостивар. (40692) 
Пасош бр.1429409,издаден од ОВР- Гостивар на име 

Нуредини Сема, с. Горна Бањица,Гостивар. (40693) 
Пасош бр.368439,издаден од ОВР - Кичево на име 

Зеќироски Мустафа, с. Стрелци,Кичево. (40700) 
Пасош бр.1337929,издаден од УВР - Охрид на име 

Стојаноска Снежана, с.Елшани,Охрид. (40714) 
Пасош бр.1158892/98 на име Речи Арбер,ул."ЈНА" 

бр.57,Струга. (40715) 
Пасош бр.79037,издаден од ОВР - Кичево на име 

Рушитоски Имет, ул. "И.Акиоски" бр. 145,Кичево. (40716) 
Пасош бр.175763,издаден од ОВР - Кичево на име 

Ахмеди Рамазан,с. Туин,Кичево: (40717) 
Пасош бр.830013 на име Цноли Лазим, ул.“В. Стефо-

ски" бр.50,Охрид. (40718) 
Пасош бр.663985 на име Цноли Игбол, ул."В.Сте-

фоски" бр.50,Охрид. (40719) 
Пасош бр.116842 на име Максудов Ајдула, с. Конче, 

Радовиш. (40720) 
Пасош бр.1028540, издаден од УВР - Кочани на име 

Тони Колев,ул." Македонска" бр.34,Кочани. (40721) 
Пасош бр.1203506,издаден од УВР-Штип на име 

Ибраим Милмин, с. Кичица,Штип. (40722) 

Пасош бр.0946213 на име Ќосев Риеш, ул.Т.Прли-
чев" бб,Кавадарци. (40723) 

Пасош бр.364097/94, на име Трајковска Драгица, ул. 
"^Трајчевски" бр.37,Охрид. (40725) 

Пасош бр.590067,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Алија Аднан. с. Врапчиште ,Гостивар. (40726) 

Пасош бр.913410 на име Светослав Кочовски,ул. 
"Ленинова" бр.71,Битола. (40727) 

Пасош бр.096634 на име Јовановски Кирило,Прилеп. 
(40729) 

Пасош бр.1067320 на име Нена Шимпрага, ул. "Шит-
ка " бр.208, Кавадарци. (40743) 

Пасош бр.1095374/98,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Сејфуловски Абдуљсаит, с. Блаце,Скопје. (40748) 

Пасош бр.536266/94,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Фуга Саќип, ул."Горѓи Томовски"бр.14,Скопје, (40754) 

Пасош бр.941512/96,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Стеваноски Игор,ул. "Јуриј Гагарин"бр.6/ЗѕСкопје.(40760) 

Пасош бр.1063110,издаден од УВР - Тетово на име 
Аљиљи Редита,с. Горно Седларце,Тетово. (40767) 

Пасош бр.1303611,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Севдаиљ Али,ул." Антон Попов" бр.3/1 ,Скопје, (40790) 

Пасош бр.1382903, издаден од УВР - Струмиц? на име 
Марков Илија, с. Сушица бр.331, Струмица. (40895) 

Пасош бр.1423225,издаден од УВР-Струмица на име 
Оџаков Нано,ул.“Герас Цунев"бр.15,Струмица. (40898) 

Пасош бр. 0771594, издаден во Конзулат во Берн -
Германија на име Саитоски Алириза, с. Плашица, Ма-
кедонски Брод. (31236) 

Пасош бр. 245959, издаден од УВР - Тетово на име 
Адеми Емрије, ул. "134" бр.22,Тетово. (39690) 

Пасош бр. 763796/95издаден од УВР-Скопје на име 
Ивчева Аница, ул." О. Николов" бр.93/5,Скопје. (40813) 

Пасош бр.800881/96,издаден од УВР-Куманово на 
име Курмије Зибери,ул. "11" бр.43,с. Арапинова,Скопје. 

Пасош бр.963320/96,издаден од УВР - Тетово на име 
Буј амин Адеми, с. Порој,Тетово. (40820) 

Пасош бр. 518093/94,издаден од УВР- Тетово на име 
Куртиши Хазбије,ул." О.Николов" бр.6,Тетово. (40867) 

Пасош бр.853928/96,издаден од УВР-Куманово на 
име Љатифи Џеват,ул."П. Илиевски "бр.8 б,Куманово. 

Пасош бр.1199258/99,издаден од УВР-Тетоао на, име 
Сахити Намик,с.Огримница,Тетово. .41009) 

Пасош бр.1322160/00,издаден од УВР-Тетово на име 
Јетмир Сахитих. Стримница,Тетово. (41016) 

Пасош бр.449682/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Јане Димитровски,ул.“ Л. Кошут“бр.З,Скопје. (41021) 

Пасош бр.557586/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Серани Назим,с. Танушевци,Скопје. (41094) 

Пасош бр. 0192894,издаден од УВР - Тетово на име 
Имирја Сулејмани, с.Челопек,Тетово. (41153) 

Пасош бр. 0214953, издаден од УВР - Скопје на име 
Тодоровска Аце,с.Дељадровци,Скопје. ^ (41194) 

ч Пасош бр.1137064,издаден од УВР-Кумаиово на име 
Станковска Оливера,с.Дењадровце,Скопје. (41202) 

Пасош бр.1086379/98,издаден од УВР-Скопје на име 
Лазарова Евгенија,ул."Јабланица"бр.25,Скопје. (41228) 

Пасош бр.1067320 на име Нела Шимпрага,ул." Шта-
ка" бр.208Глипшќ,Кавадарци. ' (41312) 

Пасош бр.1091588, издаден од УВР - Тетово на име 
Даути Хава, с. Камењане, Тетово. (36868) 

Пасош бр. 1181170, издаден од УВР - Тетово на име 
Исмаили Беамин, с. Теарце, Тетово. (41637) 

Пасош бр.1181170, издаден од УВР - Тетово на име 
Исмаили Беамин, с. Теарце, Тетово. (41637) 

Чекови од бр. 5384085 до 5384089, од тековна сметка 
бр. 1002730,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Васил Преспаровски,Скопје. (40851) 

Чек бр.0030005454857,од тековна сметка бр. 12457434, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Таневска Ленче,Скопје. (40864) 

Чекови од бр.4440239 до 4440245, од тековна сметка 
бр.3109763,издадени од Поштанска Штедилница-Скопје 
на име Дејан Рајчановски,Скопје. (40869) 



Чекови од бр.5523664 5523669,од тековна сметка бр. 
5696239,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Мемеди Зухра,Скопје. (41055) 

Чекови од бр.0070004827891 до 0070004827896,од те-
ковна сметка бр.12314489, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Апостоловска Милка,Скопје. 

Работна книшка на име Асани Муни е ,с. Бачишта, 
Кичево. (40957) 

Работна книшка на име Трајанка Вангелова, ул. 
" Братство и единство" бр.ЗЗ богданци. (40958) 

Работна книшка на име Димитров Живко, с.Блатец, 
Виница. (40959) 

Работна книшка на име Борче Симеонов,ул. "Нико-
ла Карев "бб,Кочани. (40961) 

Работна книшка на име Ванчо Андонов, ул."Маке-
донска "брк5Дочани. (40962) 

Работна книшка на име Манасиеф Никола, ул. 
"Александар Македонски“ бр.29,Радовиш. (40968) 

Работна книшка на име Петкова Ана, ул. "Прво-
мајска "бр.19,Богданци. (40969) 

Работна книшка на име Ајдарпашиќ Аземина,ул. 
"Енѓелсова“ бр. 2,Велес. (40975) 

Работна книшка на име Коџаџику Харун,Струга. 
Работна книшка на име Танев Влатко,с.Јаргулица, 

Радовиш. (40984) 
Работна книшка на име Фламур Таироски, с. Маму-

довци,Кичево. (40992) 
Работна книшка на име Мустафоска Серветка,ул. 

-Скопска“ бр.40ЈКичево. (40993) 
Работна книшка на име Добривојева Зорица, ул. 

иДГ.Кара"бр.72,Тетово. (40996) 
Работна книшка на име Вели Лимани,с. Челопек, 

Тетово, (40998) 
Работеа книшка на име Тодоровски Ацо, с. Дељад-

ровци,Скопје. (41208) 
Работна книшка,издадена од Куманово на име Стан-

ковска Оливера, с. Дељадровци,Скопје. (41216) 
Работна книшка на име Тони Пашоски,с. П.Рувци, 

Прилеп. (41296) 
Работна книшка на име Снежана Богданоска, с. 

ВоѓаниЈЛрилеп. (41297) 
Работна книшка на име Франц Марко,Скопје. (41317) 
Работна книшка на име Франц Томослав,Скопје. 
Чековна картичка бр.3859081, издадени од Комерци-

јална банка а.д. -Скопје на име Стошиќ' Драгољуб, 
Скопје. /л.'- (41316) 

Свидетелство на име Ангелчо Сгоименовски,Маке-
донска Каменица, Делчево. ' - ' (40964) 

Свидетелство за 6 одделение на име Мустафи Соф-
мине, с. Синичане,Тетово. ; : - (40970) 

Свидетелство за 2 година на име Вангелов Митко, 
ул."Киро Крстев“ бр. 84Деготино. (40976) 

Свидетелство за 8 одделение на тке Постолова 
Весна, ул."Велко Влаховиќ“ бр.12,Кочани. ^ - 1 (40977) 

Свидетелство на име Ајрула Османи,Куманово40979 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ 

"Дритас.Рашче-Скопјена име Фидајете Рецепи, с. 
Сарај,Скопје. (41167) 

Свидетелство на име Митрески Јане, с. Кривогаш-
тани,Прилеп. (41298) 

Свидетелство на име Тодеска Иванка, с. Криво-
гаштани,Прилеп. (41300) 

Свидетелство на име Дамир Муртезани,Тетово. 
Индекс бр. 238/2000,издаден од Електротехнички 

Факултет - Скопје на име Татабитовски Илин,Скопје. 
Диплома на име Трајанов Благој, ул."С.Наумов"бр. 

33;Радовиш. (40986) 
Диплома на име Паунов Гоце,Штип. ^ (40989) 
Диплома за завршена гимназија на име Ѓорѓиоска 

Марина,ул."М.Црвенкоски" бр. 7,Прилеп. (40994) 
Книшка на име Камил е Идризи,Куманово. (40978) 
Здравствена легитимациј а бр. 37240117 на име Тра-

јанка Ташковска, нас.Карпош бр. 6-1-15,Битола. (40990) 

Лична карта на име Џамбазовска Ратка,Штип. 40987 
Избирачка легитимација на име Марковски Грозде, 

с. Герман,Крива Паланка. (40949) 
Избирачка легитимација на име Димитриесвски 

Драги, с.Герман,Крива Паланка. (40950) 
Избирачка легитимација на име Миленковска Сто-

јанка, с.Герман,Крива Паланка. (40951) 
Избирачка легитимација на име Трајчевски Бојан, с. 

Герман,Крива Паланка. (40952) 
Избирачка легитимација на име Белковски Ј^уте, с. 

Герман,Крива Паланка. (40953) 
Избирачка легитимација на име Стефановска Сто-

јанка, с.Герман,Крива Паланка. (40954) 
Избирачка легитимација на име Миленковски 

Станко,с. Герман,Крива Паланка. (40956) 
Избирачка легитимација на име Исламоска Невзије 

с. Лабуништа,Струга. (40983) 
Избирачка легитимација на име Трајанка Ташков-

ска, нас. Карпош бр.6-1-15,Битола. (40991) 
Престанува со вршење надејност на име ТП " Фе-

никс“ Владимир Илиевски,Скопје. (40868) 
Чек бр. 00067394, од тековна сметка бр. 10111/97, из-

даден од Македонска банка ад Скопје на име Ристовска 
Перунка,Скопје. (40713) 

Чекови од бр. 2652361 до 2652364 од бр.2810832 до 
2810841 и чек 2013556, од тековна сметка бр.555128, из-
дадени од Тетовска банка - Тетово на име Борис Моми-
роски, ул."Никола Грчето" бр.4-1/3,Скопје. (40733) 

Работна книшка на име Пешиќ Маријана,Скопје. 
Работна книшка на име Исмет Реџеповиќ,Скопје. 
Работна книшка на име Демири Бурхан,Скопје. 
Работна книшка на име Анифе Ќазими,Скопје. 
Работна книшка на цме Шурдоски Захарије,Скопје. 
Избирачка легитимација на име Јовановска Зорица, 

с.Ст.Нагоричане,Куманово. (40654) 
Избирачка легитимација на име Стојановиќ Вален-

тина, с. Сг.Нагоричане, Куманово. (40655) 
Избирачка легитимација на име Димковиќ Оливер, с. 

Ст.Нагоричане,Куманово. (40656) 
Избирачка легитимација на име Лазаревиќ Борис, 

Куманово. (40657) 
Избирачка легитимација на име Стојановиќ Зоран, с. 

Ст.Нагоричане,Куманово. (40658) 
Избирачка легитимација на име Димковиќ Часлав, с. 

Сг.Нагоричане,Куманово. (40659) 
Избирачка легитимација на име Цветановиќ Олгица, 

с.Ст.Наѓоричане,Куманово. (40660) 
Чекови 6Д бр. 1055772 до 1055774 и од бр.1093362 до 

1093369, од тековна сметка бр.11276607, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Савевски Дам-
јан, Скопје., (40554) 

Работна книшка на име Крстиќ Катица,Скопје 40563 
Работна книшка на име Аврамовски Бошко,Скопје. 
Работна книшка на име Илиевски Душко,Скопје. 
Работна книшка на име Атанасова Сузана,ул."Први 

мај" бр.50,Радовиш. (40578) 
Работна книшка на име Ефтимова Верка,ул. "В. 

Карангелески" бр.64/1/3 ,Битола. (40586) 
Работна книшка на име Јовановски Марјан, ул. "Вар-

дарска“ бр. 2,Прилеп. (40588) 
Работна книшка на име Марија Ичкова, с. Буридан 

бр. 45,Велес. (40615) 
Работна книшка на име Ице Стојановски, ул."Пар-

тизанска“ бр.99/18,Битола. (40616) 
Работна книшка на име Богоески Марјан, ул."Ц. 

Коњарец"бр.106А,Прилеп. (40617) 
Работна книшка на име Лариса Лазаревска,Скопје. 
Работна книшка на име Димовски Дејан,Штип. 
Работна книшка на име Димовски Александар, с. 

Војница,Велес. (40634) 
Работна книшка на име Димеска Мирјана,ул. "Борка 

Талески“ бр. 206,Прилеп. (40636) 
Работна книшка на име Петрушев Горан,Скопје. 



, Работна книшка на име Рибана Миовска,Скопје. 
Чековна картичка бр.12593307 и чекови,бр.4179321, 

4179322,издаден од Комрцијална банка а.д.-Скопје на име 
Павиќ Павлина,Скопје. (40687) 

Свидетелство за 8 одделение на име Лефкова Венка 
с. Оганчево,Кочани. (40570) 

Свидетелство на име Дончовска Малина,с.Разловци 
Делево. . (40571) 

Свидетелство на име Манева Наташа, с. Ерџелија, 
Свети Николе. (40582) 

Свидетелство за 8 одделение на име Перов Тодорче 
Велес. (40583) 

Свидетелство на име Царев Зоран, ул."Славе Пет-
ков“ бр.10,Велес. (40584) 

Свидетелство за 6 одделение на име Стаменовска 
Валентина, с. Вакв,Кратово. (40598) 

Свидетелство на име Османи Сеј фула, с. Липково, 
Куманово. (40602) 

Свидетелство на име Керими Кефер,ул.“Козара“ 
бр.6,Куманово. (40603) 

Свидетелство на име Шабани Мемид, с. Лојане,Ку-
маново. (40604) 

Свидетелство на име Моирон Малечковски,с.Гер-
ман, Крива Паланка. (40608) 

Свидетелство за 8 одделение на име Мирдаш Вите-
зи,с.Велешта,Струга. (40609) 

Свидетелство за 7 одделение на име Алексова Мир-
јана, ул. "М. Тито "бр.1/7,Радовиш. (40610) 

Свидетелство на име Марија Божинова,с.Босилово, 
бр.174, Струмица. (40611) 

Свидетелство на име Баки Бакиу, с. Гургурница,Те-
тово. (40625) 

Свидетелство за 8 одделение на име Одгоска Нација, 
с. Лабуништа,Струга. (40629) 

Свидетелство на име Махмуди Мавлуде, с. Загра-
чани,Струга. (40630) 

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Ли-
рија "-Скопје на име Јахи Ибиши,Скопје. (40688) 

Индекс бр.24/98, издаден од Електротехничкиот фа-
култет - Скопје на име Настов Ванчо,Скопје. (40683) 

Диплома на име Трајчев Владимир, ул."Н.Коперник" 
бр. 18,Штип. (40613) 

Диплома на име Бошкова Тања,Штип. (40632) 
Здравствена легитимација на име Ратка Младенова, 

с. Зоропинци,Пробиштип. . (40579) 
Здравствена легитимација на име Тодоров^ Суза, 

ул."Д.Груев" бб,Пробиштип. /;(4058О) 
Здравствена легитимација на име Митева Невенка, 

Пробиштип. / (40581) 
Здраваствена легитимација на име Андов Игррче, с. , 

Ст.КараорманДПтип. !:($0614) 
Девизни штедни книшки бр.27919/15 и, 2941/84, изда-

дени од Охридска банка-Охрид на име , Менкиноски 
Андон, с. Велгошти,Охрид. (40600) 

Избирачка легитимација на име Трајкович Цдица, с. 
Лопатица,Прилеп. (40587) 

Избирачка легитимација на име Велиноски Вангел, 
с. Лопатица,Прилеп. (40589) 

Избирачка легитимација на име Стојкоски Славчо, с. 
Лопатица,Прилеп. (40590) 

Избирачка легитимација на име Столески Слободан, 
с. Лопатица,Прилеп. (40591) 

Избирачка легитимација на име Столески Никола, с. 
Лопатица,Прилеп. (40592) 

Избирачка легитимација на име Столеска Николина, 
с. Лопатица,Прилеп. (40593) 

Избирачка легитимација на име Шијаковска Гор-
дана, с. Лопатица,Прилеп. (40594) 

Избирачка легитимација , на име Јонче Димитров-
ски,Крива Паланка. ^ (40605) 

Избирачка легитимација на име Милица Ѓорѓиевска, 
с. Герман,Крива Паланка. (40606) 

Избирачка легитимација на име Санде Ѓорѓиевски, с. 
Герман,Крива Паланка. (40607) 

Избирачка легитимација на име Ибраимоски Емине, 
с. Црнилиште,Прилеп. (40618) 

Избирачка легитимација на име Ибраимоски Тефи-
де, с.Црнилиште,Прилеп. (40620) 

Избирачка легитимација на име Ибраимоски Нејази, 
с.Црнилиште, Прилеп. (40621) 

Избирачка легитимација на име Ибраимоски Семи-
јал с.Црнилиште,Прилеп. (40622) 

Избирачка легитимација на име Адемоска Улвије, с. 
Црнилиште,Прилеп. (40623) 

Избирачка легитимација на име Амзоска Џемиле, с. 
Црнилиште,Прилеп. (40624) 

Избирачка легитимација,со бр. на л.к.1556702,иЗда-
ден од СО-Гази Баба-Скопје на име Павиќ Павлина, 
Скопје. (40684) 

Работна книшка на име Звонко Тодороски,Скопје. 
Работна книшка на име Шадие Бужаља,Скопје40474 
Работна книшка на име Јакупи Ајше,с.Раштани, 

Велес. (40485) 
Работна книшка на име Магдалена Арсова, с. Зрнов-

ци, Кочани. (40486) 
Работна книшка на име Физа Троли,Скопје. (40489) 
Работна книшка на име Пембе Амушева, ул. "Коца 

Ваир "бб,Радовиш. (40494) 
Работна книшка на име Харапов Величко, ул."Егеј-

ска "радовиш. (40495) 
Работна книшка на име Лукарова Олгица,улн8 Сеп-

тември“ бр.82, Радовиш. (40496) 
Работна книшка на име Павлова Сузана,Штип.40497 
Работна книшка на име Идризоски Наим, ул. "Ку-

кушка " бр. 14,Прилеп. (40510) 
Работна книшка на име Касами Самет,с. Гургурни-

ца,Тетово. (40521) 
Работна книшка на име Анастасија Николовска, 

Скопје. (40545) 
Работна книшка на име Шејап Маслар,Скопје.40556 
Свидетелство на име Пешева Илинка,ул.“А.Бабата4' 

бр.4ДСратово. (40483) 
Свидетелство на име Звонко Велинова.Стамер, Дел-

чево. (40487) 
Свидетелство за 8 одделение на име Џабирски Би-

лјана, с. Разловци Делчево. (40488) 
Свидетелство на име Николиќ Димитрија Анета, 

нас.Чашка,Велес. (40500) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фејзулоски 

Урми, с. Пресил,Крушево. (40513) 
Свидетелство на име Емурлаи Џемиље,Тетово.40515 
Свидетелство на име Мислими Шефки,с.Чајле,Гости-

вар. (40522) 
Свидетелство, издадено од ОУ "Цветан Димов 

Скопје на име Дациќ Сафет,Скопје. (40558) 
Ученичка книшка,издадена од АСУЦ "Боро Петру-

шевски“ Скопје на име Јовановски Темелко,Скопје. 
Индекс бр. 237/86, издаден од Електротехнички фа-

култет -Скопје на име Танаскоски Дионис,Скопје.40543 
Индекс,издаден од Архитектоски факултет -Скопје 

на име Фитески Кочо,Скопје. (40557) 
Здравствена легитимација на име Петковски Благој 

ул." Република" бр. 61,Битола. (40509) 
Лична карта на име Гордана Мартиновска,Тетово. 
Даночна картичка бр. 4030990245291, издадена од 

Управа за приходи - Скопје на име Макинг Душко 
ДООЕЛ, Скопје. (40477) 

Даночна картичка сер.бр.0011397 бр.4011990106190 
на име "Мак Комерц“,ул.“ Сл овенска"бр.30,Кавадарци. 

Даночна картичка на име Гордана Дојчинова,'Те-
тово. (40514) 

Даночна картичка брт5027993102354 на име Хрисггов 
Френчо, ул."Панче Пешев"бр.8-3/6,Струмица. (40526) 

Чек бр.9012/26 налице Емил Наумов,Штип. ѕ (40524) 



Избирачка легитимација на име Санде Ѓоргиевски, с. 
Герман,Крива Паланка. - (40490) 

Избирачка легитимација на име Милица Ѓоргиевска, 
с. Герман,Крива Паланка. (40491) 

Избирачка легитимација на име Стојанка Миленов-
ска, с.Герман,Крива Паланка. (40492) 

Чекови од бр. 4134859 до 4134875, од тековна сметка 
бр.8448Ѕ43,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Каровиќ-Куновска Радмил а,Скопје.40352 

Чекови од бр. 3199864 до 3199877, од тековна сметка 
бр. 6827768,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Димитровска Соња ,Скопје. (40376) 

Чекови од бр. 4418545 до 4418553, 4351912, 4351914 и 
4418543, од тековна сметка бр. 10558957, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Цепенковска 
Магда,Скопје. (40395) 

Работеа книшка на име Меноски Васил,Охрид.40363 
Работна книшка на име Османовски Фатон,Дебар. 
Работна книшка на име Засилена Славица,ул.“Пар-

тизанска бр.78,Радовиш. (40368) 
Работна книшка на име Мицева Гордана,ул." Коџа 

Басир“ бр.54, Радовиш. (40390) 
Работна книшка на име Соколов Методи,бул. "ЈНА'' 

бр.4/11ДПтип. (40392) 
Работна книшка на име Павличковска Гордана, 

Скопје, (40396) 
Работна книшка на име Салиу Рухит, ул."Балин-

долска " бр.89,Гостивар. (40404) 
Работна книшка на име Емини Васуф,Кочани.40412 
Работна книшка на име Телфие Садики Муртезан, 

с.Слупчане,Куманово. (40417) 
Работна книшка на име Башким Садики,с.Слупчане 

Куманово. (40418) 
Работеа книшка на име Бачевски Јован,Скопје. 
Работеа книшка на име Марина Арсова Митева, 

. Штип. (40426) 
Работеа книшка на име Мацовски Златко, с. Брве-

ница,Тетово. (40432) 
Работна книшка на име Фетаи Мемедали, с. Дебре-

ше,Гостивар. (40438) 
Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ"Влаз-

рими“-Куманово на име Зимбери Назифе, с. Черкеско 
Село,Куманово. (40362) 

Свидетелство за 8 одделение на име Атанасова Сил-
вана, с. Подареш,Радовиш. (40367) 

Свидетелство за завршена 4 година гимназија на име 
Витанова Сузана,ул." Самоилова" бб,Радовиш.40369 

Свидетелство за 8 одделение на име Дејанчо Коцев, 
с. Ораовица,Радовиш. (40370) 

Свидетелство на име Марјанчо Дичовски, с. Раз-
ловци,Делчево. (40383) 

Свидетелство бр. 0605-384/242, на име Јовановски 
Марјанчо, с.Разл овци Делчево. (40384) 

Свидетелство за 4 одделение на име Младеновски 
Јовица, с. Татомир,Кратово. (40385) 

Свидетелство за 8 одделение на име Димитровска 
Стојанка,ул."В.Јоциќ“,Крива Паланка. (40386) 

Свидетелство за 8 одделение^ име Абдула Абду-
раманов, с. Конче радовиш. (40388) 

Свидетелство за 4 одделение на име Емине Чола-
кова, с. Конче,Радовиш. (40389) 

Свидетелство за 4 одделение на име Манушев Крсто 
Горѓи,ул. "А.Македонски",Радовиш. (40391) 

Свидетелство на име Самет Исмаили,Тетово. 40401 
Свидетелство за 1 одделение на име Зумберова 

Камил Мерилка, с.Мелница,Велес. (40408) 
Свидетелство на име Игнова Слободанка, ул."Лени-

нова1"бр.34/2/9, Велес. (40409) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стаменков Б. 

Марјанчо, с.Чифлик,Кочани. (40411) 
Свидетелство на име Ирена Никол оска,ул.“ Д. Кова-

чески“ бр, А 6, Струга. (40421) 
Свидетелство на име Ѓорѓиевиќ Бобан,Штип.40424 

Свидетелство на име Михајловски Сашо,Проби-
штип. (40427) 

Свидетелство за 8 одделение на име Картинов Жар-
ко,ул."Родна Ивева "бр.147,Велес. ' (40428) 

Свидетелство на име Муртезани Сулбије,с.Желино, 
Тетово. (40434) 

Ученичка книшка,издадена од ДСХТУ "Марија 
Кири Склоковска" - Скопје на име Елисавета Спасов-
ска,Скопје. (40399) 

Индекс бр.5900,издаден од Правен Факултет - Скопје 
на име Костова Љубица,Скопје. (40378) 

Диплома на име Мишев Тони, ул."Х.Т.Карпош" 
бр.12Дјзобииггип. ' (40393) 

Диплома на име Арсеновски Благоја,Кратово.40413 
Легитимација на име Џемоска Лима, с. Папрадник, 

Дебар. (40365) 
Здравствена легитимација на име Добрила Ми ла-

невска,ул.“ Солунска“ бр.241,Битола. (40394) 
Здравствена легитимација бр.67849-02 на име Бе-

кироски Алит, с. Житоше,Крушево. (40431) 
Уверение за работа на име Чаушевска Ирена, ул. "8 

Март“ бр.14,Велес. (40373) 
Уверение за 3 година - браварско на име Јаначковски 

Митко,ул."Крстов Дол",Крива Паланка. (40381) 
Даночна картичка бр. 5030996143931 додадена од 

Управа за приходи наград - Скопје на име 111 ''Леко“, 
Скопје. (40360) 

Одобрение за склучување договори за компезациони 
работи со странство бр.0821-3382/2,издадено од 
Министерство за трговија на РМ на име АД ХЕК 
" Југохром" -Јегуновце,Тетово. (40375) 

Престанува со вршење на дејност, на име "Заната" -
Илија Димитровски,Скопје. (40444) 

Намалување на основната главнина на име "Про-
дукција 999",Скопје. (40445) 

Решение за престанок вршенана дејност, издадено од 
на име ТП "Балкан“ Трговија на мало - Сали Азем, 
Скопје. (40405) 

Чекови од бр. 0090003857254 до 0090003857260, од 
тековна сметка бр.01540360 и чековна картичка на име 
Вишниќ Акија,Скопје. (40351) 

Работна книшка на име Срѓан Максимовски,с.Ржа-
новце,Куманово. (40308) 

Работна книшка на име Филипова Јаготка,ул."Боро 
Ловџија“ бр. 54,Кочани. (40311) 

Работна книшка на име Цветковиќ Стојанче, Скопје. 
(40313) 

Работна книшка на име Трајковска Лидија, ул."Ѓ. 
Милановиќ "бр. 5,Куманово. (40314) 

Работна книшка на име Ангелов Димче,сЈаргулица 
Радовиш. (40322) 

Работна книшка на име Еленица Миленкова, ул." Де-
веани"бр.10,Битола. , (40326) 

Свидетелство за 8 одделение на име Кочевски Да-
вор,с. Иванковцки, Велес. (40309) 

Свидетелство на име Диљавер Ислами,ул."Цар Са-
моил " бр. 20,Куманово. (40312) 

Свидетелство на име Асаноски Џемаил, с. Лабу-
нипгга,Струга. (40315) 

Свидетелство за 4 одделение на име Павлова К. 
Ратка, с.Г. Липовиќ,Радовиш. (40321) 

Свидетелство за 8 одделение на име Јанева Ј.Суза, с. 
Г Липовиќ,Радовиш. (40323) 

Свидетелство за 4 година, издадено од Економско 
училиште на име Граороски Стевчо, ул."Димо Наред-
н и о т "бр.58,Прилеп. (40330) 

Свидетелство на име Симоноска Елена ул^Буди-
маш бр.М ,Прилеп. (40331) 

Свидетелство за 4 одделение,издадено од ОУ од с. 
Норово на име Мерита Идризи, с. Норово,Прилеп. 

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ 
"Бајрам Шабани“, с. Д.Свиларе - Скопје на име Хаеме 
Јусуфи,с. ^Свиларе,Скопје. (40339) 



Индекс бр. 156/92,издаден од Електротехнички 
Факултет-Скопје на име Гошев Георги,Скопје. (40334) 

Диплома на име Иваноски Влатко, ул."Самоилова'' 
бр. 67,Прилеп. (40333) 

Легитимација на име Далипоски Јасмин, с. Пап-
радник,Дебар. (40319) 

Легитимација на име Далипоски Зулфо, с. Папрад-
ник,Дебар. (40320) 

Здравствена легитимација на име Сребреноска Ма-
кедонка,Пробиштип. (40324) 

Чек бр.6195издаден од Штедилница "ТАТ"-Битола 
на име Наумовски Благојац."Ѓ.Петров"бр.60А ,Би-
тола. , (40327) 

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Со решението на Основниот суд Скопје I - Скопје 
е извршен упис на намерувано намалување на основ-
ната главнина на Друштвото за филмска продукција 
ПРОДУКЦИЈА 999 Драган и други ДОО-Скопје, со 
седиште на ул. "Димитрие Туцовиќ“ бр. 20, согласно 
член 203, 204 став 1 точка 2 од ЗТД. Постојаниот ка-
питал на друштвото во износ од 176.800 дем, односно 
во денарска противвредност од 5.480.800,00 денари, ќе 
се намали за 162.800 дем, односно во денарска против-
вредност од 5.046.800,00 денари. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ“. Друштвото е со-
гласно врз основа на барање на доверителите, да им го 
исплати побарувањето или да им даде гаранција. 

(40445) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ“ бр 26/98), Комиси-
јата формирана со Решение бр. 12-Ц148/1 од 
27.09.2000 година на Министерот за здравство објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-31/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИ-
ЈА И ВАКЦИНИ ЗА БОЛЕСТИ ПО ЕЦИДЕМИО-
ЛОШКИ ИНДИКАЦИИ СОГЛАСНО ПРОЃРАМА' 
ТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2001 ГОДИНА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ ' 
1. Набавувач по овој отворен повик 0р., 03-31/1 е 

Министертвото за здравство со седиште на ул. "50'-та 
Дивизија“ бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката се вакцини за континуир-
ана имунизација на населението во Република Маке-
донија и вакцини по епидемиолошки индикации сог-
ласно Програмата за задолжителна имунизација на 
населението во Република Македонија за 2001 година 
и тоа: 

Ред. 
број Вид на вакцини Број на 

дози 
За континуирана имунизација 

1. Ди Те ал 35.000 
2. Ди Те про адултис 65.000 
3. Рубеола 25.000 
4. МРП 90.000 
5. Туберцулин (ППД) - 100.000 
6. Паротит ' : 300 

7. ' Морбилли 300 
8. ИПВ (полно инактивна вакцина) 1000 

По епидемиолошки индикации 
9. Цхолера 100 
10. Иммуноглобулин рабиес (Хуман) а 

10 мл 
' 100 

И. Имуноглобулин рабиес (Хуман) а 
2 мл 

60 

12. ХБВ (енгериџ Б) 300 
13. Рабивак 100 
14. Тупхим 400 

\ 

3: Понудувачи можат да бидат само правни лица 
кои имаат одобрение за вршење на дејност промет на 
големо со лекови издадено од страна на Министерст-
вото за здравство на Република Македонија. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 15 и 16 од Законот за јавните набавки. 

5. Сите поединости во врска со деталниот опис на 
предметот на набавката, содржината на понудите, до-
кументацијата, начинот на доставување на понудите, 
критериумите за оценка итн. се дадени во тендерската 
документација. Заинтересираните понудувачи можат 
да ја разгледаат или подигнат тендерската документа-
ција, без надомест, во просториите на Министерство-
то за здравство, ул. "50-та Дивизија“ бр. 6, Скопје (ли-
це за контакт: д-р Јованка Костовска тел. 135-805) се-
кој работен ден од 10.00 часот до 14.00 часот, во вре-
метраењето на јавниот повик. 

6. Краен рок за доставување на документацијата и 
понудите на адресата која прецизно ќе биде наведена 
во тендерската документација е 15 дена од денот на 
објавувањето на отворениот повик. Доставувањето на 
документацијата и понудите може да се изврши лично 
или со препорачана пошта, при што како дата на дос-
тавување ќе се земе предвид, датата на поштенскиот 
жиг. 

7. Јавното отворање на понудите во присуство на 
претставници на понудувачите ќе се изврши во 10.00 
часот на 24.11.2000 год. на адреса: Министерство за 
здравство, ул. "50-та Дивизија“ бр. 6, Скопје, сала за 
состаноци бр. 1, спрат ИИИ. 

8. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и о.цие кои не се изработени според усло-
вите наведенатендерската документација, нема да 
се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

I Врз основа на членовите 10,14,15 и 16 од Законот 
за јавните набавки ("Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки при ОУ "Абдил Фрашери“ -
Боговиње објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО ЗА-

НАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач ОУ "Абдил Фрашери“ - Боговиње. 
1.2. Предмет на набавката: изведување градежни, 

градежно занаетчиски и инсталатерски работи (фаза 1 
градење нов училишен објект), на ОУ "Абдил Фраше-
ри" - Боговиње. 

1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчиски-
те и инсталатерските работи даден е во тендерската 
документација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на. учество на сите.домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид дејност. 



2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се види и 

подигне во ОУ "Абдил Фрашери“ - Боговиње, со на-
доместок од 500,00 денари, плус ДДВ со каса исплата. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите треба да содржат единечни цени по 

позиции и вкупна цена на понудата со вкалкулиран 
ДДВ според тендерот, изразена во денари. 

3.2. Начин на плаќање: конкретен (авансот не мо-
же да биде поголем од 30 отсто). 

3.3. Рок на изведување на предметните работи, из-
разени во календарски денови. 

3.4. Рок на важноста на понудата. 
3.5. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изве-

дува сам или ќе ангажира и подизведувачи. 
3.6. Понудувачите се должни кон понудата задол-

жително да ја достават Следната документација: 
' 3.6.1. Придружна документација 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документи за бонитет издадени од носителот на 

Платниот промет, во согласност со Правилникот за со-
држина на документот за бонитет, донесен од минис-
терот за финансии (оригинал или заверена фотокопи-
ја од нотар), 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар на претпријатија за 
поведена постапка за стечај - потврда од надлежен ос-
новен суд), 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - уверение од над-
лежниот основен суд), оддел за прекршоци, 

- физички лица кои, во согласност со Законот за 
вршење на занаетчиската дејност, вршат занаетчиска 
дејност и се запишани во регистарот на занаетчии во 
Министерството за стопанство на РМ, немаат обврски. 
кон понудата да ги приложат придружните документи 
наведени во алинеја 3 и 4. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверени од нотар, со 
исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

3.6.2! Документација за техничка способност. 
- референца листа и список на досега извршени 

работи, во последните три години по објекти, датум и 
-износи, 

- број и структура на вработени, 
- податоци за расположивата опрема. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Рок за доставување е до 16.11.2000 година до 17 
часот. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на субјектот. 

4.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот. 

4.3. Понудите се доставуваат со предавање во ОУ 
. " Абдил Фрашери'1 - Боговиње, до предвидениот рок. 

4.4. Понудата И другата документација се доставу-
ваат во запечатен плик На кој во горниот лев агол тре-
ба да стои ознака "не отворај“ и број на повикот. Пли-
ков не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува испраќачот, односно понуду-
вачот. Во затворениот плик треба да има уште два за-
печатени плика. Едниот внатрешен плик ги содржи 

. понудата, финансиската документација и носи ознака 
"понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи технич-
ката документација и носи ознака "документација" и 
се забележува адресата на испраќачот - понудувачот. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 60 бода, 
- рок 15 бода, 
- начин на плаќање 15 бода, 
- техничка способност 5 бода, 
- финансиска и економска 

способност 5 бода. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6Л. Отворањето на понудите ќе биде јавно во 

просториите на ОУ "Абдил Фрашери“ во присуство 
на овластени претставници на понудувачите, во Бого-
виње на ден 16.11.2000 година во 17 часот. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот нема да бидат разгледувани. 

7.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ“ бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка 
на Република Македонија објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 22/10-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА КРИВО ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ НА ДЕЛ ОД 
КОМПЛЕКСОТ БАНКИ ВО СКОПЈЕ, ВО НАРОД-
НА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА НОВИОТ 

ДЕЛ-ПРИЗЕМЈЕ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Народна бан-

ка на Република Македонија, со седиште во Скопје на 
ул. "Комплекс банки“ бб. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е прибирање по-

нуди за градежно занатски работи на новиот дел-
призмје на Народна банка на Република Македонија 
и тоа: 

- покривање на рамните непроодни тераси со бемо 
кров оригинал (германска лиценца) од квалитетен 
алуминиски профилиран, со максимален пад од 3% 
поставен на потребна метална потконструкција од бе-
мо држачи, со обработка на сите потребни споеви и 
опшивки со челните и страничните ѕидови. Неопход-
ните продори кај бемо кровот да се решат успешно со 
детална разработка на секој посебно, со примена на 
заварување како метода на спојување. 

- Напомена: лимовите да бидат цели по должина 
без наставување, нема дупчење и штрафење на кро-
вот, боја по избор на инвеститорот, референтна листа 
на бемо изведба на кров (со атест на квалитет). 

горно ниво 112,60 м2 
долно ниво 695,00 м2 
Вкупно: 807,60 м2 м2 870 

- изработка и монтирање на хоризонтален лежеч-
ки олук од алуминумски лим систем бемо (германска 
лиценца) сите потребни спојни средства, со можност 
за дилатирање и спој со постојните вертикални испус-
ти, заедно со обработката на паралелите ѕитчиња. 



горно ниво дим. 15/15 см м' 15,00 
долно ниво дим. 30/20 см м' 120,00 

- изработка и монтажа на кровни светлосни лан-
терни, изработени од алуминиумска конструкција зас-
таклена со лексан или термопан стакло отпорно на 
удари и водонепропустливи по форма и тип на конс-
трукција што треба да ја предложи понудувачот со по-
нудата комплет со техничко решение и детали. 

58,70x 4= 234,80 м2 235,00 

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

седиштето на понудувачот; 
2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бру-

то износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот 
на додадена вредност и др. издатоци и трошоци); 

- цената да биде изразена во денари; 
3. Опис на квалитетот за извршување на работите; 
4. Рок на извршување на работите; 
5. Рок и начин на плаќање; 
6. Гаранција; 
7. Сервис. 

1\/.ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: ч 
- висина на цената 300 бода 
- квалитет 300 бода 
- рок на извршување на работите 300 бода 
- рок и начин на плаќање 100 бода. 

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки“ бб, Скопје, секој работен ден од 8 до 
12,00 часот во соба бр. 6 на I кат. 

За подигање на тендерската документација заинте-
ресираните понудувачи треба да уплатат 1000 денари 
на име Народна банка на Република Македонија на: 

- жиро сметка 40100-611-16 
- повикување на број 1000 
- даночен број: 4030992254867 
- цел на дознаката: Уплата за подигање на тендер-

ска документација. 

VI .ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следнава придружна документација: 
1. Извод од судска регистрација, 
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во соглас-

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

3. Потврда од надлежниот суд дека против понуду-
вачот не е поведена стечајна постапка, 

4. Уверение од надлежниот суд дека спрема пону-
дувачот не е изречена мерка на безбедност-забрана за 
вршење на дејност, врз основа на правосилна судска 
одлука за сторен прекршок, 

5. Доказ за техничка способност на понудувачот: 
- референти листа и список на досега изведени ра-

боти во последните три години по објекти, датум и из-
нос 

- број и структура на вработени 
- податоци на расположива опрема 
- проспекти,каталози,фотографии и сл. 

VI. РОКОВИ 
1. Понудите треба да се достават најдоцна до 

21.11.2000 година (вторник), до 9,00 часот, во архивата 
на Народна банка на Република Македонија, а по ис-
текот на наведениот рок нема да бидат разгледувани. 

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот 
за јавните набавки можат да се достават преку пошта, 
на адреса Народна банка на Република Македонија, 
"Комплекс банки“, бб - Скопје, или да се предадат во 
архивата на Народна банка на Република Македонија, 
најдоцна до 9,00 часот на 21.11.2000 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
21.11.2000 во 9,00 часот во просториите на Народна 
банка на Република Македонија, "Комплекс банки“ 
бб - Скопје (VI кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај“ и број на отворениот повик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можел да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи по-
нудата и да носи ознака "понуда“, а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака ''документација“ и точна адреса на понудувачот. 

7. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ“ 
бр.26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна 
банка на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 23/10-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ (РЕСТОРАН) 

ВО НОВИОТ ДЕЛ-ПРИЗЕМЈЕ НА НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворен повик е Народна банка на 

Република Македонија со седиште во Скопје на ул. 
"Комплекс банки“ бб. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е прибирање по-

нуди за градежно занатски работи (ресторан) во нови-
от дел - приземје на Народна банка на Република Ма-
кедонија и тоа: 

- градежни работи 
- ѕидарски работи 
- гипс картонски и плафонски работи 
- подополагачки и керамички работи 
- столарски работи 
- молеро-фарбарски работи 
- стаклорезачки работи 
- браварски работи 
- електрика 
- машинство 
- водовод. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
иштето на понудувачот; 



2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бру-
то износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот 
на додадена вредност и др. издатоци и трошоци); 

- цената да биде изразена во денари; 
3. Опис на квалитетот за извршување на работите; 
4. Рок на извршување на работите; 
5. Рок и начин на плаќање; 
6. Гаранција; 
7. Сервис. 

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: 
- висина на цената 300 бода 

' - квалитет 300 бода 
- рок на извршување на работите 300 бода 
- рок и начин на плаќање 100 бода. 

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки“ бб, Скопје, секој работен ден од 8 до 
12,00 часот во соба бр. 6 на I кат . 

За подигање на тендерската документација заинте-
ресираните понудувачи треба да уплатат 1000 денари 
на име Народна банка на Република Македонија на: 

- жиро сметка 40100-611-16 
- повикување на број 10($6 
- даночен број: 4030992254867 
- цел на дознаката: Уплата за подигање на тендер-

ска документација. 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следнава придружна документација: 
1. Извод од судска регистрација, 
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во соглас-

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

3. Потврда од надлежниот суд дека спрема понуду-
вачот не е поведена стечајна постапка, 

4. Уверение од надлежниот суд дека спрема пону-
дувачот не е изречена мерка на безбедност-забрана за 
вршење на дејност, врз основа на правосилна судска 
одлука за сторен прекршок. 

5. Доказ за техничка способност: 
- референтни листа и список на досега изведени ра-

боти во последните три години по објекти, датум и из-
носи с 

- број и структура на вработени 
- податоци за расположива опрема; 

VII. РОКОВИ 
1. Понудите треба да се достават најдоцна до 

22.11.2000 година (петок), до 9,00 часот, во архивата 
на Народна банка на Република Македонија, а по ис-
текот на наведениот рок нема да бидат разгледувани. 

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот 
за јавните набавки можат да се достават преку пошта, 
на адреса Народна банка на Република Македонија, 
"Комплекс банки“, бб - Скопје, или да се предадат во 
архивата на Народна банка на.Република Македонија, 
најдоцна до 9,00 часот на 22.11.2000 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
22.11.2000 во 9,00 часот во просториите на Народна 
банка на Република Македонија, "Комплекс банки бб 
- Скопје (VI кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот; 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај“ и број на отворениот повик. 

Пликот на смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можел да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи,по-
нудата и да носи ознака "понуда“, а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака "документација“ и точна адреса на понудувачот. 

7. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од 
Законот за јавните набавки ("Сл.весник на РМ“ бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка 
на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 24/10-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ОПРЕМА ЗА РЕСТОРАН ВО НОВИОТ ДЕЛ -

ПРИЗЕМЈЕ НА НАРОДНА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворен повик е Народна банка на 

Република Македонија со седиште во Скопје на ул. 
"Комплекс банки“ бб. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е прибирање по-

нуди за набавка на опрема за ресторанот во новиот 
дел - приземје на Народна банка на Република Маке-
донија и тоа: 

- опрема 
- опрема за кујна. 

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

седиштето на понудувачот; 
2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бру-

то износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот 
на додадена вредност и др. издатоци и трошоци); 

- цената да биде изразена во денари; 
3. Опис на квалитетот за извршување на работите; 
4. Рок на извршување на работите; 
5. Рок и начин на плаќање; 
6. Гаранција; 
7. Сервис. 

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1.Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: 
- висина на цената 300 бода 
- квалитет 300 бода 
- рок на набавка 100 бода 
- рок и начин на плаќање 100 бода 
- сервис 100 бода 
- гаранција 100 бода. 

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки“ бб - Скопје, секој работен ден од 8 до 
12,00 часот во соба бр. 6 на I кат. 



За подигање на тендерската документација заинте-
ресираните понудувачи треба да уплатат 1000 денари 
на име Народна банка на Република Македонија на : 

- жиро сметка 40100-611-16 
- повикување на број 1000 
- даночен број: 4030992254867 
- цел на дознаката: Уплата за подигање на тендер-

ска документација. 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следнава придружна документација: 
1. Извод од судска регистрација, 
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во соглас-

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

3. Потврда од надлежниот суд дека спрема понуду-
вачот не е поведена стечајна постапка. 

4. Уверение од надлежниот суд дека спрема пону-
дувачот не е изречена мерка на безбедност -забрана за 
вршење на дејност, врз основа на правосилна судска 
одлука за сторен прекршок. 

5. Доказ за техничка способност: 
- референтна листа 
- проспекти и каталози. 

VII. РОКОВИ 
1. Понудите треба да се достават најдоцна до 

24.11.2000 година (петок), до 9,00 часот, во архивата на 
Народна банка на Република Македонија, а по исте-
кот на наведениот рок нема да бидат разгледувани. 

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот 
за јавните набавки можат да се достават преку пошта, 
на адреса Народна банка на Република Македонија, 
"Комплекс банки“, бб - Скопје, или.да се предадат во 
архивата на Народна банка на Република Македонија, 
најдоцна до 9,00 часот на 24.11.2000 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
24.11.2000 во 9,00 часот во просториите на Народна 
банка на Република Македонија, "Комплекс банки“ 
бб - Скопје (VI кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот; 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај“ и број на отворениот провик. 

Пликот на смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можел да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени, запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи по-
нудата и да носи ознака "понуда“, а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака "документација“ и точна адреса на понудувачот. 

7. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Дополнување на повторниот отворен повик обја-
вен во "Службен весник на РМ“ бр.85 од 24.10.2000 го-
дина. 

Ги известуваме сите правни и физички лица дека 
рокот за прибирање на понудите по објавениот повто-
рен отворен повик е 15 дена од објавувањето на пови-
кот. 

Отворањето на понудите ќе биде извршено во про-
сториите на ОУ "Симче Настовски“ Вратница на ден 
15.11.2000 година со почеток во 11,00 часот. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец октомври 2000 година неможе да изнесува 
помалку од утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра | гранка (основица 
0101 Електростопанство 9.887 
0102 Производство на јаглен 5.892 
0105 Производство на нафтени деривати 8.511 
0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 7.062 
0108 Производство на руда од обоени 

метали 8.025 
0109 Производство на обоени метали 9.828 
0110 Преработка на обоени метали 6.497 
0111 Производство на неметални 

минерали (без градежен материјал) 5.563 
0112 Преработка на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.577 
0113 Металопреработувачка дејност . 5.242 
0114 Машиноградба 8.514 
0115 Производство на сообраќајни 

средства 5.559 
0117 Производство на електрични 

машини и апарати 6.170 
0118 Производство на базни хемиски 

производи 5.697 
0119 Преработка на хемиски производи 11.128 
0120 Производство на камен, чакал и 

песок 8.369 
0121 Производство на градежен материјал 11.223 
0122 Производство на режана граѓа и 

плочи 5.215 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 4.317 
0124 Производство и преработка на 

хартија 6.506 
0125 Производство на текстилни предива и 

ткаенини 4.345 
0126 Производство на готови текстилни 

производи 3.842 
0127 Производство на кожа и крзно -

0128 Производство на кожни обувки и 
галантерија 2.422 

0130 Производство на прехранбени 
производи 7.858 

0131 Производство на пијалаци 12.505 
0132 Производство на добиточна храна 7.285 
0133 Производство и преработка на тутун 7.215 
0134 Графичка дејност 6.547 
0135 Собирање и примарна преработка на 

индустриски отпадоци 4.785 
0139 Производство на разновидни 

производи 8.434 
0201 Земјоделско производство 5.910 
0202 Земјоделски услуги 8.653 
0203 Рибарство 6.254 
0300 Шумарство 6.911 
0400 Водостопанство 6.286 
0501 Високоградба 4.805 
0502 Нискоградба и хидроградба 5.827 
0503 Инсталатерски и завршни работи во 

градежништвото 5.515 
0601 Железнички сообраќај 7.420 
0604 Воздушен сообраќај 12.872 
0605 Друмски сообраќај 5.408 



0606 Градски сообраќај 7.247 
0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 10.095 
0701 Трговија на мало 6.280 
0702 Трговија на големо 10.863 
0703 Надворешна трговија 10.485 
0801 Угостителство 5.998 
0802 Туристичко посредување 6.143 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 6.462 
0902 Лични услуги и услуги во 

домаќинството 4.525 
1001 Уредување на населби и простори 6.419 
1002 Станбена дејност 10.776 
1003 Комунална дејност 7.129 
1101 Банкарство 13.187 
1102 Осигурување на имоти и лица 15.261 
1103 Услуги во областа на прометот 9.719 
1104 Проектирање и сродни технички 

услуги 6.206 
1105 Геолошки истражувања -

1106 Истражувачко развојна работа (освен 
научно истражувачка) 9.234 

1109 Деловни услуги 9.903 
1201 Образование 6.127 
1202 Научно истражувачка дејност 7.359 
1203 Култура, уметност и информации 6.315 
1204 Физичка култура и спорт 5.264 
1301 Здравствена заштита 6.904 
1302 Општествена заштита на децата и 

младина и социјална заштита 5.237 
1401 Органи на државна власт, единици на 

локална самоуправа и други облици ' 6.873 
1402 Самоуправни интересни заедници 7.400 
1403 Здруженија 10.043 
1404 Политички партии, општествени 

организации, здруженија и други 
организации 9.507 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на член 12 од Законот за персонален 
данок од доход ("Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 
3/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјал-
на политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во 

Републиката за месец октомври 2000 година која се 
применува за аконтативно пресметување на персонал-
ниот данок од доход изнесува 10.500 денари. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

2000 ГОДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јули-октомври 2000 година во од-
нос на просечните цени на мало во првото полугодие 
на 2000 година изнесува 3,1%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

2895. Одлука за изменување на Одлуката за 
поблиско определување на начинот и ус-
ловите за остварување на увозот на наф-
тени деривати согласно Договорот за от-
куп на акции и Договорот за концесија 
од 8 мај 1999 година 5031 

2896. Одлука за определување царински кон-
тингенти при увоз на нафтени деривати... 5031 

2897. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Комисијата за 
давање мислење за одобрување на сред-
ства за одделни инвестициони проекти во 
Бирото за стопански недоволно развие-
ните подрачја 5031 

2898. Решение за разрешување и именување 
претседател и член на Националната ко-
мисија за УНЕСКО на Република Маке-
донија 5032 

2899. Решение за разрешување од должноста 
советник на директорот на Републички-
от завод за меѓународна научно-техничка 
соработка 5032 

2900. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 5032 

2901. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за економија 5032 

2902. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за финансии 5032 

2903. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за финансии 5032 

2904. Решение за назначување советник на 
министерот за финансии 5033 

2905. Решение за давање согласност на Стату-
тот на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Дебар 5033 

2906. Решение за давање, согласност на Стату-
тот на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Велес 5033 

2907. Решение за давање согласност на Стату-
тот на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Прилеп 5033 

2908. Решение за давање согласност на Стату-
тот на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Виница 5033 

2909. Решение за давање согласност на Стату-
тот на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Гевгелија 5033 

2910. Наредба за задолжително атестирање 
(хомологација) на возилата на тркала, 
опремата и деловите кои можат да се 
вградат и/или да се користат на возила на 
тркала 5033 
Објава за плата по работник која претс-
тавува основица за пресметување на да-
ноците и придонесите од плата за месец 
октомври 2000 година 5061 
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник во Републиката за месец ок-
томври 2000 година 5062 
Објава за движењето на цените на мало 
во Република Македонија за месец ок-
томври 2000 година 5062 
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