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

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

Вторник, 24 април 2001 
Скопје 

Број 30 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 320 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

696. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

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

О Д Л У К А 
З А ПОМИЛУВАЊЕ Н А ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Делумно се ослободуваат од извршување на казна-

та затвор осудените лица: 
1. Чедомир Митко Трајчев од с. Тркање, во траење 

од 2 месеца, 
2. Сашко Леон Трајчевски од Неготино, во траење 

од 6 месеци. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 07-488 
19 април 2001 година 

Скопје 

697. 
Врз основа на член 16 став 1 точка 4 алинеја 9 од 

Законот за одбрана ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 8/92 и 30/95), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.04.2001 годи-
на, донесе 

У Р Е Д Б А 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА З А КРИТЕРИ-
УМИТЕ И МЕРКИТЕ З А ЗАШТИТА НА ТАЈНОСТА 
НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ З А ОДБРАНАТА 

Член 1 
Во Уредбата за критериумите и мерките за зашти-

та на тајноста на податоците од значење за одбраната 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
36/94), во членот 15 став 3, по точката 13, се додава но-
ва точка 14 која гласи: 

"14) документите во врска со обезбедувањето на 
реципрочната безбедност и заштита на информации и 
податоци меѓу Републиката и меѓународна организа-
ција, односно меѓународна воена организација со која 
Републиката има склучено меѓународен договор или 
му пристапила на истиот." 

Член 2 
Во членот 17 став 2, по точката 12, се додава нова 

точка 13 која гласи: 
"13) извршувањето на задачите во врска со обезбе-

дувањето на реципрочната безбедност и заштита на 
информации и податоци меѓу Републиката и меѓуна-
родна организација, односно меѓународна воена орга-
низација со која Републиката има склучено меѓунаро-
ден договор или му пристапила на истиот." 

Бр. 23-2293/1 
18 април 2001 година 

Скопје 

698. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000) и член 29 од Деловникот 
за работа на Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
44/99 и 33/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.04.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОБРАЗУВАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА 
З А ПОДГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА З А 
П Р Е З Е М А Њ Е Н А О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е Т О И КОН-
ТРОЛАТА НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА Н А МИНИ-
СТЕРСТВОТО З А ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Се образува Национална комисија за подготвува-

ње на Предлог-програмата за преземање на обезбеду-
вањето и контролата на државната граница на Репуб-
лика Македонија од страна на Министерството за 
внатрешни работи. 

Член 2 
Националната комисија се состои од национален 

координатор и членови, именувани од Владата на Ре-
публика Македонија. Националниот координатор и 
членовите на Комисијата се именуваат по предлог од: 
Министерството за внатрешни работи, Министерство-
то за одбрана, Министерството за надворешни работи, 
Министерството за правда, Царинската управа при 
Министерството за финансии и Секретаријатот за за-
конодавство. 

Член 3 
Во извршување на работите од член 1 на оваа од-

лука, Националната комисија ќе користи компаратив-
на литература за начинот на кој е регулирано ова пра-
шање во соседните земји и пошироко, а ќе ги респек-
тира и позитивните искуства од ангажирањето на Ар-
мијата на Република Македонија и на Министерството 
за внатрешни работи (Полицијата), за линиското и 
длабинското обезбедување на државната граница на 
Република Македонија. 

Член 4 
Стручно-административните работи на Национал-

ната комисија ќе ги врши Министерството за внат-
решни работи. 

Член 5 
Националната комисија ќе ј а достави Предлог-

програмата за преземање на обезбедувањето и кон-
тролата на државната граница на Република Македо-
нија од страна на Министерството за внатрешни рабо-
ти до Владата на Република Македонија, заради нејзи-
но усвојување, во рок од шеесет дена од денот на неј-
зиното образување. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-2549/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

699. 
Врз основа на член 24-a, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
април 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-

ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА МЕСО З А 2001 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните пот-
реби се определуваат царински контингенти за увоз 
на месо без плаќање на царина и прелевман за 2001 го-
дина по тарифни ознаки во количини и тоа: 

2. Правото на увоз на количините на месо во точ-
ката 1 на оваа одлука го остваруваат крајните корис-
ници. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва увозот на количините на царинските контингенти 
на месото по барање на крајните корисници. 

4. Оваа одлука се применува за одобрените царин-
ски контингенти за стоки кои ќе бидат внесени во ца-
ринското подрачје на Република Македонија, а не се 
оцаринети заклучно со 31.12.2001 година. 

5. Стоката увезена по овој основ не може да се оту-
ги, ниту да се користи за цели за кои не е увезена. 

6. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за определување царински 
контингенти при увоз на месо наменето за широка 
потрошувачка за 2001 година ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 22/2001). 

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

Бр. 23-2320/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

700. 
Врз основа на член 31 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2001 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18 април 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А СРЕДСТВАТА ПО 

ОСНОВ Н А СУБВЕНЦИИ З А 2001 ГОДИНА 

I. Средствата-трансфери по основ на субвенции 
(обврски кон издавачите на весници и списанија) за 
2001 година, од разделот 193.01 на Агенцијата за ин-

формации потставка 444138 од Буџетот на Република 
Македонија за 2001 година во износ од 70 милиони де-
нари ќе се распределат во согласност со следниве кри-
териуми: 

1. Финансиско помагање на дневни информативно-
политички весници кои значајно влијаат врз формира-
њето на јавното мислење меѓу граѓаните на Републи-
ка Македонија; 

2. Финансиско помагање на дневниот информатив-
но-политички печат на јазиците на националностите; 

3. Помагање на локалните весници со повеќедеце-
ниско опстојување на одделни регионални и локални 
информативни простори во Република Македонија; 

4. Помагање на новопојавените и специфични вес-
ници и списанија кои обезбедуваат унапредување на 
плурализмот; и 

5. Распределувањето на средствата се врши во за-
висност од: 

- долгогодишното непрекинато и стабилно излегу-
вање на весниците и списанијата; 

- продадениот тираж; 
- бројот на вработените, а особено на новинарски-

от кадар во редакциите и учество на користењето на 
печатарската хартија, репроматеријалите и печатар-
ските услуги во вкупните трошоци. 

II. Средствата од точка 1 на оваа одлука се распре-
делуваат на следниве корисници: 

1. Н И П "Нова Македонија"- АД -Скопје 36.000.000 
("Нова Македонија", "Флака", "Бир-

лик", "Вечер", "Скок", "Пулс", "Остен", 
"Екран", "Котелец") 
2. Дневник" 2.500.000 
3. Утрински Весник" 500.000 
4. Вест" 500.000 
5. "Рома Тајмс" 500.000 
6. Македонија Денес" 500.000 
7. Македонски спорт" 200.000 
8. Факти" 3.000.000 
9. Глоби" 500.000 
10. "Капитал" 1.000.000 
11. "Дело" 4.000.000 
12. "Лоби" 400.000 
13. "Вардар" 300.000 
14. "Битолски весник" 1.300.000 
15. "Народен Глас" (Прилеп) 1.000.000 
16. "Тетовски весник" 1.500.000 
17. "Наш весник" (Куманово) 1.000.000 
18. "Штипски весник" 1.000.000 
19. "Вардарски глас" (Велес) 700.000 
20. "Струмички весник" 500.000 
21. "Студенски збор" 3.000.000 
22. "Трибина" 200.000 
23. "Избор" 1.000.000 
24. "Жена" 1.500.000 
25. "Екологија" 600.000 
26. "Семеен магазин" 1.500.000 
27. "ДНИПД" НАМ "("Таа", "Комплетна") 1.500.000 
28. "Македонски Власи" 200.000 
29. "Брези 9" 400.000 
30. "Магазин ин" 200.000 
31. "Имиџ" 500.000 
32. "Дијалог" 200.000 
33. "Форум" 1.000.000 

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

Бр. 23-2533/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Наименување Тарифен 
број Количина 

- Месо свинско свежо или 
разладено 0203 1.000 тони 

0203 11 
0203 12 
0203 19 

- Месо свинско замрзнато 0203 21 1.000 тони 
0203 22 
2023 29 

- Пилешко месо, парчиња 
и делови, замрзнати 0207 14 2.000 тони 



24 април 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 30 - Стр. 2297 

701. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 
година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Во Решението за пренесување право на сопстве-

ност на недвижен имот од Република Македонија на 
Општина Дебар, врз основа на спроведен делбен би-
ланс бр. 23-257/37 од 08. 02. 2000 година, во делот II 
зборовите: "КО Рајчица, И. Л. 116, К П 458, објект-
училишна зграда со површина од 45 м2, училиштето е 
неактивно", се бришат. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот објект-

стара училишна зграда, со површина од 45 м2 што се 
наоѓа во с. Рајчица, Општина Дебар, лоциран на ка-
тастарска парцела бр. 458, имотен лист бр. 191 К О Рај-
чица, сопственост на Република Македонија, се прене-
сува на Дебарско-Кичевската Епархија-Бигорски ма-
настир "Св. Јован Бигорски", согласно со Заклучокот 
на Владата на Република Македонија донесен на сед-
ницата одржана на 10. 04. 2001 година. 

Член 3 
Правото на користење на имотот од член 1 на оваа 

одлука се пренесува без надоместок на неопределено 
време. 

Член 4 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија со корис-
никот на имотот да потпише договор за условите и на-
чинот на пренесување на користење на имотот при 
што прецизно да се наведат имотно-правните односи и 
условите за давање на објектот на користење. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-5363/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

702. 
Врз основа на член 36 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 април 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ-ДЕЛОВНИ 
ПРОСТОРИИ - СОПСТВЕНОСТ Н А РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижен имот - делов-

ни простории во вкупна површина од 169 м2 кои се дел 
од приземјето на зградата 1 со површина од 327 м2, из-
градена на К П број 4395 на ул. "11 Октомври" КО Де-
мир Капија заведена во имотен лист број 765 чија 
вкупна површина на зграда е 2114 м2, сопственост на 
Република Македонија, непосреден корисник - Јавно-
то претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија. 

Член 2 
Деловните простории од член 1 на оваа одлука и се 

продаваат на општината Демир Капија која објектот 
го користи врз основа на Одлука на Владата на Репуб-
лика Македонија број 23-1992/1 од 20.07.1998 година, 
по вкупна купопродажна цена од денарска против-
вредност на 200.885 ДЕМ според средниот курс на На-
родна банка на Република Македонија на денот на 
плаќањето. 

Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува право-

то на користење на деловните простории предмет на 
продажба согласно со член 1 на оваа одлука на Јавно-
то претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија. 

Член 4 
Договорот за купопродажба на деловните просто-

рии од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот 
за финансии. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македониј а". 

Бр. 23-2386/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

703. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 април 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА З А ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ПЕСОК И ЧА-
КАЛ " ВАРДАРГРАДБА" - ДОО - СКОПЈЕ, НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ " ОРМАН", ТРУБАРЕВО, СКОПСКО 

1. На "ВАРДАРГРАДБА" ДОО, трговско друш-
тво за производство, проектирање и инжињеринг -
Скопје, се дава концесија за експлоатација на мине-
ралната суровина мермер на локалитетот "Орман", 
Tрубaрeвo, во атарот на општина Петровец, со след-
ните координати: 

ТОЧКА K O O Р Д И Н A T A 
X 

K O O Р Д И Н A T A 
Y 

T1 4 648 750,00 7 542 650,00 
T2 4 648 500,00 7 543 400,00 
T3 4 649 780,00 7 543 400,00 
T4 4 649 780,00 7 542 650,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,85 км2. 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

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

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2002/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

704. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 април 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
З А ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА З А ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА Н А МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГАС СО2 
НА ДРУШТВОТО З А ПРОИЗВОДСТВО Н А ИН-

ДУСТРИСКИ ГАСОВИ ТГС " ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ" 
- АД - СКОПЈЕ Н А ЛОКАЛИТЕТОТ 

ВО С. ЕГРИ - БИТОЛА 
1. На Друштвото за производство на индустриски 

гасови ТГС " Т Е Х Н И Ч К И ГАСОВИ" АД - Скопје, се 
дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина гас СО2 на локалитетот во с. Егри, Битола, со 
следните координати: 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=5,0 км2. 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

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

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

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

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

Бр. 23-2333/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

705. 
Врз основа на член 97 од Законот за средно обра-

зование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.04.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ Н А СТАТУТОТ 
Н А ДРЖАВНОТО МАШИНСКО УЧИЛИШТЕ 

"8 СЕПТЕМВРИ" - СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Државното машинско училиште "8 Септември" -
Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седница-
та одржана на 11.04.2001 година. 

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

Бр. 23-4146/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

706. 
Врз основа на член 9 од Законот за поттикнување 

на развојот на стопански недоволно развиените под-
рачја ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 април 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА З А УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1999 ДО 2003 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стопански недовол-

но развиените подрачја во Република Македонија во 
периодот од 1999 до 2003 година ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 47/99) во Прилогот број 1 
- Преглед на населените места кои имаат статус на ру-
рални центри во општина Брвеница се додаваат два 
нови броја кои гласат: 

"14. Челопек 
15. Милетино". 
Наредните рурални центри се поместуваат за два 

броја. 
Во истиот преглед, по општина Јегуновце, се дода-

ва општина Кавадарци 46. Дреново. Наредните рурал-
ни центри се поместуваат за еден број. 

Во општина Куклиш, по бр. 59. Костурино, се до-
дава нов број кој гласи: 

"60. Куклиш". 
По општина Македонски Брод се додава општина 

Мешеишта 70. Требеништа. 
Наредните рурални центри се поместуваат за еден 

број. 
Во општина Теарце, се додаваат уште три нови 

броја кои гласат: 
"102. Теарце 
103. Доброште 
104. Нераште". 
Наредните рурални центри се поместуваат за три 

броја. 
Член 2 

Во Прилогот број 2 - Преглед на населените места 
кои се наоѓаат во подрачјата кои се наоѓаат во под-
рачјата кои имаат статус на специфични подрачја во 
Република Македонија, пред општина Горче Петров 
се додава нова општина Арачиново, а во поглавјето 
изразито неразвиени се вклучуваат сите населени мес-
та од оваа општина кои гласат: 

"1. Арачиново 
2. Брњарци 
3. Грушино 
4. Мојанци 
5. Орланци". 
Во општина Бистрица, во поглавјето ридско-пла-

нински, се додаваат четири нови броја кои гласат: 
"3. Крстоар 
4. Олевени 
5. Барешани 
6. Канино 
7. Велушина". 
Во истата општина, во поглавјето изразито нераз-

виени се додава еден нов број кој гласи: 
"1. Жабјани". 
Во општина Вруток, во поглавјето ридско-планин-

ски, после бројот 4 се додаваат три нови броја кои гла-
сат: 

Т О Ч К А К О О Р Д И Н А Т А 
Х 

К О О Р Д И Н А Т А 
Y 

Т1 4.535.317,50 7.538.427,50 
Т2 4.538.525,00 7.538.875,00 
Т3 4.538.480,00 7.540.630,00 
Т4 4.536.350,00 7.540.700,00 
Т5 4.535.622,50 7.539.220,00 
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"5. Речане 
6. Равен 
7. Здуње". 
Во општина Демир Хисар, во поглавјето ридско-

планински после бројот 4 се додаваат четири нови 
броја кои гласат: 

"5. Вардино 
6. Света 
7. Журче 
8. Смилево". 
Во истата општина, во поглавјето изразито нераз-

виени, после бројот 1, се додаваат три нови броја кои 
гласат: 

"2. Сладуево 
3. Бараково 
4. Граиште". 
Во општина Желино, во поглавјето ридско-планински, 

после бројот 4, се додаваат два нови броја кои гласат: 
"5. Церово 
6. Добарце". 
Во општина Злетово, во поглавјето изразито неразви-

ени, после бројот 3, се додаваат два нови број а кои гласат: 
"4. Ратавица 
5. Трипатанци". 
Во општина Крушево, во поглавјето ридско-пла-

нински, по бројот 5, се додава нов број кој гласи: 
"6. Селце". 
Во општина Куклиш, во поглавјето изразито не-

развиени, после бројот 2, се додава нов број кој гласи: 
"3.Раборци". 
По општина Миравци, се додава нова општина 

Могила, од која во поглавјето ридско-планински се 
вклучуваат населените места кои гласат: 

"1. Подино 
2. Св. Тодори". 
Во општина Подареш, во поглавјето изразито - не-

развиени се вклучуваат населените места кои гласат: 
"1. Јаргулица 
2. Покрајчево 
3. Злеово". 
Во општина Теарце, во поглавјето ридско-планин-

ски, се додава нов број кој гласи: 
"4. Првце". 

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

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

Бр. 23-2418/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

707. 
Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОСНОВАЊЕ 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 
Н А ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Службата за општи и 

заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
37/98, 45/98, 28/99 и 61/99), се вршат следните измени: 

- во членот 2 и членот 4, став 2 по зборовите: "Влада 
на Република Македонија" се додаваат зборовите: "Ус-
тавен суд на Република Македониј а"; и 

- во членот 18 по зборовите: "за потребите на" се дода-
ваат зборовите: "Уставен суд на Република Македонија и". 

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

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

Бр. 23-2557/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

708. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000) и член 2 од Одлуката за 
образување Национална комисија за подготвување 
Предлог-програма за преземање на обезбедувањето и 
контролата на државната граница на Република Ма-
кедонија од страна на Министерството за внатрешни 
работи бр. 23-2549/1 од 18. 04. 2001 година, Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18. 
04. 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР 
И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА З А 
ПОДГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ - ПРОГРАМА ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО И КОНТРОЛАТА 
НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА Н А РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

З А ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. З а национален координатор и членови на Наци-
оналната комисија за подготовка на Предлог-програ-
мата за преземање на обезбедувањето и контролата 
на државната граница на Република Македонија од 
страна на Министерството за внатрешни работи се 
именуваат: 

а) за национален координатор 
- полковник Ристо Галевски, раководител на Одде-

лот за Полиција во Министерството за внатрешни ра-
боти; 

б) за заменик на националниот координатор 
- м-р Јордан Арсов, републички советник во Ми-

нистерството за внатрешни работи; 
в) за членови: 
- полковник Васил Никлески, раководител на Сек-

торот за јавен ред и мир во Одделот за Полиција во 
Министерството за внатрешни работи; 

- полковник Миле Пешевски, раководител на Сек-
торот за гранични премини во Одделот за Полиција 
во Министерството за внатрешни работи; 

- потполковник м-р Борис Мургоски, главен ин-
спектор во Секторот за јавен ред и мир во Одделот за 
Полиција во Министерството за внатрешни работи; 

- д-р Трпе Стојановски, советник-раководител во 
Одделението за меѓународна соработка и европска 
интеграција во Министерството за внатрешни работи; 

- Доко Нафи, раководител на Секторот за странци 
и емиграциски прашања во Министерството за внат-
решни работи; 

- потполковник Радисав Младеновски, офицер за 
гранични операции во Генералштабот на Армијата на 
Република Македонија; 

- Марија Ефремова, помошник на министерот за 
надворешни работи; 

- Драги Целевски, државен советник во Минис-
терството за правда; 

- Дејан Андреевски, шеф на Царинска испостава 
на Аеродром "Петровец"-Скопје при Царинската уп-
рава во Министерството за финансии; 

- Лила Пејчиновска-Младеновска, помошник рако-
водител на Секторот за политички систем и човечки 
ресурси во Секретаријатот за законодавство; 

- д-р Божна Гагоска, експерт по управно право од 
Педагошкиот факултет во Скопје. 

2. За секретар на Комисијата се определува Љуби-
ца Оџакова, советник за нормативна дејност во Ми-
нистерството за внатрешни работи. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2550/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

709. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" 59/2000), а во врска со член 2, 
став 3 од Законот за експропријација ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 33/95 и 20/98), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.04.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС З А СПО-
МЕНИЧКИОТ КОМПЛЕКС "АНТИЧКИ ТЕАТАР" 

ОХРИД 

1. Со ова решение се утврдува постоење на јавен ин-
терес за споменичкиот комплекс: "Антички театар" во 
Варош - Охрид, лоциран на следните К.П. бр.: 15822, 
15823, 15824, 15701, 15698, 15695, 15700, 15702, 15703, 
15706, 15705, 15704, 17312, 17313, 15884, 15883, 15815, 
15816, 15817, 15818, 15820, 15821, 15871, 15870, 15869, 
15868, 15859, 15858, 15857, 15856, 15855, 15854, 17314, 
15625, 152699, 15691, 15694 К.О. - Охрид, со површина од 
10.130 м2, на ул. "Илинденска", "Браќа Миладиновци" и 
"Григор Прличев" - Охрид, а што според Решението 
бр. 13-862/1 од 25.11.1986 година, на Заводот за заштита 
на спомениците на културата и Народен музеј - Охрид, 
му е утврдено својство на споменик на културата и ис-
тиот е во државна и приватна сопственост. 

2. Постоењето на јавен интерес за споменичкиот 
комплекс "Антички театар" - Охрид во целина, се утвр-
дува со цел за покренување и водење постапка за екс-
пропријација на делот од споменичкиот комплекс, што 
е во приватна сопственост, а заради негова заштита, 
конзервација и реставрација. 

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

Бр. 23-1903/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

710. 
Врз основа на член 140 став 3 од Законот за врше-

ње на нотарските работи ("Службен весник на РМ" 
бр. 59/96 и 25/98), министерот за правда донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ Н А ПРАВИЛНИКОТ З А КРИ-
ТЕРИУМИТЕ З А БРОЈОТ И РАСПОРЕДОТ Н А 
СЛУЖБЕНИТЕ СЕДИШТА Н А Н О Т А Р И Т Е ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за бројот и рас-

поредот на службените седишта на нотарите во Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
52/97 и 112/2000) во Нацртот на распоредот на службе-
ните седишта на нотарите во Република Македонија 
кој е составен дел на овој правилник се врши следната 
измена: 

- Ресен - во рубриката "Број на нотари (места)" 
бројот 1 се заменува со бројот 2, а во рубриката 
"Службено седиште на нотарот (број)" бројот 1 се за-
менува со бројот 2. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 08-2125/1 Министер за правда, 
13 април 2001 година м-р Џевдет Насуфи, с.р. 

Скопје 

711. 
Врз основа на член 37 од Законот за платен про-

мет ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 
71/96, 7/98 и 16/2000), министерот за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА НАРЕДБА-
ТА З А СМЕТКИТЕ З А УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ 

З А ЈАВНИ ПОТРЕБИ 
1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходи-

те за јавни потреби ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 69/97, 15/98, 31/98 и 24/2000), во делот 
I-Приходи на Републиката и на единиците на локал-
ната самоуправа, во точка 9. Приходи што ги оствару-
ваат органите на управата, правосудните органи и дру-
ги приходи, потточка 9.1., после редниот број 5а), се 
додава нов реден број 5б) кој гласи: 

"5б). 840-6366 - Посебна давачка за игри на среќа и 
за забавни игри." 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 1-ви март 2001 година. 

Бр. 12-5271/2 Министер, 
29 март 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

712. 
Врз основа на член 47 и член 59 став 2 од Царин-

скиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), министерот за финан-
сии, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ З А ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И ДРУ-

ГИТЕ ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 
Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начи-
нот на пополнување на царинската декларација и дру-
гите исправи во царинската постапка ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/2000), во прилогот 4 дел "XI Пос-
тапки на национално ниво" по редниот број "41" се 
додава реден бр. "42" кој гласи: "член 183 алинеја 11" 
и нова шифра "841". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 02-4417/1 Министер, 

17 април 2001 година Никола Груевски, с.р. 
Скопје 

713. 
Врз основа на член 65 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за 
образование и наука, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ З А ОЦЕ-
НУВАЊЕТО, НАПРЕДУВАЊЕТО, ПОЛАГАЊЕТО 
НА ИСПИТИ, ВИДОВИТЕ НА ПОФАЛБИ, НАГРА-
ДИ И ПЕДАГОШКИ МЕРКИ З А УЧЕНИЦИТЕ ВО 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за оценувањето, напредувањето, 

полагањето на испити, видовите на пофалби, награди 
и педагошки мерки за учениците во основното учи-
лиште ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 27/96), член 7 се менува и гласи: 
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"За проверка на степенот на реализираност на це-
лите и задачите на основното образование повремено 
може да се врши и екстерно проверување на постига-
њата на учениците. 

Целите на екстерното проверување, содржината, 
начинот на реализирање и користење на резултатите 
се определени од Бирото за развој на образованието. 

Екстерните проверувања се вршат според стандар-
дите на постигања утврдени од министерот за образо-
вание и наука." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-1556/2 Министер, 
30 март 2001 година д-р Ненад Новковски, с.р. 

Скопје 

714. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 4 април 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат член 2 став 2 во делот "и прописи-
те донесени врз основа на овој закон"; член 20 став 3 
во делот "надлежноста"; член 24 став 1 во делот "во 
висина и"; и на член 27 став 1 во делот "и прописите 
донесени врз основа на него", од Законот за здравс-
твеното осигурување ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 25/2000). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со ре-
шение У.бр. 173/2000 од 31.01.2001 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста на одредбите од Зако-
нот за здравственото осигурување означен во точката 
1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 2 став 2 
од Законот се дефинира задолжителното здравствено 
осигурување кое се установува за сите граѓани на Ре-
публика Македонија заради обезбедување на здравс-
твени услуги и парични надоместоци врз начелата на 
сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно ко-
ристење на средствата под услови утврдени со овој за-
кон и прописите донесени врз основа на овој закон. 

Во член 20 став 3 од Законот е предвидено дека 
составот, надлежноста и начинот на работа на коми-
сиите од став 1 и 2 (комисии за оценување привремена 
спреченост) се утврдува со општ акт на Фондот. 

Во член 24 став 1 од Законот е предвидено дека 
осигурениците имаат право на надоместок на патните 
трошоци ако се упатени да користат здравствени услу-
ги надвор од Републиката, во висина и на начин утвр-
дени со општ акт на Фондот. 

Во член 27 став 1 од Законот е предвидено дека 
правата од задолжителното здравствено осигурување 
во рамките на обемот на правата утврдени со овој за-
кон и прописите донесени врз основа на него, осигуре-
ните лица ги остваруваат врз основа на здравствена 
легитимација и доказ за платен придонес. 

5. Според член 34 од Уставот граѓаните имаат пра-
во на социјална сигурност и социјално осигурување 
утврдени со закон и со колективен договор. Согласно 
член 39 став 1 од Уставот на секој граѓанин му се га-
рантира правото на здравствена заштита. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
здравствена заштита на граѓаните се обезбедува преку 
систем на здравствено осигурување, како дел на соци-

јалното осигурување во поширока смисла, и дека пра-
вата што од тоа произлегуваат се уредуваат со закон и 
со колективен договор. Во тој контекст, според мис-
лењето на Судот, видот на правата, нивната содржина, 
траење, услови за остварување и сл. може да бидат 
предмет само на законски или одредби од колективни 
договори, но не и на подзаконски прописи со кои мо-
же само да се уреди начинот на остварување на тие 
права и други прашања што се однесуваат на извршу-
вање на Законот, односно Колективниот договор. 

Тргнувајќи од овој принципиелен став, Судот сме-
та дека законското овластување со подзаконски про-
пис да се уредат условите за остварување на правата 
(член 2 став 2 и член 27 став 1), висината на определе-
ни надоместоци што е содржина на самото право 
(член 24 став 1) и надлежноста на комисиите основани 
со закон, ги надминува уставните граници за такво ов-
ластување, поради што оцени дека оспорените одред-
би од Законот не се во согласност со член 34 од Уста-
вот на Република Македонија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проев-
ски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 173/2000 Претседател 
4 април 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

715. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 4 април 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 28 став 4 од Законот за држав-
ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000 и 112/2000). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со ре-
шение У. бр. 186/2000 од 7.02.2001 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста на член 28 став 4 од 
Законот за државните службеници затоа што се пос-
тави прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 28 од 
Уставот е предвидено: став 1: Државниот службеник 
со членувањето во политичка партија и со учество во 
нејзините активности не смее да го доведува во пра-
шање својот статус на државен службеник, ниту вр-
шењето на службените задачи кои произлегуваат од 
тој статус; став 2: Државниот службеник не смее ди-
ректно да учествува во изборни кампањи или други 
јавни настапи од таков карактер во текот на работно-
то време; став 3: Државниот службеник не смее да но-
си или да истакнува партиски симболи во работната 
просторија и став 4: Државниот службеник кој се кан-
дидира за одредена политичка изборна функција или 
учествува во изборна кампања, за овој период, му ми-
руваат правата и обврските од работниот однос. 

5. Во член 16 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија се гарантира слободата на уверувањето, со-
веста, мислата и јавното изразување на мислата, а спо-
ред член 20 став 2 од Уставот граѓаните слободно мо-
жат да основаат здруженија на граѓани и политички 
партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапува-
ат. 
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Согласно член 22 став 1 од Уставот секој граѓанин 
со наполнети 18 години живот се стекнува со избирач-
ко право, а според член 23 од Уставот секој граѓанин 
има право да учествува во вршењето на јавни фун-
кции. 

Според член 95 став 2 и член 96 од Уставот се заб-
ранува политичко организирање и дејствување во ор-
ганите на државната управа, а тие ги вршат работите 
од својата надлежност самостојно врз основа и во рам-
ките на Уставот и законите. 

Според член 9 став 2 од Уставот граѓаните пред 
Уставот и законот се еднакви. 

6. Судот утврди дека сите ставови на член 28 од За-
конот се однесуваат на еден ист контекст, имено на 
конфликтот помеѓу потребата од обезбедување депо-
литизирана јавна администрација, како еден од основ-
ните услови за нејзиното функционирање во соглас-
ност со принципите на непристрасност и законитост 
(член 96 од Уставот) и слободата на политичкото уве-
рување и дејствување на различни нивоа. Тие несом-
нено прават обид да ја најдат мерката или пропорција-
та на ^егзистирањето на овие две вредности една 
покрај друга, наместо да постават реска граница на 
нивното меѓусебно исклучување. 

Во тој контекст, оспорената одредба од член 28 
став 4 од Законот, според мислењето на Судот, отста-
пува и од усвоениот законски концепт и од одделни ус-
тавни гаранции изнесени во точката 5 од оваа одлука. 
Имено, ставовите 1 и 2 на член 28 јасно ја покажуваат 
концепцијата на компатибилност на статусот државен 
службеник и политичка припадност, односно актив-
ност, со предвидување мерки насочени кон заштита на 
статусот на државната служба. Според мислењето на 
Судот оспорениот член 28 став 4 го оневозможува тој 
концепт и има функција на одвраќање, односно битно 
отежнување на условите за политички ангажман на 
државниот службеник, спротивно на став 1 и 2 од тој 
член, затоа што мирувањето на правата и обврските 
од работниот однос не е утврдено како право на др-
жавниот службеник, туку како обврска и реално губе-
ње на права како последица на активност која според 
самиот закон е дефинирана како дозволена активност 
која не влијае на вршењето на службата. Ова, се раз-
бира, ако таа активност се врши по работното време 
во согласност со став 2 на овој член. 

Независно од односот на оспорениот став 4 со дру-
гите ставови на член 28 од Законот, задолжителното 
мирување на правата и обврските од работниот однос 
само по себе претставува ограничување на правото на 
учество во вршењето на јавните функции од член 23 
од Уставот и пасивното избирачко право од член 22 од 
Уставот, што Судот го утврди како очигледен факт. 
При одговорот на прашањето дали тоа може да се оп-
равда, Судот оцени дека Уставот овие права не ги ус-
ловува со определен статус на граѓаните како што тоа 
го направил, на пример, со правото на штрајк кое мо-
же да се ограничи за државните службеници и врабо-
тените во органите на управата (член 38 од Уставот), 
ниту со претходно губење на други права. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека член 
28 став 4 од Законот не е во согласност со член 22 и 23 
од Уставот и одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор 
Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јо-
сиф Талевски. 

У. бр. 186/2000 Претседател 
7 февруари 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

З А В О Д З А В Р А Б О Т У В А Њ Е Н А Р Е П У Б Л И К А 
М А К Е Д О Н И Ј А 

6. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за врабо-

тувањето и осигурување во случај на невработеност 
("Сл.весник на РМ" бр.37/97, 25/2000 и 101/2000) и 
член 11 став 1 алинеја 1 од Статутот на Заводот за 
вработување на Република Македонија ("Сл.весник на 
РМ" бр.10/98 и 16/99), Управниот одбор на Заводот за 
вработување на Република Македонија, на седницата 
одржана на ден 30.03.2001 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А ОБУКА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ИЛИ 

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ 
И ДРУГИ ЛИЦА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат: начинот и услови-

те за остварување право на обука, преквалификација 
или доквалификација (во натамошниот текст: подго-
товка за вработување) на невработените лица заради 
вработување и на работници на кои ќе им престане 
работниот однос по основ на економски, технолошки, 
структурни или слични промени, заради вработување 
кај друг работодавец: правата и обврските на работо-
давецот и на невработените лица, односно работници-
те; изборот на невработени лица за подготовка за вра-
ботување; евиденција на подготовката за вработува-
ње; како и други прашања од значење за реализација-
та на подготовката за вработување. 

Член 2 
Со подготовката за вработување на невработените 

лица и работниците, на кои ќе им престане работниот 
однос по основ на економски, технолошки, структур-
ни или слични промени им се овозможува стекнување 
и дополнување на знаењата заради вработување. 

II. П О Д Г О Т О В К А З А В Р А Б О Т У В А Њ Е 

Член 3 
Подготовката за вработување се организира и вр-

ши во Заводот за вработување на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Заводот), односно кај ра-
ботодавецот, според посебни програми, под услови и 
на начин утврдени со овој правилник. 

Подготовката за вработување може да се врши и 
во јавни и приватни установи од областа на образова-
нието (во натамошниот текст: образовни установи) во 
согласност со прописите од областа на образованието. 

Член 4 
Подготовката за вработување се врши врз основа 

на доставеното барање за подготовка за вработување 
од работодавецот до Бирото за вработување на чие 
подрачје е седиштето на работодавецот, доколку на 
евиденцијата на невработените лица нема такви про-
фили на невработени лица. 

За работниците на кои работниот однос ќе им 
престане по основ на економски, технолошки, струк-
турни или слични промени, подготовката за вработу-
вање се врши врз основа на: 

- доставено Барање за подготовка од работодаве-
цот кој искажал потреба за вработување со обука, 
преквалификација или доквалификација; 

- Известување од работодавецот за работниците на 
кои ќе им престане работниот однос, а ќе се вработат 
со обука, преквалификација или доквалификација кај 
друг работодавец; и 

- Спогодба за преземање на работниците кои со ус-
пех ќе ја завршат подготовката за вработување. 
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Подготовката за вработување кај работодавецот 
се организира и врши според програма изработена од 
работодавецот во соработка со Бирото за вработува-
ње. 

Член 5 
Барањето од член 4 став 1 за подготовка за врабо-

тување на невработени лица содржи: 
- основни податоци за работодавецот; 
- опис на работното место за кое ќе се врши подго-

товката за вработување ; 
- број на потребни работници; 
- потребни услови кои треба да ги исполнуваат 

невработените лица за да се вклучат во подготовка за 
вработување; 

- каде ќе се изведува подготовката за вработување; 
- податоци за деловен партнер (бонитет) издаден 

од надлежен орган, односно банка за работодавецот; и 
- програма по која ќе се реализира подготовката за 

вработување. 
Барањето од член 4 став 2 за подготовка за врабо-

тување за работниците на кои работниот однос ќе им 
престане по основ на економски, технолошки, струк-
турни или слични промени, содржи: 

- основни податоци за работодавецот; 
- опис на работното место за кое ќе се врши под-

готовка за вработување; 
- број на потребни работници; 
- потребните услови кои треба да ги исполнуваат 

работниците за да се вклучат во подготовка за врабо-
тување; 

- каде ќе се изведува подготовката за вработување; 
- податоци за деловен партнер (бонитет) издаден 

од надлежен орган, односно банка за работодавецот; 
и 

- програма за изведување на подготовката за вра-
ботување. 

Работодавецот кај кого ќе им престане работниот 
однос на работниците, до Бирото за вработување дос-
тавува: 

- известување до работниците на кои ќе им преста-
не работниот однос со право на вработување кај друг 
работодавец со обука, преквалификација или доква-
лификација; и 

- одлука за прогласување на економски, технолош-
ки, структурни или слични промени, со право на вра-
ботување со обука, преквалификација или доквалифи-
кација кај друг работодавец. 

Член 6 
По добиеното барање за подготовка за вработува-

ње, Бирото за вработување врши увид на условите за 
работа и ја утврдува потребата од работници кај рабо-
тодавецот. 

Кога подготовката за вработување се изведува кај 
работодавецот, Бирото за вработување врши увид на 
условите потребни за изведување на практичната и 
теоретската обука. 

За извршениот увид, Бирото за вработување доставу-
ва мислење врз основа на кое Заводот дава согласност за 
реализирање на подготовката за вработување. 

По добиената согласност од Заводот, Бирото за 
вработување отпочнува активности за реализирање 
на подготовката за вработување. 

Бирото за вработување ќе го одбие барањето за 
подготовка за вработување, доколку работодавецот 
не ги исполнил претходно преземените договорени 
обврски од подготовките за вработување. 

Член 7 
За изведувањето на подготовката за вработување 

на невработени лица се склучува договор меѓу Бирото 
за вработување и работодавецот. 

Доколку подготовката за вработување се изведува 
во образовна установа се склучува договор меѓу Биро-
то за вработување, работодавецот и образовната уста-
нова. 

Член 8 
За изведувањето на подготовката за вработување 

на работниците на кои ќе им престане работниот од-
нос по основ на економски, технолошки, структурни 
или слични промени, Бирото за вработување, работо-
давецот кај кој ќе им престане работниот однос и ра-
ботодавецот кој искажал потреба да ги вработи овие 
работници склучуваат договор. 

Доколку подготовката за вработување се изведува 
во образовна установа, се склучува договор меѓу Би-
рото за вработување, образовната установа, работода-
вецот кај кој ќе им престане работниот однос и рабо-
тодавецот кој искажал потреба да ги вработи овие ра-
ботници со подготовка за вработување. 

Член 9 
Со договорот од член 7 и 8 од овој правилник поб-

лиску се уредуваат: 
- видот на подготовката за вработување; 
- работното место за кое ќе се врши подготовката; 
- бројот на невработени лица, односно работници, 

кои ќе бидат вклучени и времетраењето на подготов-
ката; 

- каде ќе се изведува подготовката и кој ќе ја врши; 
- трошоците за реализација на подготовката за 

вработување; 
- обврската на Бирото за вработување да партици-

пира во трошоците за реализација на подготовката за 
вработување; 

- обврска на Бирото за вработување за задолжи-
телно осигурување на невработените лица од инвалид-
ност и телесно оштетување причинети со повреда на 
работа или професионална болест; 

- обврска на работодавецот за време на подготовка 
за вработување на невработените лица да им обезбеди 
заштитни средства, превоз и исхрана; 

- обврската на работодавецот за кој се врши подго-
товката да заснова работен однос на неопределено 
време со невработените лица, односно работниците 
кои успешно ќе ја завршат подготовката за вработу-
вање; 

- обврска на работодавецот да заснова работен од-
нос на неопределено време со најмалку 90% од вкуп-
ниот број на невработени лица, односно работници 
вклучени на подготовката за вработување; 

- за време на подготовката и по засновањето на ра-
ботниот однос работодавецот не може да го намали 
бројот на вработените на неопределено време во рок 
од 1 година, освен во случаите кога работниот однос 
престанува поради пензионирање, смрт, отказ од стра-
на на работникот и отказ од страна на работодавецот 
по основ на дисциплинска одговорност; и 

- работодавецот е должен да ги врати примените 
средства за оние кандидати, со кои што по успешно 
спроведената обука засновал работен однос, а на кои 
им престанува работниот однос кај работодавецот 
пред истекот на 1 година од денот на засновањето на 
работниот однос, не по вина на работникот. 

Член 10 
Бирото за вработување склучува договор со секое 

невработено лице, односно работник вклучен на под-
готовка за вработување со кој поблиску се регулираат 
правата и обврските за времето додека трае подго-
товката. 

Член 11 
Стручно-теоретскиот и практичниот дел на подго-

товката за вработување, може да се организира во 
смени, со тоа што не може да се изведува меѓу 22 ча-
сот и 6 часот. 

Член 12 
Висината на паричната помош на невработеното 

лице, односно работникот вклучен во подготовка за 
вработување изнесува 4.000,00 денари месечно. 

Невработеното лице корисник на паричен надо-
месток, односно работникот за време на подготовката 
за вработување, има право на парична помош само за 
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разликата меѓу висината на паричниот надоместок, 
односно надоместокот на плата, и висината на парич-
ната помош од став 1 на овој член. 

Исплатата на паричната помош од став 1 на овој 
член се врши сразмерно со времето што е утврдено во 
договорот за поодделни видови на подготовка за вра-
ботување на невработеното лице, односно работни-
кот. 

Член 13 
Работодавецот за кој, односно кај кого, се врши 

подготовката за вработување, има право на партици-
пација во трошоците за изведување и спроведување на 
подготовката за вработување во висина од 2.000,00 де-
нари месечно по невработено лице, односно работ-
ник. 

Член 14 
Подготовката за вработувањето може да се орга-

низира за потребите на еден или повеќе работодавци, 
ако бројот на невработени лица изнесува најмалку 
пет. 

По исклучок од став 1 на овој член во зависност од 
дејноста, односно занимањето и потребите, подготов-
ката за вработување може да се организира и за по-
мал број невработени лица. 

Член 15 
Оспособеноста на невработените лица, односно 

работниците вклучени во подготовката за вработува-
ње ја утврдува комисија составена од двајца претстав-
ници на работодавецот за кој се врши подготовката за 
вработување и еден претставник од Бирото за врабо-
тување, односно образовната установа. 

Невработените лица, односно работниците кои со 
успех ја завршиле подготовката за вработување се 
стекнуваат со уверение кое содржи основни податоци 
за невработеното лице, односно работникот, времет-
раењето на подготовката за вработување и работи и 
работни задачи за кои се оспособени. 

1. Обука 

Член 16 
На обука, заради вработување на неопределено 

време, се вклучуваат невработени лица со: 
- завршено најмалку основно образование и 
- работници на кои ќе им престане работниот од-

нос поради економски, технолошки, структурни или 
слични промени. 

Член 17 
Обуката заради вработување се изведува според 

програма кај работодавецот, или во соодветна обра-
зовна установа. 

Координирањето на обуката кај работодавецот, 
односно во образовната установа, го врши Бирото за 
вработување. 

Член 18 
Програмата за обука содржи два дела: стручно-те-

оретски дел и практичен дел. 
Односот на фондот на часовите определени за 

стручно-теоретскиот дел и практичниот дел се утврду-
ва врз основа на извршена анализа на работните зада-
чи за работното место за кое се врши подготовката за 
вработување. 

Член 19 
Времетраењето на обуката се утврдува врз основа 

на извршената анализа на конкретните работи и ра-
ботни задачи во занимањето, за кое се обучуваат нев-
работените лица, односно работниците и истата не 
може да трае подолго од 3 месеци. 

Доколку се оцени дека до 20% од невработените 
лица, односно работниците вклучени во обука не ја 
совладале обуката во определениот рок, времетрае-
њето на обуката за овие лица може да се продолжи, 
но не подолго од еден месец, за што се склучува 
Анекс кон договорот. 

Член 20 
Ако во времето додека се врши обуката се оцени, 

дека дел од невработените лица, односно работници 
успешно ги вршат работите и работните задачи во за-
нимањето за кое се обучуваат, односно ако ги совла-

дале предвреме стручно-теоретските и практични со-
држини на програмата, можат да засноваат работен 
однос на неопределено време и пред истекот на рокот 
предвиден за обука. 

2. Преквалификација 

Член 21 
На преквалификација се вклучуваат: невработени 

лица и работници на кои ќе им престане работниот 
однос поради економски, технолошки, структурни или 
слични промени, а кои имаат завршен најмалку III сте-
пен на стручна подготовка, во занимања од сродна или 
друга струка. 

Член 22 
Преквалификацијата на невработени лица, однос-

но работници, заради вработување се изведува според 
програма кај работодавецот или во соодветна обра-
зовна установа. 

Координирањето на преквалификацијата кај рабо-
тодавецот, односно во образовната установа го врши 
Бирото за вработување. 

Член 23 
Програмата за преквалификација содржи: струч-

но-теоретски и практичен дел. 
Односот на фондот на часовите определени за 

стручно-теоретскиот и практичниот дел се утврдува 
врз основа на извршена анализа на работните задачи 
за работното место за кое се врши подготовката за 
вработување. 

Член 24 
Времетраењето на преквалификацијата се утврду-

ва врз основа на извршената анализа на конкретните 
работи и работни задачи во занимањето за кое се вр-
ши преквалификацијата на невработените лица, од-
носно работници и истата не може да трае подолго од 
3 месеци. 

Доколку се оцени дека до 20% од невработените 
лица, односно работници вклучени во преквалифика-
цијата не се оспособиле во определениот рок, времет-
раењето на преквалификацијата за овие лица може да 
се продолжи, но не подолго од еден месец, за што се 
склучува Анекс кон договорот. 

Член 25 
Ако во времето додека се врши преквалификаци-

јата се оцени, дека дел од невработените лица, однос-
но работници, успешно ги вршат работите и работни-
те задачи во занимањето за кое се преквалификуваат, 
односно ако ги совладале предвреме стручно-теорет-
ските и практичните содржини на програмата, можат 
да засноваат работен однос на неопределено време и 
пред истекот на рокот предвиден за преквалификаци-ја. 

3. Доквалификација 

Член 26 
На доквалификација, се вклучуваат невработени 

лица и работници на кои ќе им престане работниот 
однос поради економски, технолошки, структурни или 
слични промени, а кои имаат завршен најмалку прв 
степен на стручна подготовка и доколку тоа го бара 
техничко-технолошкиот процес кај работодавецот. 

Член 27 
Доквалификацијата, по правило, се врши за зани-

мање (образовен профил) од ист вид и степен на 
стручна подготовка што го имаат невработените ли-
ца, односно работниците, а во рамките на иста стру-
ка. 

Член 28 
Доквалификацијата заради вработување се изведу-

ва според програма кај работодавец, или во соодветна 
образовна установа. 

Координирањето на доквалификацијата кај рабо-
тодавецот, односно во образовната установа, го врши 
Бирото за вработување. 
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Член 29 
Програмата за овој вид подготовка за вработува-

ње ја изготвува работодавецот за кого се врши доква-
лификација во соработка со Бирото за вработување. 

По потреба во утврдувањето на содржината на 
програмата се вклучува и соодветна образовна уста-
нова. 

Програмата содржи: стручно-теоретски дел и 
практичен дел. 

Односот на фондот на часовите определени за 
стручно-теоретскиот и практичниот дел се утврдува 
врз основа на извршена анализа на работните задачи 
за работното место за кое се врши подготовката за 
вработување. 

Член 30 
Времетраењето на доквалификацијата се утврдува 

врз основа на извршената анализа на конкретните ра-
боти и работни задачи во занимањето, и тоа за: 

- доквалификација во истото занимање (образовен 
профил) не подолго од 1 месец; и 

- за доквалификација во иста струка не подолго 
од 2 месеци. 

Член 31 
Ако за време на доквалификацијата се оцени дека 

дел од невработените лица, односно работниците ус-
пешно ги вршат работите и работните задачи за кои 
се доквалификуваат, односно ако ги совладале пред-
време стручно-теоретските и практични содржини на 
програмата, можат да засноваат работен однос на не-
определено време и пред истекот на рокот предвиден 
за доквалификација. 

III. И З Б О Р Н А Н Е В Р А Б О Т Е Н И Л И Ц А 
З А П О Д Г О Т О В К А З А В Р А Б О Т У В А Њ Е 

Член 32 
По добиената согласност од Заводот за реализаци-

ја на подготовка за вработување, Бирото за вработу-
вање ги информира невработените лица за потребата, 
условите и начинот на организирање на подготовката 
за вработување. 

Член 33 
При изборот на невработени лица за подготовка за 

вработување, можат да се применуваат стручни пос-
тапки: тестирање, професионална селекција и прегле-
ди заради утврдување на психофизичките способности 
и особини. 

Постапката за утврдување на психофизичките спо-
собности и особини на невработените лица може да ја 
спроведе: 

- работодавецот кој искажал потреба од подготов-
ка за вработување, доколку има соодветни стручни 
лица за спроведување на постапката; 

- Бирото за вработување, доколку тоа му го довери 
работодавецот; 

- работодавецот и Бирото за вработување. 
Постапката за утврдување на посебните барања 

кај одредени специфични занимања каде е потребно 
утврдување на здравствените, психофизичките спо-
собности и особини на невработените лица ја утврду-
ваат специјализирани здравствени установи, а трошо-
ците се на товар на работодавецот. 

Член 34 
Конечниот избор на невработените лица кои ќе 

бидат вклучени на подготовката за вработување го 
врши работодавецот. 

Доколку при изборот се применети стручни пос-
тапки за утврдување на психофизичките способности, 
во тој случај се врши избор од невработените лица 
кои покажале задоволителен резултат од спроведена-
та проверка на способностите, односно од невработе-
ните лица кај кои не постојат психофизички пречки за 
успешно вршење на работите и работните задачи во 
односното занимање. 

IV. Е В И Д Е Н Ц И Ј А Н А П О Д Г О Т О В К А Т А 
З А В Р А Б О Т У В А Њ Е 

Член 35 
Заводот и бироата за вработување водат евиден-

ција за подготовките за вработување. 

V. П Р Е О Д Н И И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 36 
Невработеното лица кое на денот на почетокот на 

примената на овој правилник е на подготовка за вра-
ботување продолжува да го користи стекнатото пра-
во, доколку е поповолно за него. 

Член 37 
Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-

нува да важи Правилникот за обука, преквалификаци-
ја или доквалификација на невработените лица и Пра-
вилникот за изменување на Правилникот за обука, 
преквалификација или доквалификација на неврабо-
тените лица, Одлуката Бр. 02-417/3 од 10.07.1998 годи-
на и Одлуката за изменување на Одлуката со која се 
утврдува висината на паричната помош на невработе-
ното лице вклучено на обука, преквалификација или 
доквалификација и висината на партиципацијата во 
трошоците за изведување и спроведување на подго-
товката за вработување ("Сл.весник на РМ" бр.7/99). 

Член 38 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

У П Р А В Е Н ОДБОР Н А З А В О Д О Т З А 
В Р А Б О Т У В А Њ Е Н А Р Е П У Б Л И К А 

М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр.02-361/3 Претседател, 
30 март 2001 година Трајко Велков, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

О С Н О В Е Н СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка по тужбата на ту-

жителот Илина Николова и Јанаки Николов и двајца-
та од Скопје, ул. "90" бр. 49, против тужениот Панто 
Јованов и Радомир Јованов и двајцата со непозната ад-
реса, за сопственост. Вредност на спорот 500.000,00 де-
нари. 

За привремен застапник на тужениот е поставен 
адвокатот Љиљана Багеска адвокат од Скопје, ул. 
"Рузвелтова" бр. 46/2-9 со решение на ЈУ Меѓуопш-
тински центар за социјална работа на град Скопје бр. 
3020-124 од 15.03.2001 година која ќе ги застапува ту-
жените до нивното јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П.бр. 
1790/00. (8498) 

О С Н О В Е Н СУД ВО Б Е Р О В О 
Пред овој суд се води спор за утврдување на сопст-

веност на недвижен имот по тужба на тужителот Ре-
публика Македонија, против тужениот Никола Пул-
ковски од Пехчево, а сега со непозната адреса во 
Швајцарија. 

Се повикува тужениот Никола Пулковски од Пех-
чево во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави во судот или да назначи свој полномошник. 

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди 
свој полномошник на истиот ќе му биде поставен при-
времен застапник од редот на стручните соработници 
на овој суд кој ќе ги застапува неговите интереси се до 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Берово, П.бр. 297/00. (8296) 
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О С Н О В Е Н СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес во парничниот предмет П. 

бр. 705/00 по тужба на тужителот Настевска Јулијана 
од Велес, против тужениот Настевски Зоран - Велес, 
со непознато место на живеење и престојување, за 
развод на брак. Вредност на спорот 60.000,00 денари, 
за привремен застапник на тужениот Настевски Зоран 
од Велес, го постави стручниот соработник на овој суд 
Билјана Јачева, согласно член 78 став 2 точка 4, 5 од 
З П П . 

Привременот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужениот или негов полномошник не се јави 
пред судот, односно се додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 705/00. (8495) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води спор на 

тужителката Садику род. Беќири Мубера од с.Мало 
Турчане, против тужениот Садику Емрли од Белови-
ште, сега со непозната адреса во странство, за развод 
на брак согласно член 41 од Законот за семејство. 

Бидејќи тужениот Садику Емрили од с.Беловиште, 
сега со непозната адреса во странство за привремен 
застапник се поставува Алији Елеса стручен соработ-
ник во Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 615/00. (8340) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Пред Основниот суд во Делчево се води постапка 

по тужбата на тужителот Ристовски Љубе од с.Луко-
вица, против тужениот Ивановски Војо од с.Луковица, 
заведена под П.бр. 510/97 за надомест на штета, вред-
ност 12.330,00 денари. 

Се повикува тужениот Ивановски Војо од с. Луко-
вица, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас да се јави во судот или на судот да му ја 
достави својата адреса на живеење. 

Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе 
ги застапува привремениот застапник Арсениев Мла-
ден, стручен соработник при Основниот суд во Делче-
во. 

Од Основниот суд во Делчево. П.бр. 510/97. (7920) 

О С Н О В Е Н СУД ВО К У М А Н О В О 
Пред Основниот суд во Куманово се води постапка 

во извршниот предмет И.бр. 13-3238/98, по предлог за 
извршување поднесен од доверителот Владанка Миц-
евска од Куманово, ул."Бабин дол" бб, застапувам од 
полномошникот Борко Давидовски од с.Проевце, Ку-
маново, против должникот Ванчо Мицевски од Кума-
ново, ул."Бабин дол" бб. 

На должникот Ванчо Мицевски од Куманово, кој 
се наоѓа во Германија, му се поставува привремен зас-
тапник Драги Даневски адвокат од Куманово, кој ќе 
го застапува во предметот И.бр.13-3238/98, до завршу-
вање на постапката или до појавување во судот на по-
горе наведеното лице со непозната адреса. 

Од Основниот суд во Куманово, И.бр. 13-3238/98. 
(7909) 

О С Н О В Е Н СУД ВО К А В А Д А Р Ц И 
Пред Основниот суд во Кавадарци во тек е постап-

ка по предлогот за извршување на доверителот Дива-
нис Атанасовски од Делчево, против должникот Јован 
Ангелков од Кавадарци, за долг, а врз основа на зало-
жно право врз недвижност - деловен простор на долж-
никот. 

Должникот Јован Ангелков од Кавадарци, е со не-
познато претстојувалиште. 

Судот на должникот Јован Ангелков му назначи 
привремен застапник Маја Китанова - адвокат од Ка-
вадарци, која ќе ги застапува интересите на должник-
от. 

Се повикува должникот Јован Ангелков да се јави 
во судот лично или преку неговиот полномошник во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот. 

Доколку во овој рок должникот или неговиот пол-
номошник не се јават во судот, истиот се предупреду-
ва дека назначениот привремен застапник ќе го заста-
пува во постапката се додека должникот или неговиот 
полномошник не се појави пред судот, односно додека 
Органот за старателство не го извести судот дека наз-
начил старател. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр.265/97.(7980) 

О С Н О В Е Н СУД ВО К О Ч А Н И 
Основниот суд во Кочани го повикува лицето То-

дор Ангелов, роден 03.02.1906 година во с.Пресека -
Кочани, кој наводно изчезнал во 1945 година од затво-
рот во Штип, да се јави во овој суд, како и секој друг 
што знае за неговиот живот во рок од од 3 месеци од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на РМ". Во спротивно, по истекот на споменатиот 
рок изчезнатиот Тодор Ангелов од с. Пресека - Коча-
ни ќе се прогласи за умрен. 

Од Основниот суд во Кочани, Р.бр. 52/00. (7973) 

О С Н О В Е Н СУД ВО П Р И Л Е П 
Пред Основниот суд во Прилеп во тек е постапка 

за физичка делба по предлог на предлагачот Марко-
ски Љубе од с.Пешталево, против Идризов Усеин, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува противникот Идризов Усеин да во 
рок од 15 дена од објавување на огласот се јави во овој 
суд или во истиот рок да ја достави својата точна адре-
са на живеење. 

Доколку во определениот рок не се јави неговите 
права и интереси до правосилното окончување на пос-
тапката ќе ги застапува посебниот старател адвокат 
Виолета Ангелеска. 

Од Основниот суд во Прилеп, ВПП.бр. 3/01. (7907) 

Пред Основниот суд во Прилеп во тек е постапка 
за поништување на хартии од вредност - потврда за 
издадени обични акции на име Стојаноски Митре од 
Прилеп, ул."Кеј-4 Јули" бр. 4. 

Со оглед на фактот што предлагачот ги има изгу-
бено потврдата за обични акции се повикуваат сите 
лица кои што ја имаат при себе потврдата да ја доста-
ват во судот, а најдоцна во рок од 30 дена од објавува-
ње на огласот. 

Потврдата за обични акции е на име Стојаноски 
Митре од Прилеп, ул."Кеј 4-ти Јули" бр.4, издадена од 
Тутунски комбинат АД Прилеп со број на потврдата 
1511 издадена на 28.12.1998 година со борј на акции 97 
со номинална вредност од 100 ДМ. 

Се повикуваат сите лица кои што го имаат владе-
нието на предметната потврда да ја достават до судот 
во погоре наведениот рок. Во спротивно, предметната 
потврда ќе биде поништена. 

Од Основниот суд во Прилеп, Р.бр. 148/01. (7908) 

Пред овој суд во тек е спор по тужба на тужителот 
Ромер Димзоски од Прилеп со привремен престој во 
Холандија, против тужената Гордана Димзоска со не-
позната адреса во Холандија, за развод на брак. Вред-
ност на спорот од 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената Гордана Димзоска да се јави 
во судот во рок од 30 дена сметано од денот на објаву-
вањето на огласот или во истиот рок да достави точна 
адреса на своето место на живеење или да го извести 
судот за тоа кое лице да ја застапува по спорот. 

Во спротивно, на тужената ќе и биде поставен при-
времен старател кој ќе ги застапува нејзните интереси 
во овој спор. 

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 162/01. (8307) 
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О С Н О В Е Н СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш е поведена пос-

тапка за развод на брак по тужбата на тужителот Луп-
чо Бошков од с.Ораовица, против тужената Славица 
Бошкова со непозната адреса на живеење во Швајца-
рија. 

Се повикува тужената во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во овој суд или да одреди 
свој пономошник. Во спротивно, ќе и биде поставен 
привремен застапник Лила Цветаноска - стручен сора-
ботник во Основниот суд во Радовиш, која ќе ги заста-
пува нејзините права и интереси до завршувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр. 67/01. (8298) 

О С Н О В Е Н СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица поведена е постап-

ка за развод на брак по тужбата на тужителот Алек-
сандар Иванов од с.Ново Коњарево, против тужената 
Тодорка Иванова со непознато претстојувалиште. 
Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената Тодорка Иванова да се јави 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на РМ" во судница бр. 18. Во спротивно, 
на истата ќе и биде одреден привремен застапник и 
тоа Валентина Митева стручен соработник при Ос-
новниот суд во Струмица, која ќе ги застапува нејзи-
ните интереси во предметот на спорот до прависилно 
завршениот спор. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1698/00. 
(7906) 

Во Основниот суд во Струмица поведена е постап-
ка за докажување и утврдување на смртта на лицето 
Урдовски Стоилко од с.Двориште, роден 1862 година 
во с.Егуменец - Петрич. 

Последен пат истиот во текот на зимата 1927 годи-
на дошол во Струмица на пазар и преноќил во с.Даби-
ља, а по кажување на сведоците Петров Борис и Ата-
насов Асен од с.Дабиљ, истата вечер истиот починал, 
за што овде му била подигната надгоробна плоча на 
која како дата на смртта стои 23.03.1927 година. 

Се повикува секој кој знае нешто за смртта на 
Стоилко Урдовски од с.Двориште - Берово, поточно 
кој знае за друга дата на смртта на истиот да се јави 
пред овој суд во рок од 15 дена од објавувањето на ог-
ласот. Во спротивно, како дата на смртта на ова лице 
ќе биде запишана 23.03.1927 година, с.Дабиља, Стру-
мица. 

Од Основниот суд во Струмица, ВПП.бр.9/01. 
(8066) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба на тужителот Селими Ферат од с.Непроштено, 
Тетово, против тужениот Муареми Нуриман од с.Не-
проштено, Тетово, а сега со непозната адреса во стра-
нство, поради враќање на владание. 

Како тужениот Муареми Нуриман е со непозната 
адреса за истиот да биде објавен оглас да во рок од 15 
дена по објавувањето да се јави во судот или да одреди 
свој полномошник, а по протекот на овој рок ако ис-
тиот не се јави ќе му биде поставен привремен стара-
тел кој ќе ги застапува неговите интереси се до окон-
чувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1376/00. (7910) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
по тужба на тужителот АД за осигурување и реосигу-
рување "МАКЕДОНИЈА" Скопје, против тужениот 
Абди Кемал Реметула од с.Стримница, Тетово, заради 
регресно побарување, а сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вање на огласот во " Службен весник на РМ" да се ј ави 

во Основниот суд во Тетово, или да овласти свој пол-
номошник. Во спротивно, судот преку Центарот за со-
цијална работа Тетово, ќе му постави времен старател 
кој ќе ги штити неговите права и интереси до право-
силното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1469/00. (7912) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор П.бр. 
133/01 за исполнение на договор за купопродажба по 
тужба на тужителите Идризи вд. Хаки Хава, Идризи 
Шемседин и Идризи Абдираман, сите од с.Слатино те-
товско, против тужените Николовска вд. Јован Роса, 
Николовска Јованова Бранка и Николовска Јованова 
Јагода сите од Република Србија, со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Николовска Роса, Бранка 
и Јагода да во рок од 15 дена по објавување на овој ог-
лас достават до судот точни адреса, се јават во судот 
или овластат свој полномошник кој ќе ги застапува по 
предметот. Во спротивно, судот на истите преку ЦСР 
ќе им определи времен старател, кој ќе ги застапува 
до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 133/01. (7914) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телот Ѓамил Зеќири од с. Чегране, против тужениот 
Стефановски Милош од с. Волковија, а сега со непоз-
ната адреса во Р Бугарија се води постапка за испол-
нение на договор за купопродажба. 

Бидејќи адресата на тужениот не е позната, се по-
викува истиот да се јави во судот, да достави адреса 
или да овласти полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка до нејзиното завршување. 

Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово ќе постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 291/01. (7916) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за расправање на оставина на покојната Верка Димо-
ска порано од Тетово. 

Како можни наследници се јавуваат лицата Димо-
ски Зоран и Николова Лидија кои живеаат со непозна-
та адреса во Америка. 

Се повикуваат наследниците Димоски Зоран и Ни-
колова Лидија сега со непозната адреса во Америка, 
да се јават во Основниот суд во Тетово, во рок од 1 го-
дина по објавување на огласот во "Службен весник на 
РМ", а по истекот на рокот од 1 година од објавување-
то ако наследниците не се јават и не ја дадат потреб-
ната изјава судот ќе ја расправи оставината на покој -
ната Верка Димоска порано од Тетово, врз основа на 
изјавата на старателот и податоците со кои располага. 

Од Основниот суд во Тетово, О.бр. 82/01. (7919) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4390/2000, на регистарска влошка бр. 02035951?-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Ејуп Јахи Рамани ТП ДЕРВЕНД таксист с. 
Групчин, Желино. 

Основач: Ејуп Јахи Рамани од с. Групчин Желино. 
Назив: Ејуп Јахи Рамани ТП ДЕРВЕНД таксист с. 

Групчин, Желино. 
Седиште: с. Групчин Желино. 
Дејности: 60.22, 60.23. 
Одговорност: Ејуп Јахи Рамани одговара лично со 

целиот свој имот. 
Овластено лице: Овластено лице на ТП ДЕРВЕНТ 

Таксист од с. Групчин, Желино е Ејуп Јахи Рамани, уп-
равител со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4390/2000. (776) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7198/2000, на регистарска влошка бр. 02036228?-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговско друштво на Друштвото за промет и посре-
дување Б О М А К ИНТЕРТРЕИД ДОО Скопје, ул. 
"Димитрије Чуповски" бр. 6. 

Друштвото е основано со договор од 04.12.2000 год. 
а содружници се Игор Илиев и Иван Дебарлиев од 
Скопје. 

Дејности: 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.02, 05.02, 
19.20, 21.21, 21.25, 21.22, 22.23, 21.23, 21.24, 22.11, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.32, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 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, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.42/1, 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, 52.12, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 
55.12, 55.11, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
52.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.13, 93.04, 93.05, 
92.31/1, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, вршење на меѓународна шпедиција, вр-
шење на меѓународен транспорт, застапување на 
странски фирми и консалтинг, услуги на комисионо 
работење, реекспорт, вршење малограничен промет 
со Албанија, Бугарија, Грција, и СР Југославија. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Игор Илиев, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7198/2000. (778) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6952/2000, на регистарска влошка бр. 02035954?-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за промет, производство и услуги БИ-
РОФОРМ Тони и други ДОО, ул. "Ленинова" бр. 63/1- 
1, Скопје. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 25.61, 
28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 
45.21/2, 22.22, 15.86, 15.87, 15.91, 20.40, 74.40, 74.13, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 72.30, 22.24, 22.32, 72.60, 
72.40, 72.10, 72.20, 30.01, 30.02, 31.62, 32.20, 32.30, 33.30, 
72.50, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување, посредување во промет со стоки и услу-
ги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со 
СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
туристички работи во странство, меѓународна шпеди-
ција, изведување на градежни работи во странство, не-
ограничени овластувања, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Јаковчевски Тони, 
управител без ограничувања. 

Содружници се Јаковчевски Тони, Постримовски 
Здравко и Писачиќ Анѓелко. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6952/2000. (779) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6495/2000, на регистарска влошка бр. 02036231?-8-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и угостителство 
ТРИ ЈАВОРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Битпа-
зарска Капан-ан" лок. бр. 6. 

Единствен содружник на друштвото е Ладе Тофило-
ски од Скопје. 

Управител на друштвото во внатрешен и надвореш-
нотрговски промет е лицето Ладе Тофилоски. 

Во правниот промет друштвото ќе истапува во свое 
име и за своја сметка. З а преземените обврски ќе од-
говара со сите свои средства. 

Дејности кои ќе ги обавува друштвото: 51.11, 51.17, 
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, 51.47, 51.55, 51.56, 51.61, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги обавува 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, консигнација, комисион, заста-
пување и посредување во правниот промет со трети 
лица и посредување во промет со стоки и услуги со 
странство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6495/2000. (780) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6974/2000, на регистарска влошка бр. 02036544?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Трговското друштво С О Њ А К О З М Е -
ТИК ДООЕЛ Скопје, ул. "Железничка" бр. 44/2-9. 

Друштвото е основано од страна на единствениот 
содружник С О Њ А ВЕЛКОВА од Скопје, ул. "Желез-
ничка" бр. 44/2-9, која е и управител на друштвото без 
ограничувања. 

Основачкиот влог изнесува 155.000,00 денари или 
5.000 германски марки. 

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

Во внатрешнотрговскиот промет ќе ги врши след-
ните 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, консигнација, комисион, заста-
пување и посредување во правниот промет со трети 
лица, посредување во прометот со стоки и услуги со 
странство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6974/2000. (781) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6789/2000, на регистарска влошка бр. 02036093?-8-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на 
инвалидни лица за производство, трговија и услуги 
И Т А С ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Видое Сми-
левски Бато" бр. 19/2-29. 

Дејности: 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, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
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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, 52.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување, реекспорт, малограничен промет со Алба-
нија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

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

З а обврските во правниот промет друштвото одго-
вара со целокупниот имот. 

Китановски Тони, управител без ограничување во 
внатрешен промет. 

Китановски Тони, управител без ограничување во 
надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6789/2000. (783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7023/2000, на регистарска влошка бр. 02036176?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт, 
угостителство, трговија и услуги МБ-ТРАНС Бранис-
лав ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Евто 
Спасовски" 7-ц. 

Дејности: 15.81/1, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.22, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.50, 51.19, 51.21, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 51.61, 51.62, 51.66, 
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, 65.12/3, 74.12, 27.71, 
28.72, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција, туристичко работење со 
странство, застапување на странски лица, продажба на 
странски стоки од консигнационен склад, малограни-
чен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југос-
лавија, реекспорт. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зоран Митковски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7023/2000. (785) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4996/2000, на регистарска влошка бр. 02036013?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за промет, услуги и увоз-из-
воз П И К О Н Опус инвесторс ДООЕЛ Скопје, ул. "Ва-
сил Главинов" 16/6. 

Единствен содружник: О П У С ИНВЕСТОРС ЛИ-
МИТЕД од Ст. Хелиер, Џерси. 

Дејности: 29.40, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 
31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 36.30, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 
70.20, 70.31, 71.30, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/5, 74.40, 74.83, 74.84. 

Дејности на надворешнотрговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-

на трговија со непрехранбени производи, шпедиција, 
консигнационо работење, малограничен промет со со-
седните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југос-
лавија - застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги во странство, застапување на странско 
лице, посредување. 

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

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

Управител: Харалампи Коцев, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4996/2000. (786) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7194/2000, на регистарска влошка бр. 02036227?-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги П А Љ А Ч О ДООЕЛ увоз-извоз, бул. "Маркс и 
Енгелс" бр. 10/8/10, Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 17.51, 17.52, 
17.54, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 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, 
20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.15, 22.24, 
22.33, 23.10, 23.20, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 
24.52, 24.63, 24.64, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 
26.30, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 28.11, 28.12, 28.22, 28.30, 
28.40, 28.72, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 
36.62, 36.63, 45.31, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 
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, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 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, 74.14, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 85.14, 92.31, 
92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05. 

Дејности за надворешно работење; надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, реекспорт, застапува-
ње на странски правни и физички лица, посредување 
во прометот на стоки и услуги, угостителски и турис-
тички услуги, консигнациона продажба, меѓународна 
шпедиција. 

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. 

Управител е лицето Христов Зоран, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7194/2000. (787) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3806/2000, на регистарска влошка бр. 02034353?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТД на Друштвото за трговија, книговодствени и 
консалтинг услуги Е К О Н О М И К С П Р И О Р И Т И Тат-
јана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Кирил Ман-
чевски" бр. 321. 

Основач на друштвото ќе биде: Татјана Мирчевска 
од Скопје, ул. "Кирил Манчевски" бр. 321, Скопје. 

Назив на друштвото ќе биде: Друштво за трговија, 
книговодствени и консалтинг услуги Е К О Н О М И К С 
П Р И О Р И Т И Татјана ДООЕЛ експорт-импорт Скоп-
је. 
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Седиштето на друштвото ќе биде во Скопје на ул. 
"Кирил Манчевски" бр. 321. 

Дејности: 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 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, 52.45, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 63.30, 63.40, 93.01, 
93.02, 93.05, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 74.40, 74.84, 63.12, 72.30, 72.40, 72.60, 72.10, 
72.20, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, консигнација, реекспорт, туристички бироа. 

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

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

Татјана Мирчевска, управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3806/2000. (789) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6568/2000, на регистарска влошка бр. 02035493?-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, 
трговија на големо и мало и услуги МИМА-ТРЕЈД 
Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Тајмишка" 
бр. 28б, Скопје. 

Назив на друштвото: Трговско друштво за произ-
водство, трговија на големо и мало и услуги МИМА-
ТРЕЈД Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

Содружник на друштвото е лицето: Виолета Митев-
ска од Скопје, со стан на ул. "Тајмишка" бр. 28б, 
Скопје. 

Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје и тоа 
на следната адреса: ул. "Тајмишка" бр. 28б, Скопје. 

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во внат-
решниот трговски промет се следните дејности: 52.11, 
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, 52.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.12, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.43, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.21, 65.12/3, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 92.34, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 51.42, 52.12. 

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во надво-
решниот трговски промет се следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување во промет со стоки и услуги, консигна-
ција, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, изведување на градеж-
ни работи во странство, малограничен промет со со-
седните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југос-
лавија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет спрема трети лица друштво-
то одговара со целокупниот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува и претставува управителот 
на истото, лицето Виолета Митевска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6568/2000. (798) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6912/2000, на регистарска влошка бр. 02035991?-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТД на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги Ф Л О Р А М И К О МП ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"11 Октомври" бр. 25. 

Основачи на друштвото: Петрески Пане од Скопје, 
ул. "Иво Рибар Лола" бр. 178. 

Друштво за производство, трговија и услуги ФЛО-
Р А М И К О Мите Филков ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Максим Горки" бр. 14/1-1. 

Дејностите на друштвото: 01.11, 01.11/1, 01.12, 
01.12/2, 01.13, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 
01.41/3, 01.42, 02.01, 05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 
14.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.82, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98, 17.40, 17.60, 18.10, 
18.21, 18.24, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.25, 22.25, 24.20, 26.21, 26.70, 26.82, 26.82/2, 
29.32, 29.56, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 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, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.19, 51.21, 51.22, 
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, 51.52, 51.53, 51.57, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 
52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.47, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.34, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.31, 92.31/1, 
92.31/2, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со Албанија, Гр-
ција, Бугарија и СР Југославија, реекспорт, застапува-
ње и посредување во прометот со стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет Друштво-
то одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Петрески Пане, уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6912/2000. (799) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6623/2000, на регистарска влошка бр. 02036092?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги П и Д ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "29 
Ноември" бр. 56, Скопје. 

Фирма на друштвото: Друштво за производство, тр-
говија и услуги П и Д ДООЕЛ експорт-импорт, Скоп-
је. 

Скратен назив: П и Д ДООЕЛ, Скопје. 
Седиште: ул. "29 Ноември" бр. 56. 
Единствен содружник П И Л У К С и Д А Н П Е К С А.Г., 

со седиште ул. "Г. Катахаки" бр. 20, Тесалоники, Ре-
публика Грција. 

Дејности во внатрешниот трговски промет: 31.10, 
31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 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, 51.61, 
51.62, 51.65, 51.70, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 
63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
72.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.14, 74.40, 74.82, 74.84. 

Дејности во надворешниот трговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во областа на прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓу-
народна шпедиција, комисиона продажба, консигнаци-
она продажба. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
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Лица овластени за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет се 
Хаспарис Ираклис, управител без ограничување и 

Параванцос Димитриос, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6623/2000. (800) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7191/2000, на регистарска влошка бр. 02036213?-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги У Н И О Н КФ ДОО увоз-извоз ДТЦ Север ламела 
3 лок. 8, Скопје. 

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 
У Н И О Н КФ ДОО увоз-извоз. 

Седиште: ДТЦ Север ламела 3 лок. 8, Скопје. 
Основачи: Кадри Зекири од Скопје, ул. "Љуба Ива-

новиќ" бр. 40/3-15 и Фатмир Зука од Скопје, ул. "Кос-
турска" бр. 44/2-6. 

Влог: 5.200 дем или 161.200,00 ден. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 

15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98/1, 
15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 
25.11, 25.13, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 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, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

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

Кадри Зекири, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

7191/2000. (801) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6961/2000, на регистарска влошка бр. 02036095?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, градеж-
ништво, инжинеринг, услуги и трговија на големо и 
мало М Е Т А Л И К А ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "11-ти Ок-
томври" бр. 42/5, Скопје. 

Единствениот содружник на друштвото за произ-
водство, градежништво, инженеринг, услуги и тргови-
ја на големо и мало М Е Т А Л И К А ДООЕЛ увоз-извоз 
г-дин Граорковски Љубиша од Скопје, ул. "11-ти Ок-
томври" 42/5 со Изјава за основање од 21.11.2000 го ос-
нова ова друштво. 

Во рамките на своето работење друштвото ќе се 
бави со следните дејствија: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.22/1, 01.22/2, 01.41/1, 
01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 10.10, 10.20, 10.30, 
11.10, 11.20, 12.00, 13.10, 13.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 
14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/2, 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, 16.00/1, 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, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 17.50, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 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, 22.25, 
22.31, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 23.30, 24.11, 24.12, 24.13, 

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, 26.65, 26.66, 
26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 27.10, 27.21, 27.22, 27.23, 
27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 
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, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 
29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.60, 
29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 
31.61, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 
33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 
35.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 
36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.64, 37.10, 37.20, 
40.10/3, 40.20/2, 40.20, 40.30, 45.11, 41.00, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 54.34, 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, 50.30/4, 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, 51.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 62.63, 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, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 60.30, 61.20, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.22, 62.23, 63.30, 63.40, 64.20, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
73.20/1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 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, 
93.01, 93.02, 93.03. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6961/2000. (802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6471/2000, на регистарска влошка бр. 02035340?-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец Авто-такси РЕКА ТП Ибраи-
мовски Шариф Феим, ул. "Македонско Косовска Бри-
гада" бр. 3, Скопје. 

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен со-
обраќај линиски, 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на 
патници во другиот друмски сообраќај слободен. 

Управител без ограничување Феим Ибраимовски, 
ул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 3, Скопје. 

Основач на фирмата трговец поединец Ибраимов-
ски Шариф Феим, ул. "Македонско Косовска Брига-
да" бр. 3, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6471/2000. (803) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6622/2000, на регистарска влошка бр. 02035519?-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец ТП Авто-такси Џ Е Т А 2000 ТП 
Нурединовски Сали Феми, ул. "Дижонска" бр. 13/75, 
Скопје. 

Дејности: 60.22 такси превоз 
Управител без ограничување - Феми Нурединовски, 

ул. "Дижонска" бр. 13/75, Скопје. 
Основач на фирмата ТП е: Нурединовски Сали Фе-

ми, ул. "Дижонска" бр. 13/75, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6622/2000. (804) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6925/2000, на регистарска влошка бр. 02035971?-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за трговија и услуги ТОГО-
МА ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 82, кат 1, локал 84. 

Име и седиште на фирмата: Друштво за трговија и 
услуги ТОГОМА ДОО експорт-импорт Скопје со се-
диште на бул. "Јане Сандански" бр. 82, кат 1, локал 84. 
На ден 21.11.2000 година, друштвото го основаат осно-
вачи: Тони Костов, од Скопје, со стан на ул. "Ангел 
Димовски" бр. 8/2-17. 

Горан Николов од Скопје со стан на ул. "Тајмишка" 
бр. 32. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84. 

Дејности во надворешниот трговски промет се: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во промет на стоки и услуги за 
странски фирми, услуги во меѓународниот транспорт 
на стоки и патници, превоз на стоки и патници во ме-
ѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт, туристички услуги, комисиона про-
дажба. 

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

З а обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Управител во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е: Тони Костов, управител без ограничува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6925/2000. (805) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6798/2000, на регистарска влошка бр. 02035702?-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец ТП Авто-такси Б Е К О ТП Асла-
ни Рустем Беким, ул. "Боро Менков" бр. 1а/2-2, Скоп-
је. 

Дејности: 60.22 такси превоз. 
Управител без ограничување - Беким Аслани, ул. 

"Боро Менков" бр. 1а/2-2, Скопје. 
Основач на фирмата ТП е: Аслани Рустем Беким, 

ул. "Боро Менков" бр. 1а/2-2 Скопје. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6798/2000. (807) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6858/2000, на регистарска влошка бр. 020358027-3- 
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕФ-
ПЕР Перо и Евда ДОО увоз-извоз Гевгелија, ул. "Гор-
че Петров" бр. 8. 

Дејности: 52.41, 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, 01.23, 
01.24, 01.25, 15.13, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 
15.89, 20.10/1, 20.51, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.14, 51.15, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.42, 
52.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.31, 
71.34, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, услуги на меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници (меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги на транспортот и др.), посредниш-
тво, застапништво, консигнација, реекспорт, угости-
телски и туристички услуги, малограничен промет со: 
Грција, Бугарија, СР Југославија, Албанија и др. 

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

З а обврските сторени во правниот промет друштво-
то одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е: Евда Митрева, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6858/2000. (806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 427/2000, на регистарска влошка бр. 1-69998- 
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар основањето на 
Приватната здравствена организација - специјалис-
тички ординации по гинекологија и акушерство, внат-
решни болести и биохемиска лабораторија КРИСТЕ -
ЛА, ул. "Дебарца" бр. 1, Скопје. 

Основање на приватна здравствена организација. 
Основач: Д-р Боро Парталоски, ул. "Васил Горгов" 

бр. 24, Скопје. 
Вкупен износ на средствата на основачот изнесува 

30.000 ДЕМ. 
Дејност: 85.12 медицинска практика. 
Во правниот промет со трети лица П З О настапува 

самостојно и неограничено, а за своите обврски одго-
вара со целиот свој имот. 

Д-р Боро Парталоски, директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

427/2000. (808) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 5138/2000, на регистарска влошка бр. 02034113?-8-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, градежниш-
тво, трговија и услуги Е В З А Л К О М П А Н И ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Боговиње, Боговиње. 

Основач на друштвото е: Јакупи Евзал од с. Богови-
ње, Боговиње. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 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, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 72.30, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реек-
спорт, консигнација, малограничен промет со стоки и 
услуги со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија 
и СР Југославија, изведување на инвестициони работи 
во странство. 

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

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е лицето: Јакупи Евзал, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5138/2000. (809) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 11/2001, на регистарска влошка 012443, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги Севим "ЏЕМС" увоз-извоз, ДООЕЛ Охрид, ул. 
"Абас Емин" бр. 91, Охрид. 

Трговско друштво за производство, трговија и услу-
ги Севим "ЏЕМС" увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, ул. 
"Абас Емин" бр. 91, Охрид. 

Основач: Севим Адем од Охрид. 
Управител: Севим Адем од Охрид со неограничени 

овластувања. 
Одговорност: потполна одговорност со целиот 

имот. 
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 37.10, 

45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 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, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 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, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 
92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
11/2001. (3200) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 32/2001, на регистарска влошка, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото 
за производство, трговија, угостителство, превоз и ус-
луги АГРО-ГЕНЕЗА увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. 
"Ружа Делчева" бр. 50/11. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.12/1, 15.81/1, 15.61, 5.98/2, 
15.11, 01.23, 19.20, 01.30, 15.81/2, 19.30, 50.10, 50.20, 
1.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 93.02, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 
63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малог-
раничен промет, реекспорт, агенциски услуги во тран-
спортот, угостителски и туристички услуги во изведу-
вање на инвестициони и градежни работи во стран-
ство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со кој 
располага - полни одговорности. 

Љиљана Хаџиевска - управител без ограничување 
во рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог од 5400 дем. во противвредност спо-
ред приложен извештај од судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
32/2001. (3202) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 31/2001, на регистарска влошка 012463, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ТД на 

Друштвото за производство, трговија, угостителство, 
превоз и услуги МАРЧЕ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, 
ул. "Дебарска" бр. 49-А. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.21/1, 15.81/1, 15.81/2, 
5.98/2, 15.12, 01.23, 01.24, 01.30, 15.31, 19.30, 50.10, 50.20, 
1.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 93.02, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 
63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малог-
раничен промет, реекспорт, агенциски услуги во тран-
спортот, угостителски и туристички услуги во изведу-
вање на инвестициони и градежни работи во стран-
ство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со кој 
располага - полни одговорности. 

Марчевски Славчо - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог од 5200 дем. во противвредност спо-
ред приложен извештај од судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
31/2001. (3203) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 45/2001, на регистарска влошка 012477, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Тргов-
ско, услужно и производно друштво Б А Л К А Н - ИМ-
П Е К С 2000 увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. 
"Питу Гули" бр. 47. 

Дејности: 15.86, 15.87, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 51.11, 5.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет, реек-
спорт, туристичко посредување во странство, работи 
на посредување во надворешнотрговскиот промет, 
меѓународна шпедиција, работи на посредување во 
надворешнотрговскиот промет, застапување и посре-
дување во прометот на стоки и патници, изведување 
на градежни работи во странство, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица Трговско, услуж-
но и производно друштво Б А Л К А Н И М П Е К С 2000 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Питу Гули" 
бр. 47 настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот свој имот. 

Управител: Лазе Темелковски од Битола, ул. "При-
лепска" бр. 43/8 со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Друштвото во надворешниот промет ќе го застапу-
ва. Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
дем. или 158.100,00 ден. во предмети - према извештај 
на вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
45/2001. (3204) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 29/2001, на регистарска влошка 012461, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Трговско, услужно и производно друштво КАР-
ДИФ К О М П А Н И увоз-извоз Битола ДООЕЛ Бито-
ла, ул. "Горче Петров" бр. 50. 

Дејности: 45.25, 45.33, 45.34, 45.43, 45.44, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 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, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, малограничен промет, реекспорт, туристичко 
посредување во странство, работи на посредување во 
надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпеди-
ција, работи на посредување во надворешнотрговски-
от промет, застапување и посредување во прометот на 
стоки и патници, изведување на градежни работи во 
странство, продажба на стои од консигнациони скла-
дови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица Трговско, услуж-
но и производно друштво КАРДИФ К О М П А Н И 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Горче Пет-
ров" бр. 50 настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот свој имот. 

Управител: Томе Стојановски од Битола, ул. "Ѓорче 
Петров" бр. 50 со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
дем. или 158.100,00 ден. во предмети према извештај 
на вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
29/2001. (3206) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 5/2001, на регистарска влошка 3-115, го запи-
ша во трговскиот регистар на Фонд за локални патиш-
та на општина Прилеп, Прилеп, ул. "Питу Гули" бр. 2. 

Фирма: Фонд за локални патишта на општина При-
леп. 

Седиште: Прилеп, ул. "Питу Гули" бр. 2. 
Основач: Совет на општина Прилеп, од Прилеп ул. 

"Питу Гули" бр. 2. 
Дејност: Планира изградба, реконструкција, одржу-

вање и заштита на локалните патишта и улици, извр-
шува годишна програма за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните патишта и улици: 
извршува годишна програма за изградба, реконструк-
ција, одржување и заштита на локалните патишта и 
улици; ги следи и анализира состојбите во врска со из-
градбата, реконструкцијата, одржување и заштитата 
на локалните патишта и улици, врши инвеститорски 
работи од областа на локалните патишта и улици, вр-
ши отстапување на работи на соодветни претпријатија 
во врска со проектирањето, изградба и реконструкци-
ја на локалните патишта и улици на надлежните суб-
јекти, доверува работи на одржување и заштита на ло-
калните патишта и улици на надлежните субјекти, вр-
ши инвеститорски и технички надзор на изградбата, 
реконструкцијата, одржувањето и заштитата на ло-
калните патишта и улици и врши технички преглед на 
извршените работи од инвестиционото одржување, 
донесува општи акти на фондот, утврдува Буџет и за-
вршна сметка на Фондот и врши други работи утврде-
ни со закон. 

Во правниот промет со трети лица Фондот има пол-
ни овластувања и полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
Фондот во земјата е Дамески Александар, како дирек-
тор на фондот, со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
5/2001. (3208) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1637/2001, на регистарска влошка 012342, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Тргов-
ското друштво за производство, трговија и услуги 
ГЛОБАЛ - Текстил ДОО Битола, бул. "Први мај" бр. 
7. 

Трговското друштво е во мешовита сопственост. 
Основачи-содружници се: Демурѕидис Димитриос од 

Тесалоники, Република Грција со основен влог од 
2.400 дем., во денарска противвредност од 74.560,00 де-
нари или со процентуално учество од 46%, Абаѕис Ан-
гелос од Тесалоники, Република Грција со основен 
влог од 2.400 дем. во денарска противвредност од 
74.560,00 денари или со процентуално учество од 46%, 
Надица Мантева од Неготино, со стан на ул. "Манчо 
Малиминов" бр. 41, со основен влог од 200 дем. во де-
нарска противвредност од 6.210,00 ден. или со процен-
туално учество од 4%. Целокупната основна главница 
на Друштвото изнесува 5.000,00 дем. или во денарска 
противвредност од 155.300,00 денари, уплатени во це-
лост и во готово. 

Управители на Друштвото се назначени лицата: Де-
мурѕидис Димитриос и Абаѕидис Ангелос, управители 
со неограничени овластувања во внатрешниот и над-
ворешниот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1637/2000. (3209) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 16/2001, на регистарска влошка 012448, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Друштвото за трговија, производство и услуги 
увоз-извоз А Р К А ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул. "Сут-
јеска" бр. 10. 

Дејности: 15.98/2, 22.15, 22.21, 22.22, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.83, откуп на земјоделски и сточарски, произ-
води, продажба на административни марки, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот -
полна одговорност. 

Управител на друштвото е лицето Игор Тренкоски 
од Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
16/2001. (3210) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 101/2001, на регистарска влошка 012533, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО 
на Друштвото за трговија и услуги на големо и мало 
ТИ-ЦА Миле и други ДОО експорт-импорт Охрид, 
ул. "7-ми Ноември" бр. 138, Охрид. 

Дејности: 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, малограничен промет 
со соседните земји. 

Содружници на друштвото се Миле Битраков од 
Скопје и Сутка Битракова од Скопје. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
во правниот промет со трети лица одговара со цело-
купниот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
правниот промет со трети лица е Пердулоска Гордана 
- управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
101/2001. (3211) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 71/2001, на регистарска влошка 012503, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Друштвото за транспорт, услуги и трговија НАЛЕ-
ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Гољак" бб, с. Друго-
во - Другово. 

Единствен содружник во друштвото е лицето Наум 
Китаноски од с.Другово - Другово, ул. "Гољак" бб. 

Основните средства кои ги вложува содружникот во 
друштвото изнесуваат 5.000 дем. или во денарска про-
тиввредност од 156.000,00 денари во предмети по про-
ценка од овластен судски проценител. 

Дејности со кои работи друштвото: 01.21, 01.22/1, 
01.24, 01.25, 02.02, 20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 50.10, 
50.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.98/1, 15.98/2, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 65.12/3, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓунаро-
ден превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓуна-
роден транспорт на патници во друмскиот сообраќај, 
малограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените об-
врски одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Наум Китаноски -
управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
71/2001. (3212) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 15/2001, на регистарска влошка 012447, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Друштвото за превоз, трговија и услуги Б У Б А 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Вранештица - Вранештица. 

Единствен содружник во друштвото е Настески Го-
ран од с. Вранештица - Вранештица. 

Основни средства кои ги вложува содружникот во 
друштвото изнесуваат 5.000 дем. или во денарска про-
тиввредност од 156.000 денари во предмети по процен-
ка на овластен судски проценител. 

Дејности со кои ќе работи друштвото се: 01.21, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/2, 01.41/3, 
01.50, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 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, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 22.21, 22.22, 
22.25, 25.12, 25.22, 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.21, 28.52, 28.71, 28.72, 
28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/3, 50.40/3, 50.40/4, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.16, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 51.46, 
51.51, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.11, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 92.32, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, консигнација, ре-
експорт, меѓународен превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај, меѓународен транспорт на патници во 
друмскиот сообраќај, малограничен промет со сосед-
ните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените об-
врски одговара со целиот свој имот. Лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет е Горан Настески - управител без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
15/2001. (3214) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 54/2001, на регистарска влошка 012486, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КУ-
ЛА_ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Егејска" бр. 9, 
Кичево. 

Единствен содружник во друштвото е Аврамоски 
Милан ул. "Егејска" бр. 9, Кичево. 

Основни средства кои ги вложува содружникот во 
друштвото изнесуваат 5.000 дем. или во денарска про-
тиввредност од 156.000 денари во предмети по процен-
ка на овластен судски проценител. 

Дејности со кои ќе работи друштвото се: 01.21, 
01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 02.02, 15.11, 15.13, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/3, 50.40/3, 50.40/4, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 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, 51.46, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
65.12/3, 70.11, 70.31, 71.10, 71.40, 74.40, 74.70, 74.82, 
74.83, 92.32, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт 
на патници во друмскиот сообраќај, малограничен 
промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените об-
врски одговара со целиот свој имот. Лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет е Аврамоски Милан - управител без ог-
раничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
54/2001. (3215) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4526/99, на регистарска влошка 010692, го за-
пиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на 
Трговец поединец за трговија на мало ЛОРД Јана 
Добре Ѓорѓиевска ТП ул. "Маршал Тито" бр. 44-а, Би-
тола. 
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Основач: Јана Горѓиевска. 
Дејности: 52.26, 52.12, 52.33, 52.47, 52.48. 
Овластувања во правниот промет со трети лица: во 

свое име и за своја сметка со полни овластувања. 
Одговорност за обврските во правниот промет со 

трети лица: со целиот свој имот со полна одговорност. 
Лице овластено за застапување: Јана Горѓиевска во 

внатрешниот трговски промет. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

4526/99. (3217) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1704/2000, на регистарска влошка, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Друштвото за трговија на големо и мало, увоз-извоз и 
услуги СТОПЕР Битола ДООЕЛ ул. "Иван Милути-
новиќ" бр. 64/35, Битола. 

Основач: Олга Попоска од Битола, ул. "Трајан Беле 
Гоце" бр. 24, државјанин на РМ. 

Основна главница: 5.010,00 дем. или 155.310,00 ден. 
во предмети проценети од вешто лице-проценител. 

Фирма: Друштво за трговија на големо и мало, увоз-
извоз и услуги СТОПЕР Битола ДООЕЛ. 

Скратен назив ДООЕЛ СТОПЕР Битола. 
Седиште: Битола, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 

64/35. 
Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 52.27, 

52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.4/2, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.32, 52.33, 52.50, 
52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.46, 51.22, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.30/2, 
51.66, 51.45, 51.47, 51.52, 51.61, 51.62, 51.63, 51.70, 51.57, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 50.20, 60.21, 60.24, 60.22, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, продажба на стоки од консигнаци-
они складови на странски стоки и угостителски и ту-
ристички услуги. 

Друштвото е правно лице и во прометот со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања, а за преземените обврски во правниот 
промет со трети лица, одговара со целиот свој имот со 
полна одговорност. 

Управител: Единствениот содружник Олга Попоска 
и во надворешнотрговското работење, со неограниче-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1704/2000. (3218) 

прометот со стоки и услуги, посредување и застапува-
ње со стока со моторни возила, делови за моторни во-
зила и прибор, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во воздушниот и патничкиот сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. З а обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Со друштвото управува управителот Трпоски Или-
ја, управител со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
66/2001. (3219) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3/2001, на регистарска влошка 012435, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на 
Друштвото за производство, трговија, сообраќај, услу-
ги и др. ФИКУ увоз-извоз Беџети Фаик и др. ЈТД с. 
Грешница, општина Зајас. 

Друштвото е основано со договор бб од 20.12.2000 
година. 

Содружникот Беџети Фаик од с. Грешница како ос-
новачки влог во Друштвото вложува труд и услуги. 

Содружникот Беџети Мехмедали од с. Грешница ис-
то така како основачки влог во Друштвото вложува 
труд и услуги. 

Дејности: 17.30, 17.54, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
50.10, 50.20, 50.50, 51.34, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 71.10, 92.34, 93.01, 
93.02, 93.05, автоперални, откуп и пласман на: лекови-
ти билки, полжави и печурки, малограничен промет 
со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, консигнациона продажба на странски 
стоки, комисиони работи, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на фирмата во внат-

решен и надворешен трговски промет: Беџети Фаик -
управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3/2001. (3220) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 66/2001, на регистарска влошка 012498, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги Тропски Илија и др. "ПУЛСАТОР" Охрид ДОО. 

Седиште: Охрид, ул. "Винковачка" бр. 8. 
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 33.20, 

33.30, 33.40, 22.21, 22.32, 22.33, 25.22, 25.23, 25.24, 29.21, 
29.22, 29.23, 29.24, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 
32.10, 36.50, 36.61, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
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, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.34, 51.35, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 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, 52.50, 52.63, 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, 52.72, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.31, 71.40, 
71.10, 71.21, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.84, 93.01, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, посредување и застапување во 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 10/2001, на регистарска влошка 012442, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД, за-
пишувањето на право на промет (внатрешен и надво-
решен промет) Јавно трговско друштво за производ-
ство, трговија, услуги, угостителство и превоз Блаже-
ска Петра и др. СОНУС увоз-извоз с. Другово-Друго-
во ЈТД. 

Јавното трговско друштво го основаат содружници-
те: Блажеска Петра од с. Другово и Блажески Дончо 
од с. Другово-Другово со договор за основање од 
09.01.2001 година. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.21, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.82, 
1.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 
15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71,17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 20.51, 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, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 
26.82, 36.11, 36.12, 36.13, 36.22, 36.50, 36.63, 37.20, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
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50.40/4, 50.50, 51.11, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.63, 52.72, 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, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 74.70, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 91.33, 92.34, забавни иг-
ри со автомати, компјутери, флипери, пикадо, били-
јард, шах и сл. игри, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт и шпедиција, застапување и посредување на 
странски фирми, продавници во слободните царински 
зони, комисиона продажба, консигнациона продажба, 
превоз на патници во меѓународниот сообраќај, ма-
лограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. За обврските на друштвото направени во правни-
от промет со трети лица, содружниците одговараат со 
целиот свој имот лично и солидарно. 

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото 
ќе го застапува еден од содружниците Блажеска Пет-
ра од с. Другово-Другово, со неограничени овластува-
ња во границите на запишаните дејности, во својство 
на управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
10/2001. (3221) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 28/2001, на регистарска влошка 012460, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги Х А Џ Е Р А Лабуништа ДООЕЛ Лабуништа. 

Основањето на трговско друштво како ДООЕЛ со 
фирма: Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Х А Џ Е Р А Лабуништа ДООЕЛ Лабуништа. 

Основач: Минур Исламоски. 
Управител: Минур Исламоски. 
Седиште на друштвото во с. Лабуништа. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 

20.30, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 
36.13, 45.21/1, 45.21/2, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 92.33, 92.34, 
93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со соседните земји. 

Главницата на друштвото е 5000 дем. односно 
155.000,00 денари по проценка од проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
28/2001. (3222) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1670/2000, на регистарска влошка 012375, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО 
на Друштвото за производство, трговија и услуги К & 
Н - РОМАНСА, с. Лескоец, Охрид, ДООЕЛ Охрид, с. 
Лескоец. 

Основач: Ленче Грозданоска од Охрид, с. Лескоец. 
Основачки влог: 5.400 дем. или во денарска против-

вредност во предмети по проценка на овластен судски 
проценител. 

Дејности: 17.40/1, 17.71, 17.72, 18.22, 18.23, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 
51.45, 50.50, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.21, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 

52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.42/2, 52.42/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 63.30, 65.12/3, 72.60, интернет кафеа, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, малограничен промет, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници меѓународ-
на шпедиција. 

Ленче Грозданоска управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1670/2001. (3223) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 9/2001, на регистарска влошка 012441, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Друштвото за трговија, производство и услуги 
увоз-извоз ЛИ-ЕМ-ЕЛ ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул. 
"Трајко Николоски" бб. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 74.12, откуп на земјоделски и сточарски произ-
води, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот -
полна одговорност. 

Управител на друштвото е лицето Сашо Ацески од 
Прилеп. 

Единствен содружник на друштвото е Лидија Аце-
ска која вложува основна главница во износ од 5000 
дем. во предмети според извештајот од овластен про-
ценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
9/2001. (3224) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1706/2001, на регистарска влошка 012411, го 
запиша во трговскиот регистар запишувањето на Тр-
говец поединец за трговија на мало Фиданоски Живко 
Петре 2001 - К Р И С Т И Н А ул. "Јанко Михајлоски" бр. 
9, Кичево ТП. 

Основач е лицето Фиданоски Петре од Кичево, ул. 
"Јанко Михајлоски" бр. 9. 

Дејности кои ќе ги обавува ТП: 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, 52.48. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за своја сметка со неограничени полни ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности.За об-
врските направени во правниот промет со трети лица 
ТП одговара со целиот свој имот лично. 

Овластен потписник во внатрешниот промет со не-
ограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности е Петре Фиданоски. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1706/2001. (3225) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4/2001, на регистарска влошка 1-19904, ја за-
пиша во трговскиот регистар Приватната здравствена 
организација ординација по општа медицина Б У К Р А 
Струга П.О. ул. "Јово Стефаноски Риле" бр. 5, Стру-
га. 

Основач: Букурие Шеху од Струга. 
Фирма: Приватна здравствена организација -орди-

нација по општа медицина Б У К Р А Струга П.О. 
Седиште: ул. "Јово Стефаноски Риле" бр. 5, Струга. 
Дејности: 85.12. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

4/2001. (3226) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 12/2001, на регистарска влошка 012444, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД и 
право на внатрешна и надворешна трговија на Јавното 
трговско друштво за производство, трговија, услуги, 
угостителство, превоз и интелектуални услуги ГОЛД-
ИДИЛА увоз-извоз Штерјоски Злате и др. с. Другово-
Другово ЈТД. 

Основачи односно содружници на друштвото се: 
Штерјоски Злате од с. Другово - Другово и Штерјоска 
Маја ул. "11-ти Септември" бр. 25-2/4 со договор за ос-
новање на ЈТД од 11.01.2001 год. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.21, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.16, 17.17, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.30, 20.40, 20.51, 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, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 
26.61, 26.82, 36.11, 36.12, 36.13, 36.24, 36.50, 36.63, 37.20, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72, 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, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 74.70, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 91.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународен транспорт и шпеди-
ција, застапување и посредување на странски фирми, 
продавници во слободните царински зони, комисиона 
продажба, консигнациона продажба, превоз на патни-
ци во меѓународниот сообраќај, малограничен промет 
со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. З а обврските направени во правниот промет со 
трети лица од страна на друштвото, содружниците од-
говараат со целиот свој имот лично и солидарно. 

Во внатрешниот и надворешниот промет, друштво-
то ќе го застапува управителот Маја Штерјоска од Ки-
чево со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
12/2001. (3227) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1714/2000, на регистарска влошка 012419, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-

ЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги 
МЕ-НИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул. 
"Трајко Тарцан" бр. 2. 

Дејности: 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 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, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, откуп на земјоделски и сточарски произ-
води, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот -
полна одговорност. 

Управител на друштвото е лицето Габриела Горѓио-
ска-Цинцароска од Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1714/2000. (3228) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 35/2001, на регистарска влошка 012467, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги Ристеска Ирена "НИ" Охрид ДООЕЛ. 

Седиште: Охрид, ул. "130" бр. 20. 
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.32, 

15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.85, 15.82/1, 15.81/2, 15.81, 
15.81/1, 15.82, 15.84, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.60, 
17.71, 17.40/2, 17.54/2, 17.53, 18.24, 22.21, 22.23, 36.50, 
36.61, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 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, 51.36, 51.37, 51.34, 51.35, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.63, 51.64, 51.65, 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, 52.50, 52.63, 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, 52.72, 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, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 
70.31, 71.31, 71.40, 71.10, 71.21, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.84, 92.34, 92.72, 93.01, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, посредување и застапување со стока со моторни 
возила, делови за моторни возила и прибор, меѓунаро-
ден транспорт со стоки и патници во воздушниот и 
патничкиот сообраќај, меѓународна шпедиција, реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. З а обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Со друштвото управува управителот Ристеска Ире-
на, управител со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
35/2001. (3229) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 33/2001, на регистарска влошка бр. 012465, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Друштвото за угостителство и услуги на Зоран 
Рилковски "БИЛИЈАРД КЛУБ-АДУТ" Охрид ДОО-
ЕЛ. Седиште: Охрид на бул. "Туристичка" бр. 8 лок 5. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
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52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 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, 63.30, 71.10, 71.21, 71.22, 74.12, 74.70, 74.84, 92.33, 
92.34, 92.61, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки (фри шоп), угостителски и турис-
тички услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, изведување на инвестициони работи во стран-
ство и отстапување на инвестициони работи на стран-
ски лица во Република Македонија, меѓународна шпе-
диција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства - полна одговорност. 

Со друштвото управува управителот Зоран Рилков-
ски со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Содружниците како основачки влог обезбедија ос-
новачка главница, во висина од 7.500 дем во основни 
средства по проценка на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
33/2001. (3230) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 47/2001, на регистарска влошка бр. 012479, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија, 
градежништво и услуги "ШЕФКИ ГРАДБА" Мифта-
ри Шефки ДООЕЛ увоз-извоз с. Калишта, Струга, с. 
Калишта, Струга. 

Дејности: 15.81, 20.10, 20.10/1, 20.30, 20.51, 20.52, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 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, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.37, 51.38, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.74, 55.11, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 
74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, 74.84, 
93.01, 93.02, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет, реекспорт, работи на 
посредување во надворешнотрговскиот промет, изве-
дување на градежни работи во странство, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица Трговското 
друштво за производство, трговија, градежништво и 
услуги "ШЕФКИ ГРАДБА" Мифтари Шефки ДОО-
ЕЛ увоз-извоз с. Калишта, Струга с. Калишта Струга, 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот свој имот. 

Управител: Мифтари Шефки од с. Калишта, Струга 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Основната главница на Друштвото изнесува 5.000 
дем или 156.000,00 ден. во предмети према извештај на 
вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
47/2001. (3231) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 21/2001, на регистарска влошка бр. 012453, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на 
Трговското, услужно и производно друштво Кормако-
ски Касим и др. К-СЕМИР увоз-извоз Лабуништа ЈТД 
Лабуништа. 

Дејности: 20.10/1, 20.40, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.70, 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, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, малограничен промет, реекспорт, туристичко пос-
редување во странство, работи на посредување во над-
ворешнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција, 
работи на посредување во надворешнотрговски про-
мет, посредување и застапување во прометот со стоки 
и патници, изведување на градежни работи во стран-
ство, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица Трговско, услуж-
но и производно друштво Кормакоски Касим и др. К-
СЕМИР увоз-извоз Лабуништа ЈТД Лабуништа наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот свој имот и солидарно со сите други 
содружници. 

Управител: Кормакоска Седивике од Лабуништа, со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Содружниците вложуваат еден телефон од 1.000,00 
ден. секој по 500,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
21/2001. (3232) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 46/2001, на регистарска влошка бр. 012478, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Трговското, услужно и производно друштво 
ЏАНИ-ТРЕЈД увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Пар-
тизанска" бр. 59/17, Битола. 

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 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, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, малогра-
ничен промет, реекспорт, туристичко посредување во 
странство, работи на посредување во надворешнотр-
говскиот промет, меѓународна шпедиција, работи на 
посредување во надворешнотрговски промет, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и патни-
ци, изведување на градежни работи во странство, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ска роба. 

Во правниот промет со трети лица Трговско, услуж-
но и производно друштво ЏАНИ-ТРЕЈД увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Партизанска" бр. 59/17, 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот свој имот. 

Управител: Игор Најденовски од Битола, ул. "Пар-
тизанска" бр. 59/17, со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Основната главница на Друштвото изнесува 5.100 
дем или 158.100,00 ден. во предмети према извештај на 
вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
46/2001. (3233) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1580/2000, на регистарска влошка бр. 012285, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство, трговија, угостителство и 
услуги К А - К О М П А Н И , увоз-извоз, ДООЕЛ Прилеп, 
ул. "Цане Коњарец" бр. 19, Прилеп. 

Основање на: Друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги К А - К О М П А Н И , увоз-извоз, 
ДООЕЛ Прилеп ул. "Цане Коњарец" бр. 19, Прилеп. 

Седиште на фирмата: Прилеп ул. "Цане Коњарец" 
бр. 19. 

Основач единствен содружник: Лапческа Катерина 
со стан на ул. "Борка Утот" бр. 2. 

Основна главница: 5.200 дем. во основни средства 
според извештај од овластен судски проценител. 

Дејности: 15.32, 15.61, 15.71, 15.81, 15.51, 20.10, 20.30, 
20.51, 22.24, 22.33, 28.52, 29.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.22, 51.24, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 
52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 63.11, 
63.12, 65.12/3, 70.31, 60.23, 60.24, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.81, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт, застапување и посредување, ма-
лограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугари-
ја, Албанија, реекспорт, консигнациони работи, шпе-
диција. 

Полно овластување: Друштвото во правниот про-
мет со трети лица настапува во свое име и за своја 
сметка. 

Полна одговорност: Друштвото во правниот промет 
со трети лица за преземените обврски одговара со це-
локупниот свој имот. 

Управител на Друштвото: Пешталески Александар 
- управител на Друштвото со неограничени овластува-
ња во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1580/2000. (3235) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1686/2000, на регистарска влошка бр. 012391, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Тр-
говското друштво за трговија, услуги и угостителство 
"РЕТРО" - Владо увоз-извоз дооел Охрид, бул. 
"Мак.просветители" бр. 28. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 71.10, 71.21, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.23, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.47, 51.56, 51.70, 52.12, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.35, 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, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 50.20, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 

Управител на Друштвото со неограничени овласту-
вања во внатрешниот и надворешниот промет е лице-
то Шајноски Владо. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1686/2000. (3236) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1638/2000, на регистарска влошка бр. 012343, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштвото за производство, трговија, угости-
телство и услуги РЕВАЛС увоз-извоз Валентина Рис-
тевска, ДООЕЛ Ресен, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 
23. 

Основање на Друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги РЕВАЛС увоз-извоз Валенти-
на Ристевска ДООЕЛ, Ресен, ул. "Кузман Јосифов-
ски" бр. 23. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 15.31, 15.81/1, 15.82/2, 15.89, 

17.54, 20.40, 21.25, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 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, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 92.34, 92.72, 93.02, 93.05, откуп 
на земјоделски производи, откуп на шумски плодови и 
лековити билки. 

Влогот на Друштвото е проценет од овластен суд-
ски проценител од 298.000,00 денари. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, угостителски и туристички услуги, ма-
лограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во 
транспортот, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки. 

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 целиот свој имот. 

Валентина Ристевска е управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. Уп-
равител овластен за застапување без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1638/2000. (3237) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1691/2000, на регистарска влошка бр. 012396, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштвото за производство, трговија, угости-
телство и услуги АЛ МОР увоз-извоз Благоја Павлов-
ски ДООЕЛ Ресен ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 40, Ре-
сен. 

Вкупниот износ на средствата изнесува 261.150,00 
ден. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 
15.89, 17.54, 20.40, 21.25, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 70.32, 71.10, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 92.34, 92.72, 
93.02, 93.05, откуп на земјоделски производи, откуп на 
шумски плодови и лековити билки, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, угости-
телски и туристички услуги, малограничен промет, ре-
експорт, агенциски услуги во транспортот, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странски сто-
ки. 

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 целиот свој имот. 

Благоја Павловски е управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. Упра-
вител овластен за застапување без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1691/2000. (3238) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4540/2001, на регистарска влошка бр. 010707, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги, Василка, Е Д Н А РУЖА увоз-извоз Битола 
ДООЕЛ ул. "Индустриска" бр. 79, Битола. 
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Дејности на Друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 51.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, 74.12, 
93.01, 93.02, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 92.12, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, угостителски и туристички услуги, продаж-
ба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, из-
ведување на инвестициони работи во странство и от-
стапување на инвестициони работи на странски лица 
во Македонија, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува со полни овластувања и полна одговорност. 

Ѓоршевска Василка - управител без ограничување. 
Основна главница на Друштвото е 5.000 дем. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

4540/2001. (3239) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 39/2001, на регистарска влошка бр. 012471, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Друштвото за трговија, производство, услуги 
Д О Н И КОМЕРЦ, увоз-извоз, ДООЕЛ с. Грешница -
с. Грешница, Општина Зајас. 

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, 01.31, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 
01.50, 85.20, 15.50, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.98/2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.25, 45.41, 
45.42, 45.45, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 
5.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
50.30/1, 50.10, 50.20, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 
51.65, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.44, 51.57, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 52.62, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.32, 52.33, 52.50, 52.12, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на 
странски фирми, посредништво, вршење на комисио-
ни работи, реекспорт, консигнација, продажба на до-
машни и странски стоки во посебни царински продав-
ници, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и 
патници. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со цели-
от свој имот. 

Адил Рамадани - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

39/2001. (3240) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 21/2001, на регистарска влошка бр. 001970, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејност на Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги Јованка Вретоска Гулеска - Ј О Н Г И С -
Охрид, ДООЕЛ ул. "Никола Карев" бб, Охрид. 

Основач: Јованка Вретоска Гулеска од Охрид. 
Седиште: ул. "Никола Карев" бб, Охрид. 
Друштвото се проширува со следната дејност: 80.42. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

21/2001. (3242) 

на управител на Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги З Е К Казнено поправна установа -
Затвор Битола, ДООЕЛ ул. "Девеани" бр. 25, Битола. 

Промена на лице овластено за застапување на тр-
говско друштво за производство, трговија, услуги 
З Е К Казнено поправна установа Затвор Битола ДО-
ОЕЛ. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Миле Димовски. 

Кире Божиновски - управител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. 

бр.1109/2000. (3243) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1189/2000, на регистарска влошка бр. 
004409, го запиша во трговскиот регистар префрлање-
то на Трговец поединец Б О Ј К У А З М И Н А Ф И С за 
угостителство Велешта ТП Велешта. 

Префрлање на Трговецот поединец Н А У М О С К И 
Б Л А Ж Е Ж А Н за угостителство, Струга, Т.П. Струга, 
кеј "Борис Кидрич" бр. 47 во Трговец поединец БОЈ-
КУ К А З М И Н А Ф И С за угостителство Велешта Т.П. 
Велешта. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. 
бр.1189/2000. (3244) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 20/2001, на регистарска влошка бр. 003923, 
го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
влог на Друштвото за производство, трговија и услуги 
"ФАСТИК" Биљана ДООЕЛ увоз-извоз с. Бистрица. 

Друштвото за производство, трговија и услуги Фас-
тик Биљана ДООЕЛ увоз-извоз Бистрица врши зголе-
мување на основачката главница за 2.094.100,00 ден. и 
изнесува вкупно 2.414.100,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. 
бр.20/2001. (3245) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 10/2001, на регистарска влошка бр. 011815, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на овлас-
тено лице на Друштвото за угостителство и туризам 
"МОЛИКА" ЈП "Електростопанство на Македонија" 
- Скопје ДООЕЛ Битола. 

Промена на лице овластено за застапување, му 
престанува овластувањето за застапување на лицето 
Невеновски Горан, лице овластено за застапување е 
Марковачев Стојан - управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. 
бр.10/2001. (3246) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 36/2001, на регистарска влошка бр. 010234, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на име и 
истапување на содружник на Трговското друштво за 
градежништво, трговија и услуги Петрески Стојан -
ТРИ О Р Т А Ц И - Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Крали 
Марко" бр. 5. 

Од Трговското друштво за градежништво, трговија 
и услуги Симиџиоски Петко и Петрески Стојан - ТРИ 
ОРТАЦИ - Охрид ДООЕЛ истапува содружникот Си-
миџиоски Петко и се брише од трговскиот регистар а 
својата главница во износ од 3000 дем. ја отстапува на 
содружникот кој останува Петрески Стојан со тоа ос-
новната главница останува непроменета, односно 6000 
дем. или 186.000 ден. 

Називот се менува и гласи: Трговско друштво за 
градежништво, трговија и услуги Петрески Стојан -
ТРИ О Р Т А Ц И - Охрид ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
36/2001. (3247) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1109/2000, на регистарска влошка бр. 
006560, ја запиша во трговскиот регистар промената 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 35/2001, на регистарска влошка бр. 006532, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на сод-
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ружник и управител на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и градежништво Хасан Хашим -
М Е Б Е Л Д И З А Ј Н - Охрид д.о.о.е.л. Охрид, ул. "Нико-
ла Петров Русински" бр. 13. 

Единствениот содружник на Трговското друштво за 
производство, трговија и градежништво Хасан Хашим 
- М Е Б Е Л Д И З А Ј Н - Охрид д.о.о.е.л. Хасан Хашим ис-
тапува од Друштвото и истото го отстапува на новиот 
содружник Сулејман Ердоан. Хасан Хашим главница-
та му ја отстапува без надомест на новиот содружник 
Сулејман Ердоан во износ од 6520 дем. или 208.618,00 
ден. односно главницата останува непроменета. Фир-
мата на Друштвото ќе го применува и понатаму со из-
речна согласност на содружникот кој истапува, а чие 
име е во фирмата. На Хасан Хашим му престанува 
функцијата управител и правото за застапување во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Су-
лејман Ердоан е управител и ќе го застапува Друш-
твото во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. 
бр.35/2001. (3248) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 189/99, на регистарска влошка бр. 006532, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на сод-
ружник и управител на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги - Сабит Сали - КВАРЦ -
Охрид д.о.о.е.л. Охрид, ул. "Гоце Делчев" бр. 45. 

Единствениот содружник на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги Сабит Сали -
КВАРЦ - Охрид д.о.о.е.л. Сабит Сали истапува од 
Друштвото и истото го отстапува на новиот содруж-
ник Едис Сали. Сабит Сали главницата му ја отстапу-
ва без надомест на новиот содружник Едис Сали во 
износ од 5.200 дем. или 161.200,00 ден. односно главни-
цата останува непроменета. Фирмата на Друштвото 
ќе се применува и понатаму со изречна согласност на 
содружникот кој истапува, а чие име е во фирмата. На 
Сабит Сали му престанува функцијата управител и 
правото за застапување во внатрешниот и надвореш-
нотрговскиот промет е Едис Сали е нов управител и 
ќе го застапува Друштвото во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
189/99. (3249) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 775/2000, на регистарска влошка бр. 
000789, го запиша во трговскиот регистар проширува-
њето на дејноста на Јавното комунално претпријатие 
"КОМУНАЛЕЦ" со Ц.О. Прилеп, ул. "Питу Гули" 
бр. 6, Прилеп. 

Проширување на дејност со нова дејност 63.12. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

775/2000. (3250) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 24/2001, на регистарска влошка бр. 010634, 
го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на 
Трговецот поединец за трговија Стојковски Алексан-
дар Благојче "ДАБ" Битола т.п. Битола, ул. "Трајче 
Стефановски" бр. 12. 

Префрлување на трговец поединец. 
Трговецот поединец за трговија Тофилова Драго-

љуб Доста, "ДАБ" Битола т.п. Битола, ул. "Мирка Ги-
нова" бр. 13/43 од лицето Тофилова Драгољуб Доста 
се префрлува на лицето Стојковски Александар Бла-
гојче и новата фирма ќе гласи: Трговец поединец за 
трговија Стојковски Александар Благојче "ДАБ" Би-
тола т.п. Битола, ул. "Трајче Стефановски" бр. 12. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
24/2001. (3252) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 53/2001, на регистарска влошка бр. 001923, 
го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
главницата на Мешовито друштво за производство на 
сладолед, трговија на големо и мало, услуги, увоз и из-
воз "ЦЕРМАТ" на Ристевски Борис, Вијолета и Зо-
ран ДОО Битола, Новосадска 10. 

Зголемување на основната главница. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

53/2001. (3253) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 16/2000, на регистарска влошка бр. 007843, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на сод-
ружник на Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги Силјаноски Љубе "АВАНС-ПРОМ" Ох-
рид ДООЕЛ Охрид, ул. "Момчило Јорданоски" бр. 38. 

Единствениот содружник на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги Силјаноски Љубе 
"АВАНС-ПРОМ" Охрид д.о.о.е.л. Силјаноски Љубе 
истапува од друштвото и истото го отстапува на нови-
от содружник Силјановски Лазо. 

Синаноски Љубе основната главница му ја отстапу-
ва без надомест на новиот содружник Силјановски Ла-
зо во износ од 5.100 дем во денарска противвредност 
од 158.100,00 денари, односно главницата останува 
непроменета. 

Фирмата на друштвото ќе се применува и понатаму 
со изречна согласност на содружникот кој истапува, а 
чие име е во фирмата. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
16/2000. (3251) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 18/2001, на регистарска влошка бр. 009217, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на се-
диште на Трговското друштво за промет и услуги 
"ТБС" Рудолфо ДООЕЛ, експорт-импорт с. Коро-
шиште - Делогожда. 

Промена на седиште на: Трговско друштво за про-
мет и услуги "Т Б С" Рудолфо ДООЕЛ Експорт-Им-
порт. 

Од старата адреса на ул. "11 Октомври" бб, Кичево 
на новата адреса во с. Корошиште - Делогожда. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
18/2001. (3254) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 57/2001, на регистарска влошка бр. 003313, 
го запиша во трговскиот регистар бришењето на уп-
равител на Друштвото за трговија, производство и ус-
луги Селамие "ЧУБУК ПРОМЕТ" увоз-извоз Струга 
ДООЕЛ, ул. "Боро Калајџиски" Струга. 

На лицето Цаноска Селамие досегашен управител 
на друштво му престанува својството лице овластено 
за застапување и преставување и се брише од тргов-
скиот регистар, а за управител во иднина останува ли-
цето Цаноски Шемо - Управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности, и исти-
от ќе го застапува друштвото како внатрешниот така 
и во надворешнотрговскиот промет со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
57/2001. (3255) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1111/2001, на регистарска влошка бр. 
002933, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на лице за застапување на Друштвото за трговија на 
големо и мало Трајан Атанасовски "БАЛКАН ПРО-
МЕТ" Битола, ДООЕЛ Битола, ул. "Козара" бр. 31, 
Битола. 

Промена на лице овластено за застапување на 
Друштво за трговија на големо и мало Трајан Атана-
совски "БАЛКАН ПРОМЕТ" Битола ДООЕЛ. 

Лице овластено за застапување е Борче Талевски, 
управител. 

Трајан Атанасовски се брише од трговскиот регис-
тар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1111/2000. (3256) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 9/2001, на регистарска влошка бр. 02248, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на лице ов-
ластено за застапување на Трговското друштво за ин-
женеринг, монтажа, трговија и туризам Александар 
Паскоски "АЛ ПАСКО" експорт-импорт Охрид ДО-
ОЕЛ. 

Седиште: Охрид, ул. "Горче Петров" бр. 5/13. 
Се врши промена на лице овластено за застапување: 

Од судскиот регистар се брише управителот Алексан-
дар Паскоски од Охрид. 

Се упишува управителот Паскоска Васка со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Не се вршат други промени во друштвото. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

9/2001. (3257) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 120/2000, на регистарска влошка бр. 
002516, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на лицето овластено за застапување на Трговското 
друштво за производство, услуги и инженеринг и трго-
вија увоз-извоз "1+1" ДООЕЛ, Арсоски Чедо, ул. "Ва-
ско Каранѓелески Ремо" бр. 1/11, Битола. 

Се врши промена на лицето овластено за застапува-
ње. 

Од трговскиот регистар се брише: Арсоска Радмила 
- управител без ограничување во рамките на запиша-
ните дејности и му престануваат овластувањата за зас-
тапување. 

Во трговскиот регистар се забележува: Арсоски Че-
до - управител без ограничување во рамките на запи-
шаните дејности. 

Арсоски Чедо друштвото ќе го застапува во внат-
решниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
120/2000. (3258) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 41/2001, на регистарска влошка бр. 012299, 
го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
основната главница на Друштвото за производство, 
промет и услуги "ГРАНИ-ПРИ" увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, ул. "Антон Панов" бр. 9. 

Се зголемува основната главница за износ од 
36.242,00 дм во противвредност од 1.123.500,00 ден што 
ги вложува основачот Славе Вељановски со што сега 
вкупниот износ на основната главница изнесува 
41.242,00 дм во противвредност од 1.278.500,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
41/2001. (3259) 

Зголемување на основна главница. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

38/2001. (3261) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 3/2001, на регистарска влошка бр. 003519, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги "МЕСАРА" Екрем 
Речи ДООЕЛ увоз-извоз Велешта. 

Управител: Речи Исмет од Велешта. 
Со неограничени овластувања во рамките на запи-

шаните дејности. 
На лицето Екрем Речи - му престануваат овластува-

њата за застапување и се бриши од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

3/2001. (3262) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 28/2001, на регистарска влошка бр. 011229, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Друштвото за производство, трговија и 
услуги Николче Стефановски "БЕСТ" увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Битола, ул. "Горѓи Зековски" бр. 5, Битола. 

Проширување на дејностите со: 15.84, 15.86, 15.87, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 51.98, 
15.98/1, 15.98/2, 50.40, 36.63. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
28/2001. (3263) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 10/2001, на регистарска влошка, го запиша 
во судскиот регистар именувањето на директор на 
Ученичкиот дом "Народен Херој Орде Чопела" -
Прилеп, ул. "Самоилова" бр. 41. 

Решение за именување на директор на Ученичкиот 
дом "Народен Херој Орде Чопела" - Прилеп бр. 18- 
123/12 со кое за директор се именува Златко Ристески, 
досегашен вршител на должноста во ученички дом -
Прилеп. 

Образец регистарски лист бр. 6. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

10/2001. (3264) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1192/2000, на регистарска влошка бр. 
009351, го запиша во трговскиот регистар префрлува-
њето на Трговецот поединец за угостителство Симо-
нов Здраве Кире - Сендвичара-7 ТП Битола, ул. "Јад-
ранска" бр. 9-2/5. 

Префрлување на трговец поединец. 
Фирмата Трговец поединец за угостителство Симо-

нова Борис Флора - Сендвичара 7 - ТП Битола се пре-
фрла на лицето Симонов Здраве Кире од Битола, и 
фирмата гласи: Трговец поединец Симонов Здраве 
Кире - Сендвичара -7 ТП Битола, со седиште во Бито-
ла на ул. "Јадранска" бр. 9-2/5. 

Овластен потписник на трговец поединец е лицето 
Симонов Кире од Битола, ул. "Јадранска" бр. 9-2/5. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1192/2000. (3260) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 32/2001, на регистарска влошка бр. 001087, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на ди-
ректор на "ЕЗЕРКА" АД за производство на метални 
и керамички производи - Охрид, ул. "15-ти Корпус" 
бр. 21. 

Промена на директор во "ЕЗЕРКА" АД за произ-
водство на метални и керамички производи - Охрид. 

На досегашниот директор Тодороски Веле му прес-
танува овластувањето за застапување на акционерско-
то друштво во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет и се брише од трговскиот регистар. 

Цаноски Номче ќе ја врши функцијата директор и 
ќе го застапува акционерското друштво во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет, неограничено 
во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
32/2001. (3265) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 38/2001, на регистарска влошка бр. 001932, 
го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
влог на Мешовитото друштво за производство на сла-
долед, трговија на големо и мало, услуги увоз-извоз 
"ЦЕРМАТ" на Ристевски Борис, Вијолета и Зоран 
ДОО Битола, "Новосадска" 10. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 383/2000, на регистарска влошка бр. 1-285, ја 
запиша во судскиот регистар промената на овластено 
лице на Дом на културата "ИЛИНДЕН" Демир Хи-
сар. 

Промена на лице овластено за застапување на Дом 
на културата "ИЛИНДЕН" Демир Хисар. Му преста-
нува овластувањето за застапување на Рутевски Бо-
рис. 

Лице овластено за застапување е Борис Дамески, 
ВД директор. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
383/2000. (3266) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 6/2001, на регистарска влошка бр. 3-111, ја 
запиша во судскиот регистар промената на овластено 
лице на Фондот за локални патишта, улици и кому-
нално уредување Крушево, "Нико Доага" 65. 

Промена на овластено лице за застапување на Фон-
дот за локални патишта, улици и комунално уредува-
ње - Крушево. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Кардула Таки и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е Талеска Бети - ди-
ректор. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
6/2001. (3267) 

Основниот суд Битола во Битола, на регистарска 
влошка бр. 01007823?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Трговското 
друштво за производство, трговија и инженеринг По-
поски Павел " П А П - К О М П А Н И " Охрид д.о.о.е.л. Ох-
рид, ул. "Даме Груев" 1/11. 

Во гореспоменатото друштво на лицето Стефано-
ска Кадифка и престанува својството на управител и 
се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен трговски промет, управител со неограничени 
овластување е Максимовска Борхинче од Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола. (3271) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 39/2001, на регистарска влошка бр. 
0101202050?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување-
управител на Друштвото за производство, трговија и 
сообраќај "ЏАРЕ ТРАНС" увоз-извоз Битола ДОО-
ЕЛ, ул. "Борис Буџевски" бр. 13, Битола. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е: Александар Мар-
ковски управител со неограничени овластувања. 

И престанува овластувањето и се брише од тргов-
скиот регистар Ана Марковска, досегашен управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
39/2001. (3268) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 61/2001, на регистарска влошка бр. 008325, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на сод-
ружник на Друштвото за проектирање, инженеринг, 
консалтинг, производство и трговија, увоз-извоз Ни-
кола и Илија Џон и Џони ДОО Прилеп, ул. "11 Ок-
томври" 64 б. 

Друштво за проектирање, инженеринг, консалтинг, 
производство и трговија, увоз-извоз Никола и Илија 
"ЏОН И Џ О Н И " ДОО Прилеп, основано и регистри-
рано при ОС-Битола под. рег. влошка 01008325?-09-
000 и Трег. 2169/99, врши промена на содружник. 

Имено, од друштвото истапува содружникот Петре-
ски Никола од Прилеп, а пристапува нов содружник 
Кузманоска Наташа од Прилеп. Содружникот кој ис-
тапува, својата основна главница, која изнесува 12 000 
дем, ја поделува и дел од 4500 дем му го пренесува на 
новиот содружник Кузманоска Наташа, а дел, 7500 
дем, му го отстапува на содружникот Петрески Илија. 
Со тоа основната главница не се менува, останува ис-
та - 15.000 дем. 

Процентуалното учество на содружниците се мену-
ва и сега изнесува: Петрески Илија 70% 10500 дм, 
Кузманоска Наташа 30% 4500 дем. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
61/2001. (3269) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 27/2001, на регистарска влошка бр. 000056, 
го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
основната главница на Друштвото за внатрешна и 
надворешна трговија Бернард Откер "Б.М.Д." Битола 
Д О О Е Л Битола, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 33. 

Зголемување на основната главница за 62.000 дем 
или 1.922.000,00 ден и тоа 48.000 дем или 1.488.000,00 
ден во употребувани товарни моторно возило и 14.000 
дем или 434.000,00 ден во пари од страна на содружни-
кот Бернард Откер од Белгија - Турне, према извеш-
тај на вешто лице - проценител и тоа: Употребувано 
товарно возило камион Мерцедес Бенз (Д). Употребу-
вана приколка. По зголемувањето основната главница 
на друштвото изнесува 137.000 дем или 4.247.000,00 
ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
27/2001. (3272) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 11/2001, на регистарска влошка бр. 2-234, ја 
запиша во судскиот регистар промената на овластено 
лице на Станбена услужна, трговска занаетчиска зад-
рута " П О Д О Б А Р Ж И В О Т " Битола П.О., ул. "Блаже 
Рогозинаро" б.б., Битола. 

Промена на лице овластено за застапување. 
Се врши промена на лице овластено за застапување 

во внатрешниот трговски промет. На местото од Ме-
ри Атанасовска ново лице овластено за застапување 
во внатрешниот трговски промет ќе биде Елица Ки-
мовска - со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Се врши промена и на лицето овластено за застапу-
вање во надворешнотрговскиот промет, на местото од 
Крсте Атанасовски ново лице овластено за застапува-
ње во надворешнотрговскиот промет ќе биде Елица 
Кимовска - со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
11/2001. (3273) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 22/2001, на регистарска влошка бр. 002960, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на фир-
ма, истапување, содружник и промена на овластено 
лице на Друштвото за транспорт, трговија и услуги, 
Сашо Здравковски "КИКИТРАНС" увоз-извоз Бито-
ла, Д О О Е Л Битола, ул. "Пелистер" бр. 83. 

Промена на фирма, истапување на содружник и про-
мена на лице овластено за застапување на Друштво за 
транспорт, трговија и услуги Сашо Здравковски и дру-
ги "КИКИТРАНС" Битола увоз-извоз ДОО Битола и 
новата фирма гласи: Друштво за транспорт, трговија 
и услуги, Сашо Здравковски "КИКИТРАНС" увоз-из-
воз Битола, Д О О Е Л Битола. 

Од друштвото истапува содружникот Петар Здрав-
ковски и престанува овластувањето за застапување на 
Сузана Дамевска и се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешнотр-
говското работење е Сашо Здравковски - управител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
22/2001. (3270) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 45/2001, на регистарска влошка бр. 001915, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на овлас-
тено лице на Трговското друштво за производство и 
промет Илиоски Петар "8-ми Ј А Н У А Р И " увоз извоз 
Д О О Е Л Прилеп, ул. "Тале Христов" бр. 8А, Прилеп. 

Се врши промена на овластено лице, за застапување 
за управител на друштвото се именува Анакиески 
Александар управител без ограничување во рамките 
на запишаните дејности. 

Му престануваат овластувањата на досегашниот ди-
ректор Илиоски Петар и се бриши од судскиот регис-
тар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
45/2001. (3274) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 48/2001, на регистарска влошка бр. 006598, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на лице 
за застапување на Трговското друштво за угостител-
ство Трајче Милан Талески "ТАЛЕС" увоз-извоз Кру-
шево, Д О О Е Л Крушево, "Томе Никле" 5а. 
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Промена на управител на друштвото и тоа: Талески 
Јовче - управител без ограничување во рамките на за-
пишаните дејности со стан во Крушево, "Томе Никле" 
5а. 

Престанува овластувањето за застапување на лице-
то Талески Кире од Крушево и се брише од судскиот 
регистар како управител на друштвото. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
48/2001. (3275) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 52/2001, на регистарска влошка бр. 
010015577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Виулина Наумоска "ТУР-
Б О ИМПЕКС" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, ул. "Орде 
Тодоровски-Шемко" бр. 26, Прилеп. 

Досегашната дејност се проширува уште со: 15.61, 
15.85, 15.87, 15.88, 15.89. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
52/2001. (3276) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 54/2001, на регистарска влошка бр. 007707, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на упра-
вител на Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги Ситникоски Стефан "СИТНИК" Охрид 
ДООЕЛ Охрид, "Гоце Делчев" 42. 

Во гореспоменатото друштво на лицето Ситникоска 
Лојза и престанува функцијата управител на друштво-
то и се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет управител со неогра-
ничени овластувања е Ситникоски Ристе од Охрид. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
54/2001. (3280) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 30/2001, на регистарска влошка бр. 007801, 
го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на 
содружник, промена на фирма, зголемување на основ-
ната главница на Трговско друштво за превоз, тргови-
ја и туризам Зачев Менсур и др. "М-З-ОХРИД" ДОО 
Охрид, ул. "Гоце Делчев" бр. 74. 

Се врши промена во фирмата и новиот назив гласи: 
Трговско друштво за превоз, трговија и туризам Зачев 
Менсур и др, "М-З-Охрид" ДОО, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 74, Охрид. 

Кон друштвото пристапува содружникот Лога Шпе-
тим од Австралија со патна исправа Л 8751899 и осно-
вачки влог од 39 000 дем или во денарска противвред-
ност од 1.209.000,00 ден (во основни средства процене-
ти од овластен проценител.) 

Вкупниот главен влог - основната главница на 
друштвото која порано беше 9652,58 дем сега се зголе-
мува и изнесува 48652,58 дем или во денарска против-
вредност од 1.508.230,00 ден. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
30/2001. (3277) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 55/2001, на регистарска влошка бр. 
010115127-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување - упра-
вител на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги Мира Коваческа "МАК-ВИНО" увоз-извоз Битола 
ДООЕЛ, ул. "Маршал Тито" бр. 46-а, Битола. 

З а лице овластено за застапување - управител се 
именува Драги Тодороски, управител со неограничени 
овластувања во внатрешниот и надворешнотрговски-
от промет. 

И престанува овластувањето на Мира Коваческа ка-
ко управител на Друштвото и се брише од трговскиот 
регистар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
55/2001. (3278) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 56/2001, на регистарска влошка бр. 
010101397-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Друштвото 
за производство, трговија на големо и мало и услужни 
дејности "АБВ" увоз-извоз Фуневска Марика ДООЕЛ 
Битола, ул. "Стив Наумов" бр. 37. 

Се зголемува основната главница на Друштвото за 
паричен износ од 180.000,00 денари што ги вложува 
содружникот Фуневска Марика, така да сега досегаш-
ниот влог од 8000 дем во противвредност од 248,000,00 
денари зголемен за 180.000,00 ден вкупно ќе изнесува 
428.000,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
56/2001. (3281) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 15/2001, на регистарска влошка бр. 001993, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на ов-
ластено лице на Трговското друштво за производство 
и трговија со пекарски и кондиторски производи Ми-
хаил Писиос "ЕЛ ГРЕКО" увоз-извоз ДООЕЛ Бито-
ла, ул. "Елпида Караманди" бр. 1. 

Промена на лицето овластено за застапување. 
Снежана Дурмишовска - управител со неограничени 

овластувања во рамките на запишаните дејности. 
И престанува овластувањето за застапување на Ге-

оргија Ниневска и се брише од судскиот регистер. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

15/2001. (3282) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1/2001, на регистарска влошка бр. 003702, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на фир-
ма и седиште на Друштвото за угостителство, тргови-
ја и услуги со увоз-извоз "ТУРИСТ" - Струга, Благу-
на, ДООЕЛ Струга, ул. "Маршал Тито" бр. 42. 

Се врши промена на фирма и седиште на Друштво-
то за угостителство, трговија и услуги со увоз-извоз 
"ДРИФ" - Струга, Благуна, ДООЕЛ со седиште на ул. 
"Горѓи Ѓоргон" бр. 24 во Струга. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за угости-
телство, трговија и услуги со увоз-извоз "ТУРИСТ" -
Струга, Благуна, ДООЕЛ. 

Седиште: Струга, ул. "Маршал Тито" бр. 42. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1/2001. (3283) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 503/2000, на регистарска влошка бр. 1-19902, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лице ов-
ластено за застапување - директор на Работничкиот 
универзитет "Кочо Рацин" Кичево. 

Промена на лице овластено за застапување на Ра-
ботнички универзитет "Кочо Рацин" - Кичево. 

Му престанува овластувањето за застапување на до-
сегашниот директор Николовски Трајан - ВД Дирек-
тор, и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е Рената Богеска 
ВД Директор. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
503/2000. (3279) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 17/2001, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на содружник, називот и управител на Про-
изводно, трговско и услужно друштво Хаџи Лачка 
"ЛМ" увоз-извоз Струга ДООЕЛ, ул. "Зуфер Мусиќ" 
бр. 14, Струга. 

Лицето Фехми Лачка истапува како содружник од 
друштвото и влогот од 5000 дем односно 155.500 дена-
ри му го пренесува на новиот содружник Хаџи Лачка. 

На лицето Гзим Вејселоски досегашен управител на 
друштво му престанува својството лице овластено за 
застапување и преставување и се брише од трговскиот 
регистар, а за нов управител се именува лицето Хаџи 
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Лачка - управител со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности и истиот ќе го заста-
пува друштвото како внатрешниот така и во надво-
решнотрговскиот промет со неограничени овластува-
ња. Се врши промена на фирмата и во иднина друш-
твото ќе работи под фирма Производно трговско и ус-
лужно друштво Хаџи Лачка "ЛМ" увоз-извоз Струга 
ДООЕЛ, ул. "Зуфер Мусиќ" бр. 14, Струга. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
17/2001. (3284) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1172/2000, на регистарска влошка бр. 
003155, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на влог на Друштвото за услуги, трговија на го-
лемо и мало, посредништво, сервис и монтажа Ангела 
Наум "АНГЕЛА АЛФА" експорт импорт Битола ДО-
ОЕЛ, ул. "Анести Пановски" бр. 66, Битола. 

Друштво за услуги, трговија на големо и мало, пос-
редништво, сервис и монтажа Ангела Наум "АНГЕ-
ЛА АЛФА" експорт импорт Битола ДООЕЛ, ул. 
"Анести Пановски" бр. 66, Битола донесе одлука да го 
зголеми влогот за 128.500 дем во денарска против-
вредност од 3.983.500,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1172/2000. (3285) 

Извршни членови: Деребанов Горѓи - Генерален ди-
ректор, со овластувања согласно Статутот, Темелко-
ски Веле - Зам. Генерален директор, со овластување 
согласно Статутот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
19/2001. (3288) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 2/2001, на регистарска влошка бр. 002404, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на ов-
ластено лице на Градежно трговско друштво "БЕ-
ТОН - БИТОЛА" АД Битола, ул. "Борис Кидриќ" 24 
а, Битола. 

Се запишува: Томислав Стефоски, дипл. град. инг. -
член на Управниот одбор - се именува за претседател 
на управниот одбор - генерален директор и му се дава 
овластување за застапување на Друштвото како 
единствен застапник на ГТД "БЕТОН-БИТОЛА" АД 
Битола, во надворешниот и внатрешниот трговски 
промет, со неограничени овластувања, во рамките на 
запишаните дејности. 

Се брише: Владимир Дамјановски - претседател на 
Управен Одбор - генерален директор, со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
2/2001. (3289) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 4/2001, на регистарска влошка бр. 008321, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на ов-
ластено лице на Јавното претпријатие за комунални 
дејности "КОМУНА" П.О. Крушево, ул. "Илинден-
ска" бр. 70. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Јавното претпријатие за комунални дејности "КОМУ-
НА" Крушево. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Христо Николоски. 

Лице овластено за застапување е Николоска Мирја-
на - директор. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
4/2001. (3286) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 16/2001, на регистарска влошка бр. 006230, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на про-
мената на управител и проширување на дејноста на 
Производно, градежно, трговско и услужно друштво 
Фуат Кадриоски "УМАГ" увоз-извоз с. Боровец ДО-
ОЕЛ, с. Боровец, Лабуништа. 

На лицето Емина Кадриоска досегашен управител 
на друштвото и престанува својството лице овластено 
за застапување и преставување и се брише од тргов-
скиот регистар, а за нов управител се именува лицето 
Кадриоски Шериф - управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. 

Се врши проширување на дејноста на друштвото со 
следните дејности: 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, контрола и надзор на извршување на градеж-
но занаетчиски работи. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
16/2001. (3287) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 19/2001, на регистарска влошка бр. 002824, 
го запиша во трговскиот регистар Акционерското 
друштво за производство и промет на одливци "МГ" 
Леарница - Охрид, улица "15-ти Корпус" број 89. 

Променета е фирмата од "МГ" Леарница А.Д. Ох-
рид во "КИД" Леарница А.Д. Охрид. 

Усвоени се измени на Статутот со Одлука бр. 0201- 
42/3 од 15-01-2001 година. 

Одбор на директори 
Неизвршни членови: Богоја Блажески, Антон Па-

пек, Стопанска Банка а.д. Скопје, претставник - Пав-
ле Гугулоски. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 1/2001, на регистарска влошка бр. 1-1126, ја 
запиша во судскиот регистар промената на овластено 
лице на Мешовито претпријатие за производство на 
печатени плочи Д.О.О. "ЕУРОТЕК" с. Алданци -
Крушево. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Мешовитото претпријатие за производство на печате-
ни плочи Д.О.О. "ЕУРОТЕК" с. Алданци - Крушево. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Друштвото и во надворешнотрговскиот промет на ли-
цето Шокоски Слободан. 

Овластено лице за застапување на Друштвото и во 
надворешнотрговскиот промет е лицето Гешоски Зо-
ран. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
1/2001. (3290) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 837/2000, на регистарска влошка бр. 
000059, го запиша во трговскиот регистар бришењето 
поради ликвидација на Радио такси - Тасески Блаже 
Борче "БАНДЕ" Охрид Т.П. Охрид, ул. "Дејан Војво-
да" бр. 45-3/12. 

Бришење на Радио такси - Тасески Блаже Борче " 
БАНДЕ" Охрид Т.П. Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 
45-3/12. 

Трговецот поединец е бришан од трговскиот регис-
тар врз основа на Одлуката за престанок за вршење 
на дејноста сметано од 31.08.2000 година. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
837/2000. (3291) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 47/2001, на регистарска влошка бр. 010918, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Друштвото за транспорт, 
градежништво, услуги и трговија "ЕУРО-ЕКСПРЕС" 
Беким увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 
190-1/23, Кичево. 

Промена на лице овластено за застапување на тр-
говското друштво со фирма: Друштво за транспорт, 
градежништво, услуги и трговија "ЕУРО-ЕКСПРЕС" 
Беким увоз-извоз ДООЕЛ Кичево. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Нурединоски Мук-
рем - Управител без ограничување во рамките на за-
пишаните дејности. 
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Од трговскиот регистер се брише досегашниот Уп-
равител Насер Имероски и му престануваат овласту-
вањата за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
47/2001. (3292) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 472/2000, на регистарска влошка бр. 
03005417?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив, пристапување на основач, допол-
нување на дејност на Друштвото за производство, тр-
говија и слуги Авес доо Штип, ул. "Борко Милевски" 
бр. 10. 

Се брише досегашната фирма: Друштво за произ-
водство, трговија и услуги Бурев компани дооел увоз-
извоз Штип. 

Се запишува нова фирма: Друштво за производство, 
трговија и услуги Авес, доо увоз-извоз Штип, ул. 
"Борко Милев" бр. 10. 

Пристапување на основач Ристов Ристе и зголему-
вање на основна главница за 5.400 дем или 167.400,00 
ден. или вкупно изнесува 10.800 дем или 334.800,00 ден. 

Дополнување на дејност со: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 
01.42, 02.02. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
472/2000. (4426) 

промет, услуги и угостителство "МАКСИМА" Ц.О. 
Струмица во Друштво за производство, трговија и ус-
луги Максима дооел експорт-импорт Струмица и усог-
ласување со ЗТД. Единствен содружник: Драган Ко-
лев од Скопје. 

Дејности: 18.10, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 25.13, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.40, 50.40/1, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.65, 51.70, 
52.12, 52.43, 52.47, 52.48, 74.84. 

Надворешнотрговски дејности: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во надворешната трговија, реекспорт. 

Управител на Друштвото со неограничени овласту-
вања во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет, Колев Драган. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2986/99. 
(4428) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 107/200, на регистарска влошка бр. 1-352-0, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената на овластеното 
лице на ДОМ Н А КУЛТУРАТА "ЈАНЕ САНДАН-
СКИ" Ц.О. ул."Маршал Тито" бр. 3, Пехчево. 

Упис на лице овластено за застапување Јованчо 
Станоевски ВД директор, а се брише Павловски Јо-
ванчо. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 107/2000. 
(4429) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 2985/99, на регистарска влошка бр. 
03006885?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето и усогласувањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Интер-Пак доо експорт-
импорт Струмица, ул. "Братство Единство" бр. 27. 

Производно трговското претпријатие "ИНТЕР-
ПАК" п.о. увоз-извоз, Струмица, ул."Мирче Ацев" бр. 
19, се претвора во Друштво со ограничена одговор-
ност и се усогласува со одредбите на ЗТД. Потполни-
от назив на фирмата на Друштвото гласи: Друштво за 
производство, трговија и услуги Интер-Пак ДОО ек-
спорт-импорт Струмица ул. "Братство Единство" бр. 
27. Основачи, содружници на Друштвото се: Митко 
Колев ул."Мирче Ацев" бр. 19, Струмица, кој вложува 
12.500,00 дем односно 387.600,00 ден. и Драган Колев 
од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 11/2-8, Скопје, кој 
вложува 19.300,00 дем односно 598.400,00 ден. 

Дејности: 21.2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.1, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.2, 
25.22, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.2, 51.21, 51.23, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.7, 51.70. 

Надворешно трговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување во надвореш-
нотрговскиот промет, застапување во надворешнотр-
говскиот промет. Неограничени овластувања во прав-
ниот промет. Друштвото одговара со сите свои сред-
ства. Застапник: Митко Колев од Струмица, ул. "Мир-
че Ацев" бр. 19, управител со неограничени овласту-
вања во застапувањето во внатрешниот правен про-
мет и надворешнотрговското работење. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
2985/99. (4427) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2986/99, на регистарска влошка бр. 03006886?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги Максима дооел експорт-импорт Стру-
мица, ул."Пере Тошев" бр. 2. 

Претворање на Претпријатието за приватна сопс-
твеност за производство, внатрешен и надворешен 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 506/2000, на регистарска влошка бр. 
03002307?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
истапувањето и пристапувањето и промената на нази-
вот и управител на Друштвото за производство, про-
мет и услуги Караман јтд Неда Митевска и други, 
увоз-извоз ул."Рударска" бр. 8/2-2, М.Каменица. 

Стар назив: Друштво за производство, промет и ус-
лути Караман, јтд Виолета Ристевска и други, увоз-из-
воз ул. "Рударска" бр. 8/2-2, М.Каменица. 

Нов назив: Друштво за производство, промет и ус-
луги Караман, јтд Неда Митевска и други увоз-извоз 
М.Каменица, ул."Рударска" бр. 8/2-2. 

Пречистен текст: Друштво за производство, промет 
и услуги Караман, јтд Неда Митевска и други, увоз-из-
воз М.Каменица, ул."Рударска" бр. 8/2-2. 

Истапува содружникот Виолета Ристовска М.Каме-
ница, ул."Рударска" бр.8/2-2, одговара лично и соли-
дарно со сиот свој имот. 

Пристапува Неда Митевска, содружник од М.Каме-
ница, ул. "Рударска" бр. 8/2-2, одговара лично и соли-
дарно со сиот свој имот, основачкиот влог од 100,00 
денари го прифаќа без надоместок. 

Се брише: Виолета Ристовска М.Каменица, управи-
тел на Друштвото со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Се запишува: Неда Митевска од М.Каменица, упра-
вител на Друштвото со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Пречистен текст: Неда Митевска М.Каменица, зас-
тапник на Друштво со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Се брише: Виолета Ристовска од М.Каменица, зас-
тапник на Друштвото во надворешнотрговскиот про-
мет со неограничени овластувања во застапувањето. 

Се запишува: Неда Митевска од М.Каменица, зас-
тапник на Друштвото во надворешнотрговскиот про-
мет со неограничени овластувања во застапувањето. 

Пречистен текст: Неда Митевска М.Каменица, зас-
тапник на Друштвото во надворешнотрговскиот про-
мет со неограничени овластувања во застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
506/2000. (4430) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 507/2000, на регистарска влошка бр. 
03000737?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
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проширувањето на дејност на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги Орион јтд Ѓорѓиоски Миле и 
др. експорт-импорт Делчево, "кеј на Брегалница" бр. 
6-1/9. 

Со одлука на содружниците од 09.11.2000 година е 
извршено проширување на предметот на работење на 
Друштвото за следните дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 92.31/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.72, 91.31. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
507/2000. (4431) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 498/2000, на регистарска влошка бр. 
030014807-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Јавното трговско 
друштво за производство, услуги и трговија Бис-ко-
мерц - Стојчева Благица и др. јтд. Радовиш - Исаро 10. 

Се разрешува управител-Стојчева Благица, а се 
именува застапник Јанева Невенка. 

Истапува содружник Стојчева Благица, а пристапу-
ва Јанева Невенка, се врши пренос на удел од 1.600 
ден. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
498/2000. (4432) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 548/2000, на регистарска влошка бр. 
030061637-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице за застапување на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Стиг Ристовски Стој-
не и др. јтд с. Јакимово-Виница. 

Со одлука од 23.11.2000 г. содружниците на Друштво 
за производство, трговија и услуги Стиг Ристовски 
Стојне и др. јтд с.Јакимово-Виница одлучија да го про-
менат лицето за застапување. 

Се брише: Ристовски Стојне - застапник со неогра-
ничени овластувања. 

Се запишува: Ристовска Афродита - застапник со 
неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Ристовска Афродита - застапник 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
548/2000. (4433) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 554/2000, на регистарска влошка бр. 
030051257-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за трговија 
Баскет комерц доо увоз-извоз Кочани, ул. "Штипски 
пат" бб. 

Промена на управителот на Друштвото за трговија 
Баскет комерц доо увоз-извоз Кочани ул."Штипски 
пат" бб. 

Се разрешува управителот Андонов Христо од Ко-
чани. 

З а управител се именува Горгиев Владо од Кочани. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

554/2000. (4434) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 11/2001, на регистарска влошка бр. 1-261-0-0, ја за-
пиша во трговскиот регистар промената на овластено 
лице за застапување на Основното училиште "Мирче 
Ацев" Кучичино п.о. Облешево. 

Се запишува: Сузана Ѓоргиева - директор на дол-
жност со неограничени овластувања. 

Се брише: Димитрова Македонка - вршител на дол-
жноста директор со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Сузана Ѓоргиева - директор со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 11/2001. 
(4436) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 12/2001, на регистарска влошка бр. 1-14219-0, ја за-

пиша во трговскиот регистар промената на седиште 
на Приватната здравствена организација - Аптека Хи-
гиа п.о. Струмица, ул. "Младинска" бр. 31. 

Се врши промена на адреса во седиштето. 
Досегашната адреса на седиштето беше: ул. "Васил 

Сурчев" бр. 3/3. 
Нова адреса на седиштето: ул. "Младинска" бр. 31. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 12/2001. 

(4437) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 8/2001, на регистарска влошка бр. 1-674-0, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената на овластено 
лице за застапување на Основното училиште "Малина 
Попиванова" Кочани. 

Се запишува: Штерјов Салтир - директор со неогра-
ничени овластувања. 

Се брише: Гацева Валентина - вршител на должнос-
та директор со неограничени овластувања. 

Пречистен текст гласи: Штерјов Салтир - директор 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 8/2001. 
(4438) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 10/2001, на регистарска влошка бр. 1-150-0, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената на овластено 
лице на Ц Е Н Т А Р З А С О Ц И Ј А Л Н А Р А Б О Т А -
СТРУМИЦА Ц.О. ул. "Ленинова" бр. 84, Струмица. 

Се запишува: Душан Димитровски ВД Директор со 
неограничени овластувања. 

Се брише: Марија Кирова - директор со неограниче-
ни овластувања. 

Пречистен текст: Душан Димитровски ВД директор 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 10/2001. 
(4439) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 44/2001, на регистарска влошка бр. 
030035647-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото за земјоделие, сточарство, трговија и услу-
ги Ѓуѓанци доо с. Долно Ѓуѓанци, Св.Николе. 

Досегашниот управител на доо Ѓуѓанци Венцо Ја-
невски се брише. 

За нов управител на доо Ѓуѓанци се запишува лице-
то Јосев Љупчо со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
44/2001. (4440) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 30/2001, на регистарска влошка бр. 
030069447-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото за земјоделско производство и услуги, тр-
говија и угостителство Врсаково доо с. Врсаково 
Штип. 

Се брише: Лазарев Ванчо - управител со ограничено 
овластување до 50.000 дем, бул. "ЈНА" бр. 13/16, 
Штип. 

Се запишува: Шаклев Александар - управител со ог-
раничено овластување до 50.000 дем, ул. "Драги Кру-
пишки" бр. 2, Штип. 

Пречистен текст Шаклев Александар ул. "Драги 
Крупишки" бр. 2, Штип, управител со ограничено ов-
ластување до 50.000 дем. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
30/2001. (4441) 

О сновниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 37/2001, на регистарска влошка бр. 
030032057-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Друштвото за трговија 
и услуги Тргоцентар дооел Штип, ул. "Кирил и Мето-
ди" бр. 44, Штип. 
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Дејноста се проширува со следните работи: меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници во друмскиот со-
обраќај, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
37/2001. (4442) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 51/2001, на регистарска влошка бр. 
03006456?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице за застапување на 
Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-
извоз Ваити доо с. Добрејци бр. 260, Општина Стру-
мица. 

Се брише: Илиев Васе од с. Добрејци бр. 260, упра-
вител и застапник во надворешнотрговскиот промет. 

Се запишува: Илиев Александар од с. Добрејци бр. 
260, управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
51/2001. (4443) 

промената на назив на Агенцијата за обезбедување на 
имоти и лица Б А С Т И О Н ДОО Струмица, ул. "Гоце 
Делчев" бб, Струмица. 

Се врши промена на назив на Друштвото. 
Поранешниот назив: Агенција за обезбедување имо-

ти и лица ШТИП ДОО Струмица се менува и новиот 
назив гласи: Агенција за обезбедување имоти и лица 
Б А С Т И О Н ДОО Струмица. 

Скратен назив: ДОО Б А С Т И О Н Струмица. 
Седиште: ул. "Гоце Делчев" бб, Струмица. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

33/2001. (4449) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 38/2001, на регистарска влошка бр. 
03002937?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото за производство и преработка на млеко 
Млекара Овче Поле доо Свети Николе, ул. "Маршал 
Тито" бр. 75, Свети Николе. 

Се запишува: Цона Димитрова, управител на друш-
твото за производство и преработка на млеко Млека-
ра Овче Поле доо Свети Николе и се овластува да го 
застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот 
промет. 

Се брише: Жанжанина Стојанова, управител и зас-
тапник без ограничувања. 

Пречистен текст: Цона Димитрова, управител на 
друштвото и застапник без ограничувања во внатреш-
ниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
38/2001. (4445) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 60/2001, на регистарска влошка бр. 
03003479?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Танико-промет Леонит 
увоз-извоз Струмица дооел, ул. "Широк Дол" бр. 30, 
Струмица. 

Промена на овластено лице за застапување. 
Се брише: Ристовски Леонит - управител без огра-

ничување. 
Се запишува: Ристовски Иљо - управител без огра-

ничување. 
Пречистен текст: Ристовски Иљо - управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

60/2001. (4450) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 59/2001, на регистарска влошка бр. 
03004507?-3-06-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за тран-
спорт, шпедиција и трговија Оскар-шпед доо увоз-из-
воз Струмица, ул. "Наум Наумовски Борче" 38, Стру-
мица. 

Промена на овластено лице за застапување. 
Се брише: Митко Кланков - управител без ограни-

чување. 
Се запишува: Андон Стоев - управител без ограни-

чување. 
Пречистен текст: Андон Стоев - управител без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

59/2001. (4447) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 46/2001, на регистарска влошка бр. 
0300784?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија А л ф а Инжинеринг дооел 
увоз-извоз Радовиш, ул. "Горче Петров" бб. 

Досегашниот застапник Денис Глобочки се брише, 
а за управител на друштвото се именува Ацо Ристов. 

Истото ова лице се именува и за застапник на друш-
твото во надворешнотрговскиот промет со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
46/2001. (4448) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 22/2001, на регистарска влошка бр. 
03000999?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
преносот на удел и усогласување со НКД на Друштво-
то за производство, промет и услуги Елимил јтд Мир-
чевски Драган и др. експорт-импорт с. Вртиславци, 
Делчево. 

Се врши усогласување на дејност со НКД и промена 
на содружник со пренос на удел. 

Истапува: Светлана Милоевска од Делчево, ул. 
"Орце Николов" бр. 25, досегашен содружник на 
Друштвото. 

Пристапува: Горица Стојанова од Делчево, ул. "Пи-
ту Гули" бр. 47, содружник на друштвото. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
22/2001. (4451) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 62/2001, на регистарска влошка бр. 
03006195?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
пристапувањето на содружник на Друштвото за про-
изводство, транспорт, трговија и услуги Кико-шпед 
увоз-извоз доо ул. "Велко Влаховиќ" бр. 32/8, Св. Ни-
коле. 

Се врши пристапување на содружник во Друштвото 
за производство, транспорт, трговија и услуги Кико-
шпед увоз-извоз доо со седиште на ул. "Велко Влахо-
виќ" бр. 32/8, Св. Николе. Во својство на содружник 
во Друштвото пристапува лицето Горгиевски Даре од 
Франкфурт СР Германија. Содружничкиот влог на 
содружникот кој пристапува е во основни средства. 

Се врши зголемување на основната главница на 
Друштвото за износ од 48.000 дем или 1.488,000 денари 
и таа изнесува вкупно 60.070 дем или 1.862.170,00 дена-
ри. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
62/2001. (4452) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 33/2001, на регистарска влошка бр. 
03008200?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 69/2001, на регистарска влошка бр. 
03004514?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив на фирмата и проширување на 
дејноста на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги СМАРТ ДОО Штип, ул. "Железничка" бб. 

Досегашниот назив на фирмата Друштво за произ-
водство, трговија и услуги Југосуровина Штип 2 доо, 
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Штип се менува, а да гласи: Друштво за производство, 
трговија и услуги СМАРТ ДОО Штип. Скратен назив 
СМАРТ ДОО Штип. Покрај досегашните дејности ќе 
ги врши и следните дејности: 17.30, 17.40/1, 17.40, 
17.40/2, 17.54/2, 17.60, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
69/2001. (4453) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 10/2001, на регистарска влошка бр. 
03000445?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на ТП на Трговец поединец Лидија Коста 
Николова - ТП - Штип ул."Енгелсова" бр. 7/14. 

Бришење на Трговец поединец Лидија Коста Нико-
лова - тп - Штип, ул. "Енгелсова" бр. 7/14 - Штип од 
трговскиот регистар. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
10/2001. (4454) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 225/2001, на регистарска влошка бр. 
03001066?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
престанокот на Трговец поединец Евица Добре Јаки-
мовска тп Злетово. 

Бришење на Трговец поединец Евица Добре Јаки-
мовска тп, Злетово од трговскиот регистар. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
225/2000. (4459) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 25/2001, на регистарска влошка бр. 
03001116?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
дополнувањето на дејност на Трговец поединец Коста 
Вангел Наков, Тања, Јаворка Никола Накова, тп ул. 
"Кирил и Методиј" бр. 15 - Штип. 

Дополнување на дејност со: 52.48, 52.33, 52.50. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

25/2001. (4455) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 64/2001, на регистарска влошка бр. 
03008051?-8-11-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице за застапување на 
Друштвото за издавачка дејност, градежништво, трго-
вија и интелектуални услуги ПРЕС-ИНГ дооел увоз-
извоз Струмица, ул."Иљо Шопов" бр. 46. 

Се брише: Христов Мирко од Струмица, управител 
и застапник во надворешнотрговскиот промет. 

Се запишува: Сребреновска Гордана од Струмица, 
ул. "Иљо Шопов" бр. 46, управител и застапник во 
надворешнотрговскиот промет со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
64/2001. (4456) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 20/2001, на регистарска влошка бр. 
03007574?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
истапувањето и пристапување на содружници на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Скала 
дооел Штип, ул. "АСНОМ" бр. 17, Штип. 

Истапува: Деан Ицев, ул. "АСНОМ" бр. 17, Штип. 
Пристапува: Борис Ицев ул. "АСНОМ" бр. 17, 

Штип. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

20/2001. (4460) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 52/2001, на регистарска влошка бр. 
03004292?-3-12-000, го запиша во трговскиот регистар 
дополнувањето на дејности на Друштвото за градеж-
ништво, транспорт и услуги Партнер-96 Борче Анчев-
ски и др. доо ул. "4-ти Април" бр. 6, Пробиштип. 

Дејностите на друштвото се дополнуваат, се проши-
руваат со следните дејности: 17.3, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
52/2001. (4461) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 569/2000, на регистарска влошка бр. 
03007124?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лицето за застапување на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Вал-пром дооел увоз-
извоз Струмица, ул. "Ристо Курчиев"бр. 16/14. 

Се брише: Христова Нада од управител со стан во 
Струмица, ул. "Ристо Курчиев" бр. 16/14. 

Се запишува за управител лицето Ников Орце од с. 
Моноспитово, 24. 

Ников Орце застапник во надворешнотрговскиот 
промет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
569/2000. (4457) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 115/2000, на регистарска влошка бр. 1-14223-0, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на При-
ватната здравствена организација - ординација по оп-
шта стоматологија СОФИЈА ДЕНТ П.О. Босилово 
63. 

Единствен основач: Софија Поповска - Георгиева 
од Босилово бр. 63. 

Седиште: Босилово, бр. 63. 
Дејност: 85.13. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговара со сите свои средства 
(потполна одговорност). 

Софија Поповска - Георгиева, директор со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 115/2001. 
(4462) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 578/2000, на регистарска влошка бр. 
03001356?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Трговец поединец Игор Александар 
Станков тп - Штип, ул. "Лески" бр. 78. 

Бришење на Трговец поединец Игор Александар 
Станков тп - Штип, ул. "Лески" бр. 78, заведен под 
Трег.бр. 623/98 од 24.08.1998 год., во трговскиот регис-
тар на Основниот суд Штип. 

Основач Игор Александар Станков од Штип со стан 
на ул."Лески" бр. 78. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
578/2000. (4458) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1230/2000, на регистарска влошка бр. 03008341?-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
Трговец поединец Гордана Јордан Трајчо Понов тп 
Струмица, ул. "Тиверија" бр. 12. 

Основач: Јордан Понов од Струмица, ул. "Тиверија" 
бр. 12. 

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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 50.30/2. 

Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка со неог-
раничени овластувања, а за обврските сторени во тој 
промет одговара лично со целиот свој имот. 

Јордан Понов од Струмица - овластен потписник. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

1230/2000. (4463) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3207/99, на регистарска влошка бр. 03007107?-8-03-
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000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија Јасони дооел увоз-извоз Стру-
мица, ул."Маврово" бр. 13. 

Единствен содружник и основач: Георгиева Ленче 
од Струмица со стан на ул."Васил Главинов" бр. 14. 

Седиште: Струмица, ул. "Маврово" бр. 13. 
Дејности: 51.21, 51.33, 51.36, 51.39, 51.47, 51.70, 52.11, 

52.24, 52.27, 52.41, 52.45, 52.48, 15.52, 15.62, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 55.21/1, 
55.30/1, 55.30/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.50, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 
52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 15.33, 15.86, 15.87, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 28.52, 29.71, 30.01, 
30.02, 31.61, 31.62, 50.20, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.12, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

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

Горгиев Ристо, управител и застапник во надвореш-
нотрговскиот промет, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 3207/99. 
(4465) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 1259/2000, на регистарска влошка бр. 
03008369?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на дооел на Друштвото за трговија Веза-про-
мет увоз-извоз дооел Струмица, ул. "Маршал Тито" 
бр. 187/3. 

Единствен содружник: Ангел Ангелов од Струмица, 
ул. "Маршал Тито" бр. 187/3 на Друштво за трговија 
Веза-промет Е З увоз-извоз дооел Струмица. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 63.30, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реекспорт, про-
дажба на странски стоки во консигнациони складиш-
та. 

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

З а обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Единствениот содружник за обврските на Друштво-
то не одговара. 

Венка Ангелова од Струмица, управител без огра-
ничување и застапник во надворешнотрговскиот про-
мет без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1259/2000. (4466) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1257/2000, на регистарска влошка бр. 03008368?-8-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на дооел на Друштвото за услуги и трговија Дениро 
дооел ул. "Сремски фронт" бр. 27/4, Штип. 

Единствен содружник во Друштвото е Дејан Ристев-
ски од Штип. 

Дејности: 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, 51.61, 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, 52.42, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 93.02, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
на странски лица, малограничен промет со соседните 
земји. 

Во правниот промет настапува во свое име и за сво-
ја сметка, а за обврските одговара со целиот свој 
имот. 

Розета Јовановска од с. Стар Караорман - управител 
со неограничени овластувања во внатрешниот и над-
ворешниот промет со трети лица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1257/2000. (4467) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 846/2000, на регистарска влошка бр. 03007960?-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
Трговец поединец Буфи Методи Киро Јованов тп ул. 
"Скопска" бб - Кочани. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
пр авниот промет одговара лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник е Методи Киро Јованов, со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 846/2000. 
(4468) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 597/2000, на регистарска влошка бр. 03007711?-6-
09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
Трговец-поединец Фидана Тодор Филипова СЕНДВИ-
Ч А Р А Д А Н И - тп - Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 
98. 

Предмет на работа - дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52. 

Овластувања во правниот промет: Во правниот про-
мет со трети лица Трговецот-поединец настапува во 
свое име, а за сметка на фирмата. 

Одговорност за обврските: Трговецот-поединец за 
преземените обврски во правниот промет со трети ли-
ца одговара лично со целиот свој имот. 

Застапување во правниот промет: Во правниот про-
мет со трети лица, фирмата како овластен потписник 
ќе ја потпишува трговецот-поединец Фидана Тодор 
Филипова. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 597/2000. 
(4469) 

С T Е Ч A J Н И П О С T A П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 129/01 од 12.04.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за про-
ектирање, производство, трговија, монтажа и контро-
ла "ЗОМАК" Томислав ДООЕЛ експорт-импорт од 
Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Голаганов" бр. 72 
со жиро сметка 40120-601-137778 и истата не се спро-
ведува па отворената стечајна постапка над должник-
от Друштво за проектирање, производство, трговија, 
монтажа и контрола "ЗОМАК" Томислав ДООЕЛ ек-
спорт-импорт од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј 
Голаганов" бр. 72 со жиро сметка 40120-601-137778 се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 1840/97 од 02.03.2001 година е отворе-
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на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија "ТЕХНОМОБИЛ" ДОО увоз-извоз од Ско-
пје, ул. "13" бр. 95 со жиро сметка 40100-601-194593 се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8414) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 267/00 од 12.03.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
транспорт и шпедиција "ТОБАС" ДОО од Скопје, ул. 
"11 Октомври" бб со жиро сметка 40100-601-347662 и 
истата не се спроведува па отворената стечајна поста-
пка над должникот Претпријатие за транспорт и шпе-
диција "ТОБАС" ДОО од Скопје, ул. "11 Октомври" 
бб со жиро сметка 40100-601-347662 се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8145) 

ул."Прилепска" бр. 35/5, со дејност трговија, жиро 
сметка 40300-601-100057 при З П П филијала Битола 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7962) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 78/01 
од 12.04.2001 година над Клуб за атлетска гимнастика 
"ПАЉО" Битола, ул."Охридска" бб, со дејност атлет-
ска гимнастика, жиро сметка 40300-678-12162 при 
З П П филијала Битола отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8082) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 37/01 
од 10.04.2001 година над ДООЕЛ "МАЈА" Битола, ул. 
"Кукуш" бр. 12, со дејност угостителство, жиро смет-
ка 40300-601-102100 при З П П филијала Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8083) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 25/01 од 16.03.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и фризерски услуги "ТЕСИ ТОФА" 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул."Вембел" бр. 2/2-15, 
со жиро сметка бр. 40110-601-1228092 како и број на 
регистарска влошка 020204297-8-09-000 при регистар-
от на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува, односно се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8402) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 66/01 од 10.04.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги "ПРОМЕТ - АУТО" 
Скопје, со седиште на ул. "Радишанска" бр. 26, со жи-
ро сметка бр. 40100-601-118191 како и број на регис-
тарска влошка 1-18215-0-0-0 при регистарот на Осно-
вен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги "ПРОМЕТ 
- АУТО" Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8638) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 87/01 
од 13.04.2001 година над П П "ТРГОТРАНС - МУ-
КОС" Битола, ул."Мукос" бр. 118, со дејност трговија, 
жиро сметка 40300-601-54196 при З П П филијала Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8488) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 80/01 
од 13.04.2001 година над П П "АКРОН" Битола, ул. 
"Димче Лахчански" бр. 64/4, со дејност услужна, жиро 
сметка 40300-601-60501 при З П П филијала Битола от-
вори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8489) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 63/01 
од 06.04.2001 година над Претпријатие за производст-
во, промет и услуги "БОГЛЕ" Битола, ул."Климент 
Охридски" бр. 19/10, со дејност трговија, и жиро смет-
ка 40300-601-22321 при З П П филијала Битола, отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8084) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 75/01 
од 10.04.2001 година над Друштво за производство, тр-
говија и услуги ДООЕЛ "ГОЈБИ" Битола Иван Јолев-
ски увоз-извоз, ул. "Ружа Делчева" бр. 48/13, со дејно-
ст трговија, жиро сметка 40300-601-71624 при З П П 
Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8085) 

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци, 
ги повикува сите доверители на стечајниот должник 
ДОО "МИК" во стечај од Кавадарци, ул."Шишка" бб, 
на рочиште за присилно порамнување во Основниот 
суд во Кавадарци за ден 21.05.2001 година, во 10.00 ча-
сот, на кое рочиште доверителите ќе се изјаснат по 
пат на гласање за предлогот за присилно 
порамнување поднесен од страна на стечајниот 
управник на должникот со кој предлог се предлга 
исплата на побарувањата на доверителите да изнесува 
60% од утврдените побарувања, без камата и со рок 
на плаќање најдоцна од една година. 

Рочиштето ќе се одржи во просториите во Основ-
ниот суд во Кавадарци, соба бр. 23. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со 
поднесок што го потпишал овластениот застапник на 
доверителот кој поднесок да биде доставен најдоцна 
до денот на одржување на рочиштето. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7964) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 12/01 
од 30.03.2001 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за трговија, услуги и угостителство 
"КОЛОСАЛ" увоз-извоз Лимани Адија ДООЕЛ село 
Бачишта, и истата не се спроведува поради немање на 
средства за стечајна маса и се заклучува стечајната 
постапка над должникот согласно член 64 став 1 од 
Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (8562) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 83/01 
од 11.04.2001 година над Друштво за производство, тр-
говија и услуги "АМБУК" Наташа увоз-извоз Битола, 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 37/01 
од 03.04.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
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промет и услуги "З И М" увоз-извоз Прилеп, запишан 
во регистарска влошка бр. 1-14902 на Окружен сто-
пански суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601- 
33717 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка према должникот се отвора 
поради неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (7965) 

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

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (7969) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 39/01 
од 09.04.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговско услужна задруга "БОЖИВЕР" 
увоз-извоз Прилеп, П О запишан во регистарска вло-
шка бр. 2-606 на Основниот суд во Битола со жиро 
сметка бр. 41100-601-49516 во Заводот за платен про-
мет Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради неизбежна 
неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (7968) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 35/01 
од 03.04.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Друштво за производство - градежништво, 
трговија и услуги увоз-извоз "ЛУНА" Радица и Мирја-
на ДОО Прилеп, ул. "Црвени стени" бр. 16, запишан 
во регистарска влошка бр. 01009298?-3-03-000 на Ос-
новниот суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601- 
46278 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп, 
со дејност трговија на мало со облека. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора према должникот, 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (7967) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 32/01 
од 02.04.2001 година поведе претходна постапка на 
постапката за утврдување на причините за отворање 
на стечајна постапка према должникот АД "МИК-
РОН" - Прилеп, со седиште во Прилеп, со жиро смет-
ка бр. 41100-601-7870 во З П П - Прилеп. 

Со решението определени се следните мерки на 
обезбедување: 

За привремен стечаен управник се определува 
Славко Мојаноски дипломиран економист, ул."Парти-
зански одреди" бр. 60, тел. 048-31-677 дома и 048-417- 
113 работа. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштити и одржува имотот на должникот, да про-
должи со водењето на прептријатието на должникот 
се до донесувањето на одлука за отворање на стечај -
ната постапка и да испита дали од имотот на должни-
кот можат да се намират трошоците на постапката. 

Се одредува дека должникот може да располага со 
својот имот само по предходна дозвола на привреме-
ниот стечаен управник. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и со должниковите солидарни содолжници и 
гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски 
кон должникот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (8311) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 49/01 од 10.04.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Зоран Александар Русоманов од Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-53708 што се води при 
З П П Филијала Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 142/00 од 22.03.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот пред-
лагачот Трговец поединец Динева Атанас Милица т.п. 
од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање на имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

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

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (8490) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 12/01 од 22.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ 
"БРЕК - ПРОМЕТ" увоз-извоз п.о. од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

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

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (8491) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 178/00 од 22.03.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПУТ "БЕЛА - ИМПЕКС" јтд увоз-извоз од 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање на имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

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

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (8492) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 161/00 од 22.03.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ 
"ДЕКАН - КОМЕРЦ" увоз-извоз ДООЕЛ од Струми-
ца, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање на имот на должникот, заради што и се заклу-
чи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 
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Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (8493) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 43/01 од 17.04.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија "МИРЧЕ - КОМЕРЦ" ДОО од с. Босило-
во, Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-61080 што 
се води при З П П Филијала Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

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

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (8494) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Ст.бр. 6/00 од 05.03.2001 година се отвора стечајна пос-
тапка над Производно, трговско и услужно претприја-
тие "КОБЕКС" ДОО експорт-импорт Тетово, ул. 
"Александар Здравковски" бр. 19, со жиро сметка бр. 
41500-601-38638 и регистарска влошка бр. 1-50628-0-0- 
0 и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Производно, трговско и ус-
лужно претпријатие "КОБЕКС" ДОО експорт-импо-
рт Тетово, ул. "Александар Здравковски" бр. 19, со 
жиро сметка бр. 41500-601-38638 и регистарска влош-
ка бр. 1-50628-0-0-0, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој се води во Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (8561) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 450/96 од 24.04.1998 година е заклуче-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие во 
општествена сопственост за промет на големо и мало 
"ТРГОВИЈА" Скопје, ул."Кеј Димитар Влахов" бб, со 
жиро сметка бр. 40100-601-12916. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8635) 

Л И К В И Д A Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 112/2001 од 29.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, инженеринг и услу-
ги "ПРОМЕТ - ИНГ" П О од Скопје, ул. "Трета Маке-
донска Бригада" бб, Скопје, со жиро сметка бр. 40100- 
601-374457. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7923) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 82/2001 од 15.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ИНАС" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Анкарска" 
бр. 21, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-357676. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7903) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 895/2000 од 23.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие "ДА-
ЈАНА" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "500" бр. 74, с. 
Марино, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-246650. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
чковски, ул. "АВНОЈ" бр. 72/2 а од Скопје, тел. 454- 
154. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7983) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 117/2001 од 03.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ДЕ-
ТА - ВЕСТ" ДОО увоз-извоз од Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 35/4-24, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-233117. 

За ликвидатор се определува лицето Трпевски 
Стојан, бул."Јане Сандански" бр. 35/4-24 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7999) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 38/2001 од 27.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало "ИМБАТ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Кочо 
Рацин" бр. 14/1, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601- 
274346. 

За ликвидатор се определува лицето Олга Димов-
ска, ул."Никола Вукмировиќ" бр. 11 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 132/2001 од 11.04.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет и услуги на 
големо и мало "Ј.А.Н." увоз-извоз П О од Куманово, 
ул. "ИИ МУБ" бр. 180-1/10, Куманово, со жиро сметка 
бр. 40900-601-17426. 
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За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8071) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 833/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "БЕАРТ КОМЕРЦ" ПО увоз-извоз од 
Куманово, ул. "Дојранска" бр. 4, Куманово, со жиро 
сметка бр. 40900-601-28671. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 813/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало " А Н И К А - С" увоз-извоз П О од Кума-
ново, ул. "Ѓорче Петров" бр. 2, Куманово, со жиро 
сметка бр. 40900-601-45468. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 795/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, угостителст-
во и услуги "ИТЕКС" П О увоз-извоз од Куманово, ул. 
"Браќа Филиповиќ" бр. 1, Куманово, со жиро сметка 
бр. 40900-601-39976. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 843/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, внатрешна и надворе-
шна трговија "ДАНВЕС" ЦО увоз-извоз од Кумано-
во, ул. "Есперанто" бр. 20, Куманово, со жиро сметка 
бр. 40900-601-22267. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8075) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 735/2000 од 13.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"ЕКА-НИКА" Ц О увоз-извоз од Куманово, ул. "Боро 
Прцан" бр. 29-а/11, Куманово, со жиро сметка бр. 
40900-601-6093. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8076) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 84/2000 од 12.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "САМ" увоз-извоз П О од Куманово, 
ул. "Борис Кидриќ" бр. 26, Куманово, со жиро сметка 
бр. 40900-601-34894. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 34/2000 од 08.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, прерботка, внатрешен 
и надворешен промет на стоки и услуги "Б.Е.Х." увоз-
извоз ДОО од Скопје, ул. "Карпошово Востание" бр. 
4/1-5, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-303265. 

За ликвидатор се определува лицето Костова Рај-
на, ул."Драгиша Миловиќ" бр. 5-1-6 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8079) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 56/2001 
од 19.03.2001 година отвори ликвидациона постапка 
над ПТУ "ПОП КОМЕРЦ" Св.Николе, но поради не-
мање на материјални средства постапката се заклучу-
ва. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од регистар на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 
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Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (7846) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л. бр. 887/99, донесено од овој суд на 
08.11.2000 година е завршена ликвидацијата над Трго-
вско, услужно претпријатието "СИМ ТРЕЈД" д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул."Струшка" бр. 11, и жи-
ро сметка 40100-601-337024 и истото се брише од реги-
старот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 76/2001 од 05.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет "РОМА ТЕХ" ДОО експорт-
импорт од Скопје, ул. "Вилничка" бр. 77, Скопје, со 
жиро сметка бр. 40100-601-209810. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8392) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 33/2001 од 15.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, внатрешна и 
надоворешна трговија на големо и мало "МИАДА 
КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 
20/2-3, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-125530. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8393) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 30/2001 од 12.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Транспортно, трговско и услужно претпријатие 
"МУИС ТРЕЈД" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Мара Междурешка" бр. 47 б, Скопје, со жиро сметка 
бр. 40100-601-306615. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8394) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 1499/2000 од 16.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, производство, услуги и 
промет "МАК СПИТ" ДОО увоз-извоз од Скопје, 
бул. "Јане Сандански" бр. 63/1, Скопје, со жиро сметка 
бр. 40100-601-365211. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4 од Скопје, тел. 452- 
084. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8108) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 63/2001 од 02.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над правното 
лице Трговско, услужно претпријатие "АНГРОИМ-
П Е К С - Н" експорт-импорт од Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 118/1, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-163586. 

За ликвидатор се определува лицето Сабит 
Алиевски, ул."Пандил Шишков" бр. 7/3 од Скопје, 
тел. 428-405. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8413) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 141/2001 е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за транспорт и услуги "ТРАНСАЛМА" ДОО од 
Скопје, ул. "Хелсинки" бр. 59, Скопје, со жиро сметка 
бр. 40120-601-362657. 

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамче-
вски, ул."Дрезденска" бр. 15-1/9 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8515) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 875/2000 од 06.12.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг и изведба "МЕГАРОН 
И Н Ж Е Н Е Р И Н Г " ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Никола Вапцаров" бр. 7, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-331314. 

За ликвидатор се определува лицето Стојановска 
Каролина, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 12/9 од 
Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8514) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л. бр. 118/2001 од 27.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие "ДИЗАЈН М Е Н А Џ Е Р " ДОО за ин-
форматика и трговија од Скопје, ул. "Сава Коваче-
виќ" бр. 64-3-2, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601- 
352846. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов, ул."Јане Сандански" бр. 50-3-4 од Скопје. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8111) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 1717/2000 од 16.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија и услуги "БОНИ" 
експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Методи 
Митевски" бр. 1/4-10, Скопје, со жиро сметка бр. 
40110-601-177333. 

За ликвидатор се определува лицето Наумовска 
Велика, ул."Јане Сандански" бр. 90/2-80 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8277) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 37/2001 од 20.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција 
"БУИК ПАК" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Видое Смилевски Бато" бр. 21/19, Скопје, со жиро 
сметка бр. 40100-601-341702. 

За ликвидатор се определува лицето Наумовска 
Велика, ул."Јане Сандански" бр. 90/2-80 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8274) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 126/2001 од 29.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за поизводство, промет, услуги и 
транспорт "ВАЛ КОМЕРЦ" увоз-извоз Ц О од 
Скопје, ул. "Драчевска" бб, Скопје, со жиро сметка 
бр. 40100-601-345561. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8406) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 15/2001 од 05.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за поизводство, трговија и услуги 
"АНА МАРИ" увоз-извоз ДОО од нас. Илинден, 
Скопје, ул. "Железничка" бр. 46, Скопје, со жиро сме-
тка бр. 40110-601-232076. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34 од Скопје, 
тел. 447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8404) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 14/2001 од 02.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на мало и големо "ВЛАВ -
КОМЕРЦ" од Скопје, ул. "Вич" бр. 2/1-37, Скопје, со 
жиро сметка бр. 40120-601-231058. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8403) 

Л И К В И Д A Ц И И II 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр.301/2001, објавува дека Трговското друштво за про-
мет, посредување, услуги и застапување "ЈУ - ЕЛ" екс-
порт-импорт Д.О.О. Христијан и други Скопје, со број 
на жиро сметка 40100-601-25477 отворена при З П П 
Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (8061) 

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл.правник од 
Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7, тел. 044/27-913, 
запишан во трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 16/2001, од 
13.03.2001 година, објавува дека Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги 
"ДЕЛ СЛОГА" Дивна и други ДОО увоз-извоз Тето-
во, ул."Гоце Делчев" лок. 90, Тетово, со број на жиро 
сметка 40100-601-91064 отворена при З П П Филијала -
Тетово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (7959) 

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. "Н. 
Вукмировиќ" бр. 11, запишан во Трговскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 1624/2000, објавува дека Друштвото за трго-
вија и маркетинг "КИМ - 3" Мими ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-360535 отво-
рена при З П П Филијала Тетово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 60 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (8054) 

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. "Н. 
Вукмировиќ" бр. 11, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
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трег. бр. 2915/2000, објавува дека Друштвото за трго-
вија и услуги "ОСКАР - ИНВЕСТ" Зујца ДОО увоз-
извоз Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 60 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (8055) 

Ликвидаторот Димов Ѓорѓе од Скопје, ул. "Воден-
ска" бр. 2-2/9, запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 
861/2000, објавува дека Друштвото "ДИМОВ КОМ-
П А Н И Ј А " Скопје, да се ликвидира, со број на жиро 
сметка 40120-601-80971 отворена при З П П Филијала -
Ѓорче Петров е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (8081) 

Ликвидаторот Сашо Славковски од с.Волково, за-
пишан во Судскиот регистар при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2541/00, објавува 
дека Друштво за производство, трговија и услуги 
"МАК ХИТ" Сашо Славковски ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, со жиро сметка 40120-601-287762 отворе-
на при З П П Филијала Ѓорче Петров е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (8363) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр. 2282/2000, објавува дека Друштвото за производст-
во, трговија, угостителство и услуги "ФАНИ 
КОМЕРЦ" Ирфан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број 
на жиро сметка 40100-601-451255 отворена при З П П 
Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (8322) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр. 1782/2000, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги "ОРБИТАЛ" Даме 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро 
сметка 40100-601-434677 отворена при З П П Филијала 
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (8318) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр. 1800/2000, објавува дека Друштвото за внатрешен 

и надворешен промет "КЕШ - КОМЕРЦ" Ибрахим 
ДООЕЛ експорт-импорт с.Љубин, Сарај, Скопје, со 
број на жиро сметка 40120-601-330317 отворена при 
З П П Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (8320) 

Ликвидаторот Александра Величкова од Скопје, 
ул. "Скоевска" бр. 15-а, е запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.трег. бр. 481/2001, објавува дека Друштвото за 
производство, промет и услуги "СОЊА КОМЕРЦ" 
Манчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."Стаев-
ска" бр. 15-а, со број на жиро сметка 40100-601-123861 
кај З П П Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (8399) 

Ликвидаторот Шабан Фејзи од Скопје, ул. "16" бр. 
36, Сингелиќ, е запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 
119/2001, објавува дека Друштвото за сообраќај, внат-
решен и надворешен промет "ЛИНДА ШПЕД" Шаба-
ни Фејзи ДООЕЛ ул. "Антон Попов" бр. 157, Скопје, 
со број на жиро сметка 40110-601-2516605 кај З П П е 
во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (8405) 

Н О T A Р С К И О Г Л A С И 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата К П бр. 5724/1 нива 3 класа 
во м.в. "Бара" со површина од 3559 м2, К О 
Кучевиште, дека сосопствениците на наведената 
парцела Теновски Никодин и Теновски Младен со 
стан во с.Кучевиште, продаваат дел од наведената 
парцела по цена од 120,00 денари за м2. 

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

(7840) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 6, план 002, скица 005, на м.в. "Дреновска 
Клисура", класа 4, со површина од 1613 м2, за цена од 
20.000,00 денари заведен во ИЛ бр. 79 за КО Раец, 
сопственост на Александар Ивановски од Кавадарци, 
ул. "Гоце Делчев" бр. 7. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-



24 април 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 30 - Стр. 2339 

ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(7516) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 2855/4, план 011, скица 068, на м.в. 
"Рамниште", класа 2, со површина од 3143 м2, за цена 
од 28.800,00 денари заведен на ИЛ бр. 1210 за К О 
Росоман, сопственост на Велика Таковска од Скопје, 
ул. "Финска" бр. 210 А. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(7517) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
К П бр. 1741/1, план 005, скица 008, на м.в. "Желков 
Дол", класа 3, со површина од 1744 м2, пасиште на К П 
бр. 1741/2, план 005, скица 008, на м.в. "Желков Дол", 
класа 5, со површина од 350 м2, лозје на К П бр. 3403, 
план 011, скица 037, на м.в. "Врчвата", класа 4, со 
површина од 1760 м2, и лозје на К П бр. 3404, план 011, 
скица 037, на м.в. "Врчвата", класа 4, со површина од 
735 м2, за цена од 18.000,00 денари заведен во ИЛ бр. 
1138 за К О Ваташа, сопственост на Василка Пијадева 
од Кавадарци, ул. "Цано Поп Ристов" бр. 14. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(7519) 

Се продава земјоделско земјиште во К О 
Пепелиште, К П бр. 644, во м.в. "Горна Лака", нива со 
површина од 5177 м2, во КО Пепелиште и КП бр. 659, 
во м.в. "Ада", нива со површина од 4318 м2, во К О 
Пепелиште, К П бр. 1862, во м.в. "Чешмарски Пат", 
нива со површина од 10086 м2, во К О Пепелиште, и 
К П бр. 660, во м.в. "Ада", нива со површина од 2266 
м2, во К О Пепелиште, сопственост на Јовановиќ Сава 
од с.Пепелиште, по цена од 150.000,00 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-
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. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (7207) 

Се продава земјоделско земјиште во К О 
Криволак, К П бр. 565/1, во м.в. "Гара", нива со повр-
шина од 4320 м2, сопственост на Филипова Сута од 
Неготино, ул."Маршал Тито" бр. 61, по цена од 
35.000,00 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-
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. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (7208) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на К П бр. 
319/5, план 3, скица 7, во КО Волково на2 м.в. 
"Црквиште", .нива 3 класа, со површина од 520 м2, соп-
ственост на Горѓевиќ Ивица, според ПЛ бр. 2519, на 
К О Волково, за цена од 320,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2 , Скопје . (7639) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К П бр. 439/2, план 6, скица 1, м.в. "Скопски Пат", 
класа 3, со површина од 3379 м2, во КО Градец, сопст-
веност на Османи Џевзат Гајур од с.Градец, за цена од 
337.900,00 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 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 Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (7784) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К П бр. 3325, план 59, скица 1, м.в. "Питарница", 
класа 1, овошна градина со површина од 843 м2, во К О 
Гостивар, заедничка сопственост на Ајдари Абдула и 
други од с. Чајле, за цена од 100.000,00 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 достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (7788) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Росоман, 
Кавадарци, К П бр. 4113, план 065, скица 478, м.в. 
"Курија", култура - нива, класа 2, со вкупна површина 
од 3023 м2, во сопственост на Вељан Здравевски од 
Кавадарци, видно од ПЛ бр. 715, за цена од 30.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште 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. (7203) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје 1/2 
идеален дел во КО Росоман, КП бр. 1212, план 036, 
скица 576, м.в. "Тапанарник", култура - нива, класа 2, 
(3719м2) и класа 3 (2000 м2), или со вкупна површина 
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од 5719 м2, во сосопственост на Александрова Живка 
од с.Росоман, Кавадарци, ул."Љ.Алексиќ" бр. 3, видно 
од ИЛ бр. 1869, издаден од Државен завод за 
геодетски работи одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште 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. (7785) 

Се продава земјоделско земјиште во К О 
Дебриште, К П бр. 292, план 004, скица 015, м.в. 
"Лаките", култура - нива, класа 1, со вкупна површина 
од 1222 м2, КО Дебриште, К П бр. 434, план 005, скица 
011, м.в. "Црквиче", култура - лозје, класа 4, со вкупна 
површина од 3798 м2, К О Дебриште, К П бр. 548, план 
005, скица 017, м.в. "Мечин Дол", култура - лозје, 
класа 5, со вкупна површина од 3929 м2, К О 
Дебриште, К П бр. 750, план 005, скица 017, м.в. 
"Мечин Дол", култура - лозје, класа 5, со вкупна повр-
шина од 730 м2, сопственост на Јованова Трајанка од 
Кавадарци, ул. "Пиринска" бр. 52, видно од ИЛ бр. 28, 
издаден од Државен завод за геодетски работи 
одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
100.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште 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. (7975) 

Се продава една идеална петина од земјоделско 
земјиште катастарска култура нива, класа 2, на К П 
бр. 498, во м.в. "Ограда", во површина од 5168 м2, заве-
дена во ПЛ бр. 522, за К О Пашино Рувци, 
сопственост на Стојановски Васил Пејко од с.Пашино 
Рувци, Прилеп, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Горгиоски" бб. (7204) 

Се продава 14/48 емјоделско земјиште катастарска 
култура нива, класа 5, на К П бр. 2622, во м.в. 
"Голабица", во површина од 3600 м , и нива, класа 4, 
на К П бр. 2622, во површина од 6138 м2, заведена во 
ПЛ бр. 542, за КО Ореовец, сопственост на 
Јаковлевски Методија Илија од Прилеп, ул. "Никола 
Тесла" бр. 12, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Горгиоски" бб. (7647) 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Дебреште, на К П бр. 654, план 005, скица 016, во 
м.в. "Панаджуриште", катастарска култура 11000, 
катастарска класа 4, во површина од 1200 м2, и на КП 
бр. 654, план 005, скица 016, во м.в." Панаджуриште", 
катастарска култура 14100 катас. класа 3, во 
површина од 3500 м2, или вкупна површина од 4700 м2, 
сопственост на Ристова Никола Драга од Кавадарци, 
ул. "Фредо Росомански" бр. 2/4, за вкупна купопро-
дажна цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (7123) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Сопот, на 
К П бр. 1580/1, план 69, скица 584, во м.в. "Смолник", 
култура лозје, катастарска класа 1, во површина од 
3831 м2, и на К П бр. 1581/1, план 7, скица 584, во 
м.в. "Смолник", култура лозје катас. класа 1, во 
површина од 8197 м2, сопственост на Трпчев Арангел 
Живко од Скопје, ул. "Коста Шахов" бр. 5, за вкупна 
купопродажна цена од 600.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (7242) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 4, на К П бр. 236/1, во м.в. "Дуј Гас", 
во површина од 6379 м2, и нива, класа 4, на К П бр. 
236/2, во м.в. "Дуј Гас", во површина од 3200 м2, заве-
дена во ИЛ бр. 168, за К О Ново Лагово, сопственост 
на Трајчевски Спасев Боге од с.Ново Лагово, Прилеп, 
за цена од 350.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Горгиоски" бб. (7521) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 
К П бр. 23/121 нива од 5 класа во површина од 1380 м2, 
и цела К П бр. 23/122 лозје од 5 класа, во површина од 
370 м2, и двете на м.в. "Лозје" заведени во ПЛ бр. 433 
за КО Бањица, (на лице место претставува една) 
сопственост на Стојчески Драгомир Димче, Стојческа 
вд. Драгомир Ратка, Стојчески Драгомир Митре и 
Стојчески Драгомир Богосав сите од Гостивар, 
ул. "Борче Јовановски" бр. 47, за купопродажна цена 
од 520.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (7205) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 
К П бр. 1559-4-11 пасиште од 5 класа на м.в. "Чаирлак" 
во површина од 509 м2, заведена во ПЛ бр. 399 за К О 
Врапчиште, сопственост на Алији Имер Емрли од 
с.Врапчиште, за купопродажна цена од 56.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (8059) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/4 идеален 
дел од КП бр. 1556-4-11 нива од 5 класа на м.в. 
"Чаирлак" во површина од 4948 м2, заведена во ПЛ бр. 
55 за К О Врапчиште, сопственост на Рецепи Изета 
Ештреф и Рецепи Илми Гулнехар двајцата од 
с.Врапчиште, за купопродажна цена од 256.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (8060) 

Се продава 1/4 идеален дел од земјоделско 
земјиште нива која лежи на К П бр. 1800/5, план 7, 
скица 16 м.в. "Габечи Дол", класа 7, К О Добри Дол, во 
површина од 4000 м2, сопственост на Стојадин 
Петковиќ ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 7А/1-2, Скопје, 
за вкупна цена од 96.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (7428) 

Сопственикот Јакупи Абил, од с. Студеничани, 
Скопје, својата недвижност ливада 4 класа, во вкупна 
површина од 1278 м2, во м.в. "Чингла", на К П бр. 3462, 
К О Студеничани, според ПЛ бр. 106, го продава за 
200,00 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 дена 
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. (7994) 

Сопствениците Мемеди Аки, од Скопје, Мемети 
Феим од с. Студеничани, Скопје, Мемеди Јахи од 
с. Студеничани, Скопје, Мемеди Рамиз од с. Студени-
чани, Скопје својата недвижност нива 3 класа, во 

вкупна површина од 625 м2, во м.в. "Алваджица", на 
К П бр. 400, К О Студенични, според ПЛ бр. 192, го 
продаваат за 200,00 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 дена 
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. (7993) 

Сопственикот Исљами Синан, од с.Морани, 
Скопје, својата недвижност ливада 3 класа, во вкупна 
површина од 3075 м2, во м.в. "Наово", на КП бр. 93, 
К О Морани, според ПЛ бр. 43, го продава за 80,00 де-
нари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во 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. (7992) 

Сопственикот Мемеди Рецеп, од с. Студеничани, 
Скопје, својата недвижност нива 3 класа, во вкупна 
површина од 625 м2, во м.в. "Алваджица", на К П бр. 
399, К О Студеничани, според ПЛ бр. 198, го продава 
за 200,00 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 дена 
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. (7991) 

Сопственикот Јаковчевски Стојан од с.Драчево, 
ул."Драчевска" бр. 70-А, Скопје, својата недвижност 
нива 4 класа, во вкупна површина од 1158 м2, во м.в. 
"Алваджица", на К П бр. 267, К О Студеничани, според 
ПЛ бр. 280, го продава за 180,00 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 дена 
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. (7990) 

Сопственикот Зекири Нецми од с.Студеничани, 
Скопје, својата недвижност нива 5 класа, во вкупна 
површина од 1603 м2, во м.в. "Вишница", на К П бр. 
2466, К О Студеничани, според ПЛ бр. 73, го продава 
за 180,00 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 дена 
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. (7989) 
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Сопственикот Нухи Узеир од с.Морани, Скопје, 
својата недвижност ливада 3 класа, во вкупна површи-
на од 2277 м2, во м.в. "Наово", на К П бр. 92, К О 
Морани, според ПЛ бр. 100, го продава за 60,00 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 дена 
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. (7988) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 685, план 1, скица 6, м.в."Бела 
Земја", култура нива, класа 3, со површина од 1000 м2, 
за К О Мралино, сопственост на Ивановски Тодорче, 
за цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(7760) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 486, план 9, скица 13, м.в."Бел 
Камен", култура нива, класа 7, со површина од 2615 
м2, за К О Љуботен, сопственост на Весел Гарип, за 
цена од 40,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(7978) 

Се продава земјоделско земјиште: ливада КП бр. 
1698, план 6, скица 14, во м.в."Мртвица" класа 3, во по-
вршина 631 м2, заведена во ПЛ бр. 221 за К О 
Доброшане, сопственост на Нешковски Трајан, за 
вкупна купопродажна цена од 350.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
венците 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 РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (7561) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа по 1/2 
идеална половина од своите 1/4 идеални четвртини од 
нива на К П бр. 938 дел 2, на м.в. "Макази" класа 4, со 
површина од 70 м2, заведена во ПЛ бр. 579 за К О 
Козјак, сосопственост на продавачите: Алиевски 
Фадил Низамедит, Алиевски Фадил Инает, Алиевски 
Фадил Зуди и Алиевска Керим Сузан сите од Козјак -
Ресен, за цена од 16.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (7042) 

Се продава 3/6 идеален дел од мојот недвижен 
имот - земјоделско земјиште построено на К П бр. 89, 
на м.в. "Старо Село" неплодно во површина од 1400 
м2, и нива на м.в."Старо Село" нива 7 класа, во 
површина од 489 м2, заведена во К П бр. 52 во КО 
Коњско - Ресен, сопственост на продавачот Тасевски 
Иван Киме, ул."Борис Кидриќ" бр. 209, Ресен, за цена 
од 150,00 денари по м2. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (7523) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на К П бр. 970, на м.в. "Воденици" класа 3, со 
површина од 547 м2, заведена во ИЛ бр. 262 за КО 
Јанковец, сопственост на продавачот Ефтимовски 
Вељан Сашо од с. Јанковец, Ресен, за цена од 30.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (7976) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 3/8 
идеален дел од култура нива 5 класа, површина 2700 
м2, м.в. "Спанакиште" со КП бр. 1, план 6, заведена во 
ПЛ бр. 263 КО Рлевци, сопственост на Коцевски Јован 
од с.Раштани - Велес. 

Наведениот имот се продава за цена од 200 Г.М. во 
денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување.(7024) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура 
нива 5 класа, површина 1083 м2, м.в. "Умин Дол Горно 
Село" со К П бр. 24, план 1, скица 6, култура нива 6 
класа, површина 1696 м2, м.в. "Аргач Опашката" со 
К П бр. 58, план 1, скица 5, култура нива 6 класа, 
површина 2598 м2, м.в. "Аргач Рупата" со К П бр. 76, 
план 2, скица 4, култура неплодно со површина 220 м2, 
м.в. "Алчак Ограда" со КП бр. 280/1, план 5, скица 10, 
култура пасиште 4 класа, површина 1600 м2, м.в. 
"Алчак Бука" со К П бр. 283/3, план 5, скица 10, 
култура пасиште 4 класа, површина 1893 м2, м.в. 
"Сулинар" со К П бр. 420, план 5, скица 18, култура 
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нива 4 класа, површина 3487 м2, м.в. "Сулинар" со К П 
бр. 421, план 5, скица 18, култура лозје 5 класа, 
површина 2371 м2, м.в. "Сулинар" со К П бр. 431, план 
5, скица 18, култура нива 4 класа, површина 4609 м2, 
м.в. "Корија" со К П бр. 479/2, план 4, скица 17, и 
култура нива 5 класа, површина 2722 м2, м.в. "Корија" 
со К П бр. 479/2, план 4, скица 17, заведени во ПЛ бр. 
20 К О Чолошево, сопственост на Огњанов Живко од 
с.Чолошево - Велес. 

Наведениот имот се продава за цена од 3000 Г.М. 
во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. (8063) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопственикот на 1/2 идеален дел, Ивановски 
Ванчо им нуди на продажба 1/17 идеален дел од својот 
дел лозје од 3 класа, во м.в."Голем Рид", од вкупно 
2000 м2, устроена на К П бр. 522/20, план 4, скица 6, 
упишана во ПЛ бр. 2509 за К О Радишани, под 
следните услови: 

Недвижноста се продава за вкупна цена од 
15.240,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот 
на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го 
плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на 
недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (7917) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопственикот Ивановски Славе им нуди на про-
дажба 43/48 идеален дел од нива 3 класа, во м.в."Голем 
Рид", од вкупно 375 м2, устроена на К П бр. 522/3, план 
4, скица 6, упишана во ПЛ бр. 748 за К О Радишани, 
под следните услови: 

Недвижноста се продава за вкупна цена од 
87.360,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот 
на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го 
плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на 
недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (7918) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Колија, на КП бр. 822/3, 
во вкупна површина од 1393 м2, на м.в. "Село" нива 2 
класа, сопственост на Трајановски Александар, и на 
К П бр. 822/1 во површина од 1202 м2, за цена од 230,00 
денари по м2, сопственост на Мирич Никола. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-
тон Попов" бр. 77-б. (7103) 

Се продава: 
К П бр. 2347/3 нива во површина од 2291 м2, 
К П бр. 3517/1 нива во површина од 788 м2, 
К П бр. 3518/1 нива во површина од 2636 м2, 
К П бр. 5138 нива во површина од 633 м2, 
за КО Кукуречани, за вкупна купопродажна цена 

од 1000 ДЕМ сопственост на Белокозовски Тодор. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пред-

имство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објвувањето 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 Јоси-
фовски" бб, Битола. (7921) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 791/8, 
план 5, скица 6, на м.в. "Уши" кое земјиште 
претставува нива од 5 класа со површина од 800 м2, 
евидентирано во ПЛ бр. 2308 за К О Волково како соп-
ственост на продавачот Петар Џекиќ од Скопје, 
с.Вучидол, за вкупна продажна цена од 224.000,00 
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 во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Горче Петров" бр. 22, 
Скопје. (7981) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена 
на К П бр. 661/1-6-9, на м.в. "Нешинце", нива 4 класа, 
во површина од 2416 м2, заведена во ПЛ бр. 687 за КО 
Градец, сопственост на Хајрадини Мексута Амет и 
К П бр. 660/6/9, на м.в. "Нешинце", нива 4 класа, во 
површина од 3122 м2, заведена во ПЛ бр. 682 за КО 
Градец, сопственост на Сулејмани Беџета Сеадет, за 
цена од 480.000,00 денари. 

Се повикуваат 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", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (7793) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена 
на К П бр. 34/47-4, на м.в. "Грудојца", нива 6 класа, во 
површина од 1300 м2, заведено во ПЛ бр. 2349 за К О 
Бањица, сосопственост на Јовицоски Јовица Билјан и 
Јовицоски Јовица Петко од с.Долна Бањица -
Гостивар, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат 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", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (7794) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена 
на К П бр. 19/2-2, на м.в. "Свинци", нива 7 класа, во 
површина од 2000 м2, заведена во ПЛ бр. 69 за КО 
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Ново Село - 2, сопственост на Зафировска Десанка 
в.д. Кузман од Ново Село - Гостивар, за цена од 
30.000,00 денари. 

Се повикуваат 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", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (7977) 

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 прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА"бр. 41/А, 
Тетово. (7605) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 677 
на м.в. "Парцач", нива 5 класа, во вкупна површина од 
7076 м2, опишано по ПЛ бр. 1584 на КО Боговиње, за 
вкупна купопродажна цена од 300.000,00 денари, 
сосопственост на Шабани Веап. Сулејмани Беадин и 
Сулејмани Садик сите од с.Боговиње - 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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (7508) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П бр. 
1140 на м.в. "Стара Ливада", ливада 4 класа, во вкупна 
површина од 450 м2, и К П бр. 1140 на м.в. "Стара 
Ливада", нива 4 класа, во површина од 1368 м2, или 
двете во површина од 1818 м2, опишани по ПЛ бр. 33 
на К О Непроштено, за вкупна купопродажна цена од 
98.000,00 денари, сопственост на Јовановски Стојче од 
Тетово, ул."\ .Петров" бр. 4. 

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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (7525) 

Се продава недвижен имот кој претставува К П бр. 
380, на м.в. "Липчане" нива од 2 класа, во површина од 
3477 м2, опишана по ПЛ бр. 150 на КО Челопек -
сопственост на Реџепи Фекри Ариф од с,Челопек -
Тетово, за цена од 730.170,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот 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 прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА"бр. 41/А, 
Тетово. (7604) 

Се продава недвижен имот кој претставува К П бр. 
272, на м.в. "Липчанје" нива од 3 класа, во површина 
од 1875 м2, опишана по ПЛ бр. 1776 на КО Челопек -
Тетово, сопственост на Фејзулахи Изаира Јахи од 
с.Челопек-Тетово, за цена од 300.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 

Се продава недвижен имот кој претставува К П бр. 
689, на м.в. "Леска" нива од 2 класа, во површина од 
1847 м2, К П бр. 690, на м.в. "Леска" нива од 2 класа, во 
површина од 1968 м2, К П бр. 691, дел на м.в. "Леска" 
нива од 2 класа, во површина од 813 м2, опишани по 
ПЛ бр. 1632 на КО Челопек - Тетово, сопственост на 
Фејзулаи Рамадана Гафур, Реџеп и Зеќирија сите од 
с.Челопек-Тетово, за цена од 983.220,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот 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 прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА"бр. 41/А, 
Тетово. (7856) 

Се продава недвижен имот кој претставува 8/32 од 
К П бр. 7854, на м.в. "Клуково" нива од 4 класа, во по-
вршина од 7839 м2, и КП бр. 7857, на м.в. "Клуково" 
нива од 4 класа, во површина од 1860 м2, опишани по 
ПЛ бр. 4225 на КО Тетово, и цела К П бр. 7858, на м.в. 
"Клуково" овошна градина од 3 класа, во површина 
од 590 м2, опишана по ПЛ бр. 11877 на КО Тетово, 
сопственост на Трпевски Крсто Ристо од Тетово, 
ул. "116" бр. 37, за цена од 363.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот 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 прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА"бр. 41/А, 
Тетово. (7859) 

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско 
земјиште - нива која лежи на КП бр. 894, план 4, скица 
8, класа 3, со површина од 3315 м2, КО Радишани, во 
м.в. "Радишани" сопственост на продавачот Белински 
Стојко со живеалиште во Скопје, с.Кучевиште, 
заведено во ПЛ бр. 124, за цена во износ од 3 ДЕМ по 
м2, или 93,00 денари по м2. 

Се повикуваат 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", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман 
Јосифовски Питу" бб, локал 1 и 2, мезанин, во 
Општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130- 
665. (7633) 

Се продава земјоделско земјиште нива К П бр. 
6802/3 на м.в. "Кљуково", нива 1 класа, целата во по-
вршина од 2138 м2, опишана по ПЛ бр. 7202 на КО 
Тетово, сопственост на Ризвани Музаферова Есма од 
с.М.Речица, за вкупна цена од 491.740,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, 
Тетово. (7509) 

Се продава земјоделско земјиште нива К П бр. 
641/5 на м.в. "Циганско Гробје", нива 3 класа, во повр-
шина од 516 м2, и КП бр. 651/3 на м.в. "Циганско 
Гробје", нива 3 класа, во површина од 1484 м2, 
опишани по ПЛ бр. 192 на КО Палатица, 
сосопственост на Муртезани Аќифа Фаредин од 
с.Порој, Фетаи Зендел Дурак и Јаја Неби Шерифе и 
двајцата од с.Палатица, за вкупна цена од 380.000,00 
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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, 
Тетово. (7510) 

Се продава земјоделско земјиште нива К П бр. 678 
на м.в. "Крушевица", нива 5 класа, во површина од 
5639 м2, опишана по ПЛ бр. 101 на К О Тетово, 
сосопственост на Рустеми Сабит Аки, Ферати Сабит 
Хазби, Ферати Сабит Ферат сите од с.Камењане, за 
вкупна цена од 845.850,00 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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, 
Тетово. (7511) 

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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" б63р. 4, 
Тетово. (7863) 

Се продава земјоделско земјиште - овошна 
градина, построена на К П бр. 1529, план 6, скица 13, 
м.в."Бутелски лозја", класа 3, со површина од 8841 м2, 
во КО Радишани, за купопродажна цена од 250.000,00 
денари, сопственост на продавачот Томислав 
Георгиевски од Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 
3/10. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок до 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 Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (7243) 

Се продаваат 1/25 идеален дел со кат.кул.11000 со 
К П бр. 6608, во м.в."Парамида", класа 4, површина од 
7534 м2, заведена во ИЛ бр. 13221 за К О Куманово, 
сопственост на Нешевски Моме ул. "100" бр. 32 и др. 
од Куманово, за цена од 300,00 денари за м2. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
"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 Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне 
Божинов" бр. 11/3. (7026) 

Се разменува земјоделско земјиште нива и тоа 1/4 
идеален дел од К П бр. 777 на м.в. "Стојковац", нива 6 
класа, инаку целата во површина од 1119 м2, опишана 
по ПЛ бр. 143 на К О Старо Село, сопственост на 
Илиевска вд. Јован Васка од с.Старо Село, КП бр. 805 
на м.в. "Село", нива 5 класа, во површина од 189 м2, 
опишана по ПЛ бр. 113 на К О Старо Село, 
сопственост на Димовски Душанов Живко од с.Старо 
Село. 

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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, 
Тетово. (7512) 

Се продава недвижен имот нива 7 класа, со вкупна 
површина од 1032 м2, што се наоѓа на К П бр. 441/4 
план 2, скица 4, КО Орешани, сопственост на 
Јовановски Благоја Љубо од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана С а р е в -
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (8058) 

Се продава земјоделско земјиште нива К П бр. 
779/4 на м.в. "Крушевица", нива 5 класа, во површина 
од 2735 м2, и К П бр. 781/1 на м.в. "Крушевица", нива 5 
класа, во површина од 2265 м2, опишани по ПЛ бр. 260 
и ПЛ бр. 191, на К О Боговиње, сосопственост на 
Нихи Нимета Му амер и Нухија Ганијев Џелаљ и 
двајцата од с.Боговиње, за вкупна цена од 750.000,00 
денари. 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
2642/4, план 9, скица 108, во м.в. "Домузјатак", класа 3, 
со површина од 8915 м2, К П бр. 2642/7, план 9, скица 
108, во м.в. "Домус Јаток", класа 3, со површина од 
1130 м2, и нива на К П бр. 2642/8, план 9, скица 108, во 
м.в. "Домузатник", класа 3, со површина од 1815 м2, во 
К О Стојаково, за вкупна, цена од 160.000,00 денари 
сопственост на Петрушев Ѓеорѓе од Гевгелија. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Реп-
ублика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (8062) 

Се продава земјоделско земјиште во интензивно 
лозје на К П бр. 280, план 2, скица 8, во м.в. 
"Доламетка", класа 1, со површина од 1836 м2, и 
интензивно лозје на КП бр. 294/1, план 2, скица 8, во 
м.в. "Доламетка", класа 1, со површина од 2434 м2, во 
К О Собри, за вкупна цена од 70.000,00 денари сопстве-
ност на Бачев Ристо од с.Костурино. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Реп-
ублика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (8064) 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се разменува во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (8469) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа пасиште на 
К П бр. 1114, на м.в. "Ресенски лозја" класа 6, со повр-
шина од 945 м2, заведена во ПЛ бр. 904 за К О Горно 
Дупени, сопственост на продавачот Догу Миха Ристо 
од Ресен, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (8162) 

Се продава земјоделско земјиште во интензивно 
лозје на К П бр. 277, план 2, скица 2, во м.в. 
"Доламетка", класа 1, со површина од 873 м2, и ливада 
на К П бр. 283, план 2, скица 88, во м.в. "Доламетка", 
класа 1, со површина од 1172 м2, и интензивно лозје на 
К П бр. 294/2, план 2, скица 8, во м.в. "Доламетка", 
класа 1, со површина од 2434 м2, во К О Собри, за 
вкупна цена од 70.000,00 денари сопственост на Бачев 
Костадин од с.Костурино. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Реп-
ублика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (8065) 

Во нотарскиот оглас на нотарот Дано Рошкоски 
објавен во "Службен весник на РМ" бр. 60 од 25 јули 
2000 година, на страна 4122 под реден број 26470, во 
четвртиот ред наместо бројот 4 (четири) треба да стои 
3 (три). (7025) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 600 дел 1, на м.в. "Чукалица" класа 6, со повр-
шина од 6823 м2, заведена во ПЛ бр. 271 за К О Стење, 
сосопственост на Трајчев Насте Јаким 2/6, од с. Сопот, 
Кавадарци, Стојановска Алексо Злата 2/6 од 
с.Подмочани - Ресен, Таневски Јане Петар од Ресен, 
1/6 од и на Тасевски Јане Коста 1/6 од Ресен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се разменува во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (8466) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 750 дел 1, на м.в. "Село" класа 6, со површина 
од 781 м2, заведена во ПЛ бр. 96 за К О Стење, сопст-
веност на Ѓорѓиевски Јонче Методија од с.Стење - Ре-
сен. 

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на 
К П бр. 1000 дел на м.в. "Папарковица" класа 3, со по-
вршина од 1351 м2, заведена во ПЛ бр. 155 за К О Дол-
на Бела Црква, сосопственост на продавачите Та-
наскова Јаким Лилјана 3/9, Тановски Јаким Атанас 
3/9, Тановска Елена 1/9, Тановски Владе Митко 1/9 и 
Звездаровска Валентина 1/9 сите од Ресен, за цена од 
30.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (8565) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Возарци, 
К П бр. 449, нива класа 3 м.в. "Чаирче", со површина 
од 1000 м2, и 1/2 идеален дел од К П бр. 449, лозје класа 
2 м.в. "Чаирче", со површина од 2807 м2, сопственост 
на Тренчев Цандо Ванчо од с.Возарци, видно од ИЛ 
бр. 519, К О Возарци, за цена од 15.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заеднички сопственици, сосоп-
ственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата 
писмено да се изјаснат со доставување на истата до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во " Службен весник на Република 
Македонија". Во спротивно, го губат правото на 
првенство. (8464) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Раец, КП 
бр. 425, план 003, скица 007, м.в. "Демирова Лака", 
катастарска култура - нива класа 2, со вкупна површи-
на од 2360 м2, и К О Раец К П бр. 452, план 003, скица 
008, м.в. "Демирова Лака", катастарска култура нива 
класа 1, со вкупна површина од 3919 м2, сопственост 
на Цветан Златев од с.Раец, Кавадарци, видно од ИЛ 
бр. 204, издаден од Државен завод за геодетски работи 
одделение за премер и катастар Кавадарци за цена од 
240.000,00 денари. 
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Се повикуваат сите заеднички сопственици, сосоп-
ственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата 
писмено да се изјаснат со доставување на истата до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во " Службен весник на Република 
Македонија". Во спротивно, го губат правото на 
првенство. (8304) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Рибарци, 
К П бр. 343 дел 1, план 004, скица 004, м.в. "Распаши-
јата", култура - лозје класа 3, со вкупна површина од 
5820 м2, и КО Рибарци К П бр. 112, план 001, скица 001, 
м.в. "Падина", култура - нива класа 5, со вкупна повр-
шина од 3320 м2, сопственост на Благој Недев од 
Прилеп, видно од ИЛ бр. 9, издаден од Државен завод 
за геодетски работи одделение за премер и катастар 
Кавадарци за цена од 270.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заеднички сопственици, сосоп-
ственици и соседи (чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава) доколку ја прифаќаат пону-
дата писмено да се изјаснат со доставување на истата 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас во " Службен весник на Репуб-
лика Македонија". Во спротивно, го губат правото на 
првенство. (8304) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Брушани, 
16/416 идеален дел од КП бр. 551, нива класа 5 м.в. 
"Рамниште", со површина од 3000 м2, и од К П бр. 551 
илз. класа 4 м.в. "Рамниште", со површина од 7569 м2, 
во сопственост на Атанасов Слободан од Кавадарци, 
видно од ПЛ бр. 229, К О Брушани, недвижниот имот 
се продава по цена од 12.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште 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. (8568) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, К П бр. 2894, во м.в. "Манастирот", интензивно 
лозје со површина од 3619 м2, во К О Неготино вон, 
сопственост на Димчев Душко од Неготино, ул. "4 
Јули" бр. 45, по цена од 87.545,00 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-
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. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (8567) 

јиштето 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 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-
тон Попов" бр. 77-б, Скопје. (8501) 

Се продава недвижен имот - нива, класа 5, со повр-
шина од 10.200 м2, во Скопје на К П бр. 676/1, КО Мр-
шевци, во м.в. "Крст" и нива, класа 4, со површина од 
160 м2, во Скопје на К П бр. 676/1, КО Мршевци, во 
м.в. "Крст" сопственост на Брајовиќ Петар, ул. "Мито 
Хаџивасилев" бр. 19, Скопје, по цена од 500.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 
14, Гази Баба - Скопје. (8426) 

Се продава земјоделско земјиште нива К П бр. 
16248, во м.в."Чачарица" класа 3, во површина од 824 
м2, КО Новаци, сопственост на Драги Лаковски од с. 
Новаци, за цена од 80.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
парцелите што граничат со погоренаведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во "Службен весник на РМ", доколку се заинте-
ресирани, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенстве-
но купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот м-р Божидар Кочов, бул."1-ви Мај" бр. 
152, Битола. (8301) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
1358/* на м.в. "Дубрава", нива 4 класа, во вкупна повр-
шина од 2100 м2, опишано по ПЛ бр. 832 на К О Голема 
Речица, за вкупна купопродажна цена од 110.000,00 
денари, сопственост на Сулејмани в.д. Неџмедин 
Ѓилназе од с.Г.Речица - 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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (8302) 

Се врши размена на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на К О Црешево, на К П бр. 3253, 
во вкупна површина од 2811 м2, на м.в. "Шејница" нива 
3 класа, сопственост на Пешевски Борис, и зем-
јоделско земјиште на К О Црешево на К П бр. 3788 
нива м.в. "Крши Кола" во површина од 1073 м2, и на 
К П бр. 3792 на м.в. "Раштевица" нива 3 класа во по-
вршина од 1378 м2, сопственост на Здравковски Љубе. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К П бр. 4725, план 80, скица 1, м.в. "Питарница", во 
К О Гостивар, сопственост на Стафаи Алуш Нијази и 
Азем од Гостивар, за цена од 318.500,00 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 достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (8305) 
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Се продава земјоделско земјиште во К О Стојако-
во, нива на К П бр. 401, план 3, скица 23, во м.в. "Ште-
рпа", класа 4, со површина од 1200 м2, сопственост на 
Солаков Димитар од Богданци за цена од 10.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Реп-
ублика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (8569) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Шумски чук под назив:"Јавно претпријатие за стопа-
нисување со шуми "Македонски шуми"Скопје бр.365". 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1487297 на име Џелил Рустеми, ул."Радан-

ски пат" бр. 63, Штип. (8044) 
Пасош бр. 0873761,издаден од УВР - Скопје на име 

Ана Мијалеска,бул."АВНОЈ"бр.104/3-26,Скопје.(8115) 
Пасош бр.1287207 на име Тереза Талевска, ул. "Стив 

Наумов"бр. 74,Битола. (8168) 
Пасош бр. 814531/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Мусовска Неџмија,ул."Илинденска"бр.81/1,Скопје. 
Пасош бр. 0763875,издаден од УВР - Скопје на име 

Димова Татјана,ул."Х. Т. Карпош"бр.52,Скопје. (8251) 
Пасош бр. 0812971,издаден од УВР - Скопје на име 

Поповски Александар,ул. "Вич"бр.2/9,Скопје. (8252) 
Пасош бр.1311013/99,издаден од УВР-Гостивар на 

име Вафире Авдији,ул."М.Симоноски"бр.65,Гостивар. 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ "бр. 

21/01 за пасош бр.1465952,издаден од на име Куртиши 
Мустаф,с.Пирок,Тетово, се сторнира. (8367) 

Пасош бр.483895,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Тодоровска Ѓурѓица,ул."Волгоградска"бр.8/4/3,Скопје 

Пасош бр.1248672,издаден од УВР - Тетово на име 
Рамадани Али,ул." Караорман"бр.25,Тетово. (8398) 

Пасош бр.1309281, издаден од УВР - Тетово на име 
Адиљи Африм, с. Мала Речица,Тетово. (1410) 
_ Пасош бр.1001319,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ѓуретановиќ Бојан,ул."Петар Ацев"бр.24/2-1,Скопје. 

Пасош бр.0748518,издаден од УВР-Скопје на име 
Ристовски Владимир,ул."Пиринска"бр.42/3,Скопје. 

Пасош бр.1127396/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Садбере Весели,ул."Виничка"бр.113,Скопје. (8415) 

Пасош бр.1158241/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Аметовска Дурајете,с. Синѓелиќ,ул."16" бр.9,Скопје. 

Пасош бр. 85071/93,издаден од УВР - Тетово на име 
Емин Сулејман,ул."168"бр.48,Тетово. (8418) 

Пасош бр.66235 на име Донев Владимир,Штип.(8423) 
Пасош бр. 1204734 на име Сафет Даути,Тетово.8431) 
Пасош бр.670915 на име Браими Болгим,с.Равен, 

Гостивар. (8434) 
Пасош бр.1203346/99,издаден од УВР-Гостивар на 

име Имери Мевлије,с. Градец,Гостивар. (8497) 
Пасош бр.1091411/98,издаден од УВР- Тетово на име 

Јакупи Јакуп,с.Гургурница,Тетово. (8504) 
Пасош бр.1186962,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Крајновиќ Татј ана,ул." Разловечко востание" бр.24/34, 
Скопје. (8505) 

Пасош бр.1234015,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Дервиши Назлие,с. Радуша,Скопје. (8509) 

Пасош бр.374943,издаден од УВР - Кочани на име 
Методи Арсов,ул. "Илинденка"бр.22,Кочани. (8521) 

Пасош бр.0829798, издаден од УВР - Прилеп на име 
Орданчо Тасески, ул."М.Пијаде"бр.27,Прилеп.(47343) 

Пасош бр.295906, издаден од УВР - Битола на име 
Нешевски Цано,с.Кравари,ул."Битолска"бр. 7,Битола 

Пасош бр.1430454/00,издаден од УВР- Тетово на име 
Марика Ристановска,ул. "Б.Тоска"бр.1/23,Тетово.8523) 

Пасош бр.1300033 на име Беловски Р. Митко, ул. 
"Благој Крстиќ"бр.3/10,Кавадарци. (8524) 

Пасош бр.123925 на име Мацев Седат, ул. "Б.Арсов" 
бр.9/1,Штип. (8532) 

Пасош бр. 719187/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Крстевски Димитрија,ул."Светиниколска"бр.26, Скоп-
је. (8587) 

Пасош бр.1351605,издаден од УВР-Тетово на име А-
рифи Беди,ул. "Браќа Миладинови"бр.16,Тетово.8642) 

Пасош бр. 933809 на име Виолета Стоилковска, 
ул."100" бр.70, Куманово. (8648) 

Пасош бр.1126389,издаден од ОВР - Македонски 
Брод на име Елфедис Саутоски,с. Преглево,Македон-
ски Брод. (7841) 

Пасош 1467842,издаден од УВР - Струмица на име 
Пеев Коста, с. Велуса,Струмица. (8652) 

Пасош бр.319319 на име Ангелакова Милка, ул. "Н. 
Н. Борче" бр.3,Струмица. (8653) 

Пасош бр.1090318,издаден од МВР - Охрид на име 
Размоска Ивона,ул."К.М.Тито"бр.5/2,Охрид. (8669) 

Пасош бр.1545641,издаден од УВР - Охрид на име 
Размоска Ирена,ул"К.М.Тито" А5/2,Охрид. (8671) 

Пасош бр.1225611,издаден од УВР - Прилеп на име 
Златеска Наташа,ул."Б.Ламески"бр.38,Прилеп. (8678) 

Пасош бр.1039455 на име Стојчевски Горгија, ул."М. 
Пијаде"бр.231,Прилеп. (8679) 

Пасош бр.1335862,издаден од УВР- Струмица на име 
Јовановски Душко,ул."Белградска" бр.12,Струмица. 

Пасош бр. 159423/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Џељал Јусуфи,с.Брест,Скопје. (8700) 

Пасош бр.896609,издаден од УВР - Скопје на име 
Џунејт Бајрам,ул."М. Митевски"бр.10/6-14,Скопје. 

Пасош бр. 0838050,издаден од УВР - Скопје на име 
Љубица Станојовска,бул."АСНОМ" бр.42 /54,Скопје. 

Пасош бр.617212/95,издаден од УВР-Куманово на 
име Мемеди Ресмије,ул." Средорек" бр 31,Куманово. 

Пасош бр.1123257/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Славица Пашоска Георгиевска,бул. "В.С. Бато" бр. 
25/1-3,Скопје. (8747) 

Пасош бр.1032691/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Башким Гургуровци,ул."Д. Тасковиќ"бр.45/55,Скопје. 

Пасош бр.0248689,издаден од УВР - Тетово на име 
Исмани Азбије,с.Камењане,Тетово. (8768) 

Пасош бр.1159877,издаден од ОВР-Струга на име 
Рамадани Нагип,Струга. (8769) 

Чекови од бр. 4643367 до 4643374, од тековна сметка 
бр. 13338332,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Лотски Росана,Скопје. (8646) 

Чекови бр.4451100,2252940,2397010, 2397013, 3657328, 
7989705050799,5050801, 5050802, 5050804 и 5050805, од 
тековна сметка 11597851, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Поповсла Лилјана,Скопје. 

Чекови бр. 4172055, 737511, 844127,1774053, 1884459, 
3945952, 3945954, 3945956,3945957 и 112347, од тековна 
сметка бр. 3715936,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Карајанов Јово,Скопје. (8655) 

Чек бр.0010005101408,од тековна сметка бр.12861516 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Станаќиевски Миливој,Скопје. (8668) 

Чекови од бр. 3321809 до 3321820, од тековна сметка 
бр. 9285089,издадени од Комерцијална Банка АД 
Скопје на име Тројачанец Здравко,Скопје. (8673) 

Чек бр. 0020004536293, од тековна сметка бр. 104658, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Јордановска Јелица,Скопје. (8682) 

Работна книшка на име Крстевски Славко, ул. "40" 
бр.31, Карпош,Куманово. (8649) 

Работна книшка на име Паласкаров Миле,Гевгелија. 
Работна книшка на име Димитровски Чедомир, ул. 

"53"бр.3 - Карпош,Куманово. (8663) 
Работна книшка на име Расим Мемишоки, ул. "Ѓ. 

Петров"бб,Куманово. (8667) 
Работна книшка на име Исмаилов Усеин,ул."Кру-

шевска"бр.8,Велес. (8674) 
Работна книшка на име Миле Николич,Гевгелија. 
Работна книшка на име Скедеровиќ Зекрија,Скопје. 
Работна книшка на име Муфид Џелоски,Маке-

донски Брод. (8683) 
Работна книшка, издадена од Струмица на име 

Хаџиева Јулија,Скопје. (8684) 
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Работна книшка на име Малова Лефтерка,Скопје. 
Работна книшка на име Тодоровски Иван,с. Орман, 

Скопје. (8717) 
Работна книшка на име Игор Манчевски,Скопје.8725 
Работна книшка на име Исмаил Каили,Скопје.(8728) 
Работна книшка на име Жарко Јордановски,Скопје. 
Воена книшка на име Филиповски Томислав,Охрид. 
Свидетелство за 6 одделение, издадено од ОУ "Ди-

митар Миладинов" Скопје на име Тасевска Неда, 
Скопје. (8656) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Драга 
Стојановска" с.Држилово - Скопје на име Раим Хусе-
ниевски, с. Држилово,Скопје. (8658) 

Свидетелство за 4 одделение на име Арифов Сабри, 
с. Г. Врановци,Велес. (8675) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ракипи Дрита, с. 
Групчин,Тетово. (8688) 

Свидетелство на име Јасим Демири,Гостивар. (8689) 
Свидетелство на име Селмани Макфирете,с.Чегране 

Гостивар. (8690) 
Свидетелства за 1 и 2 година,издадени од УСО 

"Коце Металец" Скопје на име Гафур Зимери,Скопје. 
Свидетелство за 4 одделение,издадено од ОУ "Гоце 

Делчев" Скопје наиме Ален Шакировски,Скопје.8726) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Гоце 

Делчев" Скопје на име Елвис Шакировски,Скопје.8727 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "26 

Јули" Скопје на име Бени Јусуф,Скопје. (8729) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ за воз-

расни - Скопје на име Јакимовска Владанка,Скопје. 
Индекс бр.11442,издаден од Земјоделски Факултет -

Скопје на име Атанасовски Мирослав,Скопје. (8732) 
Диплома на име Југосава Стојчил,с.Тромага,Кума-

ново. (8650) 
Здравствена книшка на име Стојковска Силвана,ул. 

"Н. Михајлова" бр.67,Пробиштип. (8672) 
Здравствена книшка на име Драган Василевски, 

Битола. (8677) 
Книшка на име Сали Ружди,Велес. (8691) 
Девизна штедна книшка бр.1854-81 на име Алек-

сандар Јосифов,ул."Благој Крстиќ"бр.14,Кавадарци. 
Девизна штедна книшка бр.23748,издаден од Сто-

панска банка а.д.-Скопје-Филијала - Кавадарци на име 
Угуров Ристо,ул."Јуриј Гагарин" бр.25/69,Кавадарци. 

Даночна картичка на име "Бене пром",Куманово. 
Чекови од бр. 3310445 до 3310449, од тековна сметка 

бр. 05624212,издадени од Комерцијална банка А Д 
Скопје на име Стојковиќ Иванка,Скопје. (8516) 

Чекови бр. 2663781 и 1791151, од тековна сметка бр. 
10244682,издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Горќевски Петар,Скопје. (8550) 

Чек бр.0020004544835, од тековна сметка бр.7846155, 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Ацкоска Благуна,Скопје. (8644) 

Работна книшка на име Рушити Фејзоски, с. Г. Стро-
гомишта,Кичево. (8528) 

Работна книшка на име Димов Јово, с. Истибањи, 
Виница. (8531) 

Работна книшка на име Алимов Џ. Неџат, с. Кур-
тамзали,Гевгелија. (8534) 

Работна книшка на име Муртезани Зумрије, 
Гостивар. (8545) 

Работна книшка на име Муртезани Зулфије, Гос-
тивар. (8546) 

Работна книшка на име Османи Зубери,Гостивар. 
Работна книшка на име Анџелковиќ Бињана,Скопје. 
Работна книшка на име Стојаноски Гоце,Скопје.8643 
Свидетелство на име Бошковска Севдие, с. Бузал-

ково,Велес. (8533) 
Свидетелство за 1 година на име Фатмире Јонузи, 

Гостивар. (8539) 
Свидетелство за 1 година на име Мирлинда Идризи, 

Тетово. (8540) 
Свидетелство за 1 година на име Исени Адше, 

Тетово. (8541) 
Свидетелство за 5 одделение на име Шефки Халиме, 

ул."Ленин" бр. 47,Тетово. (8543) 

Свидетелство,издадено од У.М.С."Никола Штејн"-
Тетово на име Незири Анише ул."205"бр.1,Гостивар. 

Свидетелство за 6 одделение, издадено од ОУ 
"Напредок",с. Моране,Скопје на име Ресмије Сума, 
Скопје. (8549) 

Здравствена книшка на име Тома Тодоров, ул. "Цар 
Самоил" бр.121,Битола. (8536) 

Здравствена книшка на име Бајрам Едет,Битола. 
Книшка на име Цадороски Кујтим, с. Црвивци,Ки-

чево. (8538) 
Девизна штедна книшка бр.1723-49 на име Горица 

Спанџова,ул."Илинденска" бр.84,Кавадарци. (8535) 
Даночна картичка бр. 4030993197395, издадена од 

Управа за приходи на град Скопје на име Глобус -
комерц Д. А.,Скопје. (8576) 

Чекови од бр.5182473 до 5182477,од тековна сметка 
бр. 2742605,издадени од Комерцијална банка А Д 
Скопје на име Косруранова Слободанка,Скопје.(8408) 

Чекови од бр.0050005582127 до 0050005582142, од те-
ковна сметка бр.98336-31,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Татјана Гочкова -Стоја-
новска,Скопје. (8510) 

Работна книшка на име Бени Јусуф,Скопје. (8411) 
Работна книшка на име Неат Абази,с.Сарај,Скопје. 
Работна книшка на име Славе Крстев, ул."Д.Божи-

нов" бр.48,Куманово. (8417) 
Работна книшка на име Тоше Давитков,ул."Т.Ку-

ковски"бр.48,Кратово. (8419) 
Работна книшка на име Тони Мишев,Пробиштип. 
Работна книшка на име Беадини Расим,с. Здуње, 

Гостивар. (8435) 
Работна книшка на име ЈулијанаЗаовска,Скопје.8437 
Работна книшка на име Бедрије Рамука,Скопје.8454) 
Работна книшка на име Сабедин Рамука,Скопје.8455 
Работна книшка на име Атем Реџепи, с. Стрего-

мишта,Кичево. (8519) 
Чековна картичка бр.223155 и чековите од бр. 

5241502 до 5241508 и броевите 5807063,5807066, 
5538911, 5538914, 5742337,5727454, 5727455 и 5727458, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Мишкова Грозданка,Скопје. (8520) 

Свидетелство за 8 одделение на име Јелица Гор-
гевска,Крива Паланка. (8420) 

Свидетелство на име Белица Рудина,Струга. (8422) 
Свидетелство за завршен 4 степен на име Пара-

панска Кристина,Прилеп. (8426) 
Свидетелство за 1 одделение на име Исени Елвира, 

ул."Д.Палчиште,Тетово. (8428) 
Свидетелство на име Неда Синадиноска,Тетово.8433 
Диплома на име Величков Кире,ул."Скопски пат" 

бр.1, Велес. (8409) 
Диплома,издадена од Гимназија "Зеф Љуш Марку/"-

Скопје на име Нифа Хисени,Скопје. (8513) 
Лична карта на име Исмаили Елсан,с. Велебрдо, 

Гостивар. (8436) 
Девизна штедна книшка бр. 1023-42 на име Блага 

Стојанова, ул. "Никола Карев" бр.4-2/13,Кавадарци. 
Чекови од бр. 3347847 до 3347866, од тековна сметка 

бр. 9526933,издадени од Комерцијална банка А Д 
Скопје на име Бектеши Муса,Скопје. (8152) 

Чекови бр.3332565,3332566 и 3332567,од тековна 
сметка бр. 2114257,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Трпковски Иван,Скопје. (8153) 

Чекови бр. 3954495 и 3954496, од тековна сметка бр. 
13793126,издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Поповиќ Миодраг,Скопје. (8341) 

Работна книшка на име Андонова Марија,Гевгелија. 
Работна книшка на име Демјанова Виолета,с. Лески, 

Виница. (8157) 
Работна книшка на име Салокси Муанет,Струга.8159 
Работна книшка на име Станчев Ангел, ул. "Никола 

Карев"бр.18,Богданци. (8163) 
Работна книшка на име Стамнов Владо, ул. "Н. 

Вардарски"бр.8,Богданци. (8164) 
Работна книшка на име Адеми Ајредин,Тетово.8180) 
Работна книшка на име Славица Ковиловска,Скопје. 
Воена книшка на име Данило Гочевски,ул." Д. 

Хаџидимов"бр.7,Скопје. (8389) 



Стр. 2350 - Бр. 30 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 24 април 2001 

Свидетелства за 1, 2, 32 и 4 год.и свидетелство за по-
ложен завршен испит,издадени од Мед. учил. "Д- р. 
Панче Караѓозов" Скопје на име Ѓорѓива Милка, 
Скопје. (8086) 

Свидетелство на име Латиф Форизи,с.Радуша, 
Скопје. (8154) 

Свидетелство за 8 одделение на име Идризи 
Ниметула, с. Студеничани,Скопје. (8155) 

Свидетелство на име Јанев Ѓорѓо,ул. "Београдска' 
бр.9,Кратово. (8158) 

Свидетелство за 6 одделение на име Манев Ангел, 
ул. "Плачковица" бр.221,Радовиш. (8160) 

Свидетелство на име Лимани Фериде,с. Бузалково, 
Велес. (8161) 

Свидетелство на име Даутоски Муарем,с. Дебреште, 
Прилеп. (8170) 

Свидетелство за 8 одделение на име Мамудоски 
Уран,с,Пешталево,Прилеп. (8172) 

Свидетелство за 4 одделение на име Алиоска Улвије 
с. Јакренево,Прилеп. (8173) 

Свидетелство на име Вејсели Шпреса,с. Пирок, 
Тетово. (8186) 

Свидетелство за 4 одделение,издадено од ОУ "Рајко 
Жинзифов"Скопје на име Бериша Хана,Скопје. (8267) 

Документи на име Еркан Јаум,ул."Кленивац" бр.111, 
Битола. (8166) 

Книшка на име Рецепи Феризате,с.Желино,Тетово. 

О Б J А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал Тргов-
ското Претпријатие "НА-МА" ДОО - Куманово 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 
13.03.2001 година, донесе Одлука за трансформација 
на претпријатието, во согласност со Законот за тран-
сформација на претпријатијата со општествен капи-
тал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се за-
познаат преку непосреден увид, во деловните просто-
рии на Трговското претпријатие "НА-МА" ДОО Ку-
маново, ул. "Маршал Тито" бр. 10 - Куманово, секој 
работен ден од 08 до 14 часот. 

J А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК BP. 16-12/191 

1. Предмет на јавниот повик е конфекционирање 
на маскирна униформа и тоа: 

- маскирна кошула 13.000 парчиња, 
- маскирна капа 5.000 парчиња, 
- маскирна блуза 7.000 парчиња, 
- маскирни панталони 11.000 парчиња, 
- маскирни ветровки 5.000 парчиња. 
Основниот материјал - ткаенината ја обезбедува 

Министерството за одбрана, а потрошниот материјал 
го обезбедуваат понудувачите. 

Конфекционирањето се врши по модели, стандар-
ди и големински броеви дадени од страна на Минис-
терството за одбрана. 

Понудувачите можат да достават понуда за еден 
или за повеќе делови од предметот на јавното барање. 

Конфекционирањето на бараните производи е во 
месец мај 2001 година, а испораката е франко Скопје. 

Пакувањето на производите да биде во петослојни 
картонски кутии, а за што конкретно ќе се регулира 
во договорот за секој поединечен производ. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност, 
- рок на испорака и 
- рок и начин на плаќање. 

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следниве критериуми: 

- висина на цената 50 поени, 
- рок и начин на плаќање 30 поени, 
- рокот на испорака 20 поени. 

4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-
но да ја достави следната придружна документација: 

- документ за бонитет издаден од носителот на 
платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност 

- забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган, 

- техничко технолошки можности за конфекцио-
нирање на бараните производи. 

Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 11:00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". Во слу-
чај да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабо-
та, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање 
ќе се изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
понудите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата 
и носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 
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7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 67. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки, при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК BP. 16-12/189 

1. Предмет на јавното барање: 
1/1 - Кревет војнички 500 парчиња, 
1/2 - Ормарче војничко 2.000 парчиња, 
1/3 - Душек војнички - троделен 200 парчиња, 
1/4 - Плоча за кревет (шпер плоча) 2.000 парчиња, 
1/5 - Перница војничка 3.000 парчиња. 
Производите на реден број 1/1 до 1/3 да бидат 

произведени со квалитет по техничка документација 
од страна на Министерството за одбрана и која може 
да се даде на увид секој работен ден во соба 702 во 
време од 12:00 до 13:00 часот. Производот на реден 
број 1/4 да биде со дебелина од 0,8 см и со димензии 
182 х 72,5 см. Производот на реден број 1/5 да биде со 
димензии 75 х 55 см, платно шифон со тежина над 150 
гр/м2 и со полнило од полиестерско синклонизирано 
бело влакно со тежина од 1.200 грама. 

Понудувачите имаат право да достават понуда за 
еден или повеќе делови од предметот на јавното 
барање. 

Набавката на бараните производи од списокот е со 
можност за поделба на количината. 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје до 31.07.2001 година. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност, 
- рок на испорака и 
- рок и начин на плаќање. 

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следниве критериуми: 

- квалитет 30 поени, 
- висина на цената 50 поени, 
- рок и начин на плаќање 10 поени, 
- рокот на испорака 10 поени. 

4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-
но да ја достави следната придружна документација: 

- документ за бонитет издаден од носителот на 
платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност 

- забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган, 

- техничко-технолошки можности за производство 
на бараните производи. 

Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 12:00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". Во слу-
чај да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабо-
та, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање 
ќе се изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
понудите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата 
и носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 67. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК BP. 16-506/52 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ПО ВТОР ПАТ, 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 
за одбрана на Р. Македонија, ул. "Орце Николов" бб, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката: прибирање на понуди за: 
2.1. Пченка во зрно рефус 380.000 кгр. 
2.2. Сол сточна (крупна) 8.000 кгр. 
2.3. Јачмен во зрно 210.000 кгр. 
Бараниот производ мора во целост да ги исполнува 

условите предвидени со Правилникот за квалитет на до-
биточна храна. Количините во повикот се ориентациони 
годишни потреби за Секторот за услуги и производство. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на уче-
ство имаат сите правни и физички лица. 

Можност за поделба на набавката, по видови. 
Постапката за Отворениот повик се спроведува 

согласно Законот за јавни набавки. 

3. СОДРЖИНА Н А П О Н У Д А Т А 
- цена со пресметан ДДВ, ДДВ да е посебно прес-

метан и искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудениот производ и потекло, 
- рок на испорака. 
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4. П Р И Д Р У Ж Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот про-

мет во согласност со Правилникот за содржината на доку-
ментот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од надлежен судски 
орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство и 
испорака на бараните производи. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ Н А П О Н У Д А Т А 
Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Зако-

нот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), на адреса: Министерството за одбрана на РМ, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, најдоцна 14.05.2001 или на 
денот на јавното отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
14.05.2001, во 11 часот, во просториите на Министерство-
то за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб - Скопје. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
ПОНУДУВАЧ: 

- цена 40%, 
- квалитет 30%, 
- начин и услови на плаќање 10%, 
- рок на испорака 10%, 
- техничко-технолошки можности 
за производство и испорака 20%. 

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

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28 22 89 и 28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А НАБАВКА И МОНТИ-
РАЊЕ НА КЛИМА УРЕДИ - СПЛИТ СИСТЕМИ З А 
ПОТРЕБИТЕ Н А СУДОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕРСТВОТО 
З А ПРАВДА 

Н А Б А В У В А Ч : 
Набавувач на јавниот повик бр. 3/2001 е Минис-

терството за правда на Република Македонија, со се-
диште на ул. "Димитрије Чуповски" 9, Скопје. 

ПРЕДМЕТ НА Н А Б А В К А Т А 
Предмет на набавката е прибирање на понуди за 

набавка и монтирање на вкупно 116 клима уреди -
сплит системи за потребите на судовите во Република 
Македонија и Министерството за правда со следната 
моќност: 

- 52 клима уреди со моќност од 2,5 KW, од кои 48 
единечни, 3 двојни и 1 троен; 

- 62 клима уреди со моќност од 3,5 KW, од кои 48 
единечни, 13 двојни и 1 троен; 

- 2 клима уреди со моќност од 7 KW. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски, правни и физич-
ки лица. 

Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки. 

С О Д Р Ж И Н А НА П О Н У Д А Т А 
- Назив и адреса на понудувачот (седиште на пону-

дувачот). 
- Единечна и вкупна цена на понудата во денари со 

сите давачки. 
- Начин, рок и услови на плаќање. 
- Рок за испорака и монтажа. 
- Референтна листа. 

Д О С Т А В У В А Њ Е НА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи 

следната документација: 
- Извод од регистрација на дејноста, 
- Документ за бонитет издаден од носителот на 

платен промет (оригинален примерок или копија заве-
рена од нотар), 

- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е 
во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар), 

- Извод од судска евиденција дека на понудувачот 
не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вр-
шење на дејност (оригинал или фотокопија заверена 
кај нотар). 

Д О С Т А В У В А Њ Е НА П О Н У Д И Т Е 
Понудувачот треба да ја достави понудата во сог-

ласност со одредбите од член 52 - 54 од Законот за јав-
ни набавки. 

РОКОВИ: 
1. Отворениот повик трае до 14.05.2001 година (по-

неделник) во 12:00 часот. 
2. Понудите се доставуваат најдоцна до 14.05.2001 

година (понеделник) во 12:00 часот, преку архивата на 
Министерството за правда. 

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
14.05.2001 година (понеделник) во 12:00 часот, во Ми-
нистерството за правда, на ул. "Димитрие Чуповски" 
бр. 9, (сала за состаноци на V-кат), во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите. 

4. Понудите што нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, кои нема да ги содржат бараните подато-
ци, како и оние кои немаат докази за финансиска и 
техничка способност, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2001 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А ОМРЕЖУВАЊЕ 
(КАБЛИРАЊЕ) НА ОБЈЕКТИ НА ПРАВОСУДНИТЕ 

ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 4/2001 е Минис-

терството за правда на Република Македонија со се-
диште на ул. "Димитрије Чуповски" 9, Скопје. 

2. Предмет на набавката е омрежување (каблира-
ње) на објекти на правосудните органи во Република 
Македонија согласно техничката спецификација. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 
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4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки. 

ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
1. Тендерската документација, која содржи детал-

ни шеми на предложено поврзување и технички бара-
ња, се однесува на инсталација на компјутерски мрежи 
во објектите на правосудните органи во Република 
Македонија. 

2. Тендерската документација може да се подигне 
во просториите на Министерството за правда, на ул. 
"Димитрије Чуповски" бр. 9, во Скопје, просторија кај 
Жарко Камчев, трети кат, секој работен ден од 12:00 
до 14:00 часот во времето на траењето на јавниот по-
вик, по извршена неповратна уплата на 5.000,00 дена-
ри, како што следи: 

- Во корист на сметката: 
Министерство за правда, 
- Цел на дознака: 
За тендерската документација по отворен повик 

бр. 4/2001. 
- Жиро сметка број: 40100-631-1557 
- Повикување на број: 725929-110 
- Единствен даночен број: 4030990254525 
- Банка депозитор: Народна банка на РМ. 

СОДРЖИНА Н А П О Н У Д А Т А 
1. Понудата треба да ги содржи елементите утвр-

дени во тендерската документација. 

ДОСТАВУВАЊЕ Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Т А 
1. Понудувачот треба да приложи докази за фи-

нансиска и техничка способност, детално специфици-
рани во тендерската документација. 

К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч 

- Квалитет и функционалност на понуденото ре-
шение (35 поени), 

- Цена и начин на плаќање (30 поени), 
- Рок на испорака (15 поени), 
- Услови на гаранција (10 поени), 
- Финансиска и техничка способност (5 поени), 
- Досегашно искуство (5 поени). 

ДОСТАВУВАЊЕ Н А П О Н У Д А Т А 
1. Понудувачот треба да ја достави понудата во 

согласност со одредбите на Законот, специфицирани 
во тендерската документација. 

Р О К О В И 
1. Отворениот повик трае до 11.05.2001 година, (пе-

ток) 12:00 часот. 
2. Понудите се доставуваат најдоцна до 11.05.2001 

година, (петок) 12:00 часот, преку архивата на Минис-
терството за правда. 

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
11.05.2001 година, (петок) 12:00 часот, во просториите 
на Министерството за правда, на ул. " Димитрие Чу-
повски" (сала за состаноци на V-кат), во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

4. Понудите што нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, кои нема да бидат изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат дока-
зи за финансиската и техничка способност, нема да се 
разгледуваат. 

5. Понудите мораат да бидат обезбедени со бан-
карска гаранција, во висина на 5% од вкупниот износ 
на понудата. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МА-
СИ З А ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР-
СТВОТО З А ПРАВДА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 6/2001 е Минис-

терството за правда на Република Македонија со се-
диште на ул. "Димитрије Чуповски" 9, Скопје. 

2. Предмет на набавката е за потребите на право-
судните органи во Република Македонија и Минис-
терството за правда да се набават според описот и спе-
цификацијата која ќе се подигне во Министерството 
за правда и тоа: 345 работни бира, 301 компјутерски 
бира, 297 агловници, 344 касети, 258 мали маси, 24 го-
леми маси - I и 31 големи маси - II. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки. 

Н А Ч И Н НА И С П О Р А К А 
Испораката на сите делови - предмет на набавката 

да се изврши франко секој корисник. 

ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
1. Тендерската документација содржи детални ше-

ми на предметот на набавката. 
2. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за правда, на ул. 
"Димитрије Чуповски" бр. 9, во Скопје, просторија кај 
Жарко Камчев, трети кат, секој работен ден од 12:00 до 
14:00 часот во времето на траењето на јавниот повик. 

С О Д Р Ж И Н А НА П О Н У Д А Т А 
1. Понудата треба да ги содржи елементите утвр-

дени во тендерската документација со точно наведени: 
- Назив и адреса на понудувачот (седиште на пону-

дувачот). 
- Единечна и вкупна цена на понудата во денари со 

сите давачки. 
- Начин, рок и услови на плаќање. 
- Рок за испорака и монтажа. 
- Референтна листа. 
- Рок и начин на испорака (20 поени). 
- Услови на гаранција (10 поени). 
- Финансиска и техничка способност (5 поени). 

Д О С Т А В У В А Њ Е НА П О Н У Д А Т А 
1. Понудувачот треба да ја достави понудата во 

согласност со одредбите на Законот, специфицирани 
во тендерската документација. 

Р О К О В И 
1. Отворениот повик трае до 14.05.2001 година, 

(понеделник) во 12:00 часот. 
2. Понудите се доставуваат најдоцна до 14.05.2001 

година, (понеделник) во 12:00 часот, преку архивата 
на Министерството за правда. 

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
14.05.2001 година, (понеделник) во 12:00 часот, во прос-
ториите на Министерството за правда, на ул. " Димит-
рие Чуповски" (сала за состаноци на V-кат), во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

4. Понудите што нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, кои нема да бидат изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат дока-
зи за финансиска и техничка способност, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
финансии објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/01 
З А НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ З А 
КОМПЈУТЕРИ З А ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО З А ФИНАНСИИ ВО 2001-ТА ГОДИНА 

1. Н А Б А В У В А Ч 
Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

2. П О Н У Д У В А Ч И 
- Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно правно и физичко лице кое е регистрира-
но за трговија на мало со канцелариска опрема. 

3. ПРЕДМЕТ Н А Н А Б А В К А 
Набавка на потрошен материјал за компјутери за 

потребите на Министерството за финансии во 2001-та 
година. 

- Понудувачите треба да достават понуда за пред-
метот на набавката во целост за сите делови (а, б, в, г) 
од Листата на потрошен материјал за компјутери или 
само за одделни делови од Листата. 

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат си-
те позиции од одделен дел во Листата, ќе се сметаат за 
некомплетни и нема да бидат разгледувани. 

- Понудените рибони и тонери треба да бидат ори-
гинали. 

4. Н А Ч И Н НА И С П О Р А К А 
Испораката на потрошниот материјал за компјуте-

ри ќе се врши сукцесивно според месечните потреби 
на набавувачот по претходно доставени порачки во 
кои ќе бидат содржани видот и количината на пот-
рошниот материјал за компјутери и местото на испо-
рака. 

5. П О Н У Д А Т А Т Р Е Б А ДА СОДРЖИ 
- опис на понудениот потрошен материјал за ком-

пјутери (за секој артикал назив на производителот, 
земја на производство и др.); 

- поединечна цена по единечна мера (парче) за се-
која позиција од Листата на потрошен материјал за 
компјутери, вкупна цена на понудата, крајна со засме-
тан ДДВ и други давачки и искажана во денари; 

- рок на испорака (искажан во денови, сметан од 
денот на доставувањето на порачката); 

- рок на плаќање (искажан во денови, сметан од де-
нот на доставувањето на фактурата за извршената ис-
порака); 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-
датоци, односно, понудите во кои изнесените подато-
ци не се искажани на бараниот конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од ната-
мошната постапка, односно нема да бидат евакуирани 
(оценети). 

6. Т Е Х Н И Ч К А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
6.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- извод до судска регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постап-
ка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не 
постар од шест месеци; 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци), не постар од шест 
месеци; 

Сите документи кои ја сочинуваат придружената 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на Изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со 
член 23 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажу-
ва техничката способност, а кои треба да бидат прило-
жени во ковертот кој носи ознака "документација": 

- список на главни испораки на потрошен матери-
јал за компјутери во претходната година со количини-
те на испорачаниот потрошен материјал за компјуте-
ри и примачите, заверен и потпишан од одговорното 
лице; 

- писмена изјава дека понудувачот располага со ма-
гацин и дека во секое време има доволно количество 
на потрошен материјал за компјутери во залиха, заве-
рена и потпишана од одговорното лице. 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе 
бидат исклучени од натамошната постапка, односно, 
нема да бидат евалуирани (оценети). 

7. К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
Л Е Н П О Н У Д У В А Ч 

- Цена 35 поени; 
- Квалитет 35 поени; 
- Рок на испорака 15 поени; 
- Начин и рок на плаќање 15 поени. 

8. РОК И Н А Ч И Н НА ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПО-
НУДИТЕ 

Понудите треба да се достават најдоцна до 
11/05/2001 година до 12 часот во архивата на Минис-
терството за финансии, а по истекот на наведениот 
рок, нема да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набав-
ки. 

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

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-
раната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансии на РМ (нај-
доцна до 15:15 часот секој работен ден). 

Листата на потрошен материјал за компјутери што 
ќе се набавува во Министерството за финансии во 
2001-та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат 
од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 
2/01, секој работен ден од 08:00 до 15:15 часот во Архи-
вата на Министерството за финансии во Скопје. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
11/05/2001 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ ул. "Даме Груев" 
бр. 14, Скопје, II кат-сала за состаноци. 

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. 

Дополнителни информации на тел. 106-432. 

Комисиј а за ј авни набавки 
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Врз основа на член 10, 14, 15 и 16 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки - градежни работи на Министерството 
за образование и наука, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/01 
З А ПРИБИРАЊЕ Н А ПОНУДИ З А ИЗГРАДБА 
Н А НОВ УЧИЛИШЕН ОБЈЕКТ З А ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО НАСЕЛБАТА 
"11 ОКТОМВРИ" - ПРИЛЕП 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за образование и наука 

ул. "Димитрие Чуповски" бр. 9 - Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: изградба на нов училишен 

објект за основно образование во нас. "11 Октомври" -
Прилеп. 

1.3. Извор на средства: Донација од Владата на Ре-
публика Кина - Тајван. 

1.4. Обемот на градежните, градежно-занаетчиските 
и инсталатерските работи даден е во тендерската доку-
ментација. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни правни лица регистрирани за 
ваков вид дејност. 

2. ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
2.1. Тендерската документација може да се види и по-

дигне во Министерството за образование и наука на бул. 
"Илинден" бб (во комплексот на Владата на РМ) кула 
бр. 7, соба 501 - Скопје, со надоместок од 5.000,00 ден. со 
уплата на жиро сметка бр. 40100-787-1861 Министерство 
за образование и наука, ЕДБ 4030990253456, депонент 
Народна банка. 

3. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
3.1. Понудите треба да содржат единечни цени по по-

зиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изра-
зена во денари (без пресметани даноци и други давачки). 

3.2. Начин на плаќање: 30% аванс; 50% по времени 
ситуации, а остатокот од 20% после извршен технички 
прием на работите. За авансот, изведувачот мора да дос-
тави банкарска гаранција. 

3.3. Рок на изведување на предметните работи изра-
зен во календарски денови. 

3.4. Рок на важност на понудата. 
3.5. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува 

сам или ќе ангажира и подизведувачи. 
3.6. Понудувачите се должни кон секоја понуда за-

должително да ја достават следната документации а: 
3.6.1. Придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста (оригинал или за-

верена фотокопија од нотар), 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет, согласно Правилникот за содржината на 
документот за бонитет, донесен од министерот за финан-
сии (оригинал или заверена фотокопија од нотар), 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судски регистар на претпријатија за пове-
дена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен 
суд) оригинал или заверена фотокопија од нотар, 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција - Уверение од надлежен Осно-
вен суд - Оддел за прекршоци), оригинал или заверена 
фотокопија од нотар, 

- изјава дека пред потпишување на договорот ќе под-
несат банкарска гаранција за авансот. 

3.6.2. Документација за техничка оспособност: 
- референц-листа и список на досега изведени работи 

во последните три години по објекти (со датуми), 
- број и структура на вработени, 
- податоци за расположивата опрема. 

Бр. 30 - Стр. 2355 

4. РОК И Н А Ч И Н НА ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Рок за доставување е најдоцна до 04.05.2001година. 
4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговор-
ното лице на субјектот. 

4.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци наз-
начени во повикот. 

4.4. Понудите се доставуваат до Комисијата за јавни 
набавки-градежни работи во Министерството за образо-
вание и наука на ул. "Димитрие Чуповски" бр. 9 - Скопје. 

4.5. Понудата и другата документација се доставува 
во запечатен плик, посебно за секој објект, на кој во гор-
ниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај", бро-
јот на повикот и името на објектот. Во средината на пли-
кот треба да биде означена точната адреса на набавува-
чот. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува испраќачот, односно понуду-
вачот. Во затворениот плик треба да има уште два запе-
чатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понуда-
та со финансиската документација и носи ознака "пону-
да", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката до-
кументација и носи ознака "документација", и се забеле-
жува адресата на испраќачот-понудувачот. 

5. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
П О Н У Д У В А Ч 

- Цена 50 бода, 
- Рок 15 бода, 
- Начин на плаќање 5 бода, 
- Техничка оспособеност 15 бода, 
- Финансиска и економска способност 15 бода. 

6. О Т В О Р А Њ Е НА П О Н У Д И Т Е 
6.1. Отворањето на понудите во присуство на овлас-

тени претставници на понудувачите ќе биде извршено на 
07.05.2001 год. со почеток во 10.00 часот, во просториите 
на Гимназијата "Јосип Броз Тито" - Скопје. 

7. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на пови-
кот, нема да бидат разгледани. 

7.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на те-
лефон 133-376 и 121-343. 

Комисија за јавни набавки-градежни работи 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Заводот за платен промет, об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 1-06/2001-04-20 З А 
ИЗРАБОТКА Н А ПРОПАГАНДНА КАМПАЊА 
З А ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР З А ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ 

1. Н А Б А В У В А Ч 
Завод за платен промет, ул. "Кузман Јосифовски 

Питу" бр. 1, Скопје. 

2. П О Н У Д У В А Ч 
2.1. Право да достават понуди имаат сите заинтере-

сирани домашни и странски правни и физички лица 
кои се специјализирани за истражување на јавното 
мислење и креирање и реализација на пропагандни 
кампањи и кои можат да се јават со поддоговор (пар-
тнерство) со консултантски куќи. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 



Стр. 2356 - Бр. 30 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 24 април 2001 

2.2. Отворениот повик е делив, односно набавува-
чот може да избере делови од повеќе понуди при ком-
плетирање на целокупната стратегија. 

3. ПРЕДМЕТ Н А Н А Б А В К А Т А 
3.1. Изработка на сценарио со утврдена динамика и 

медиа план за медиумско претставување на Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност. 

3.2. Пожелно е секој понудувач да достави: 
- најмалку 3 (три) сценарија за ТВ спот; 
- најмалку 10 (десет) предлог-принтови за една 

страница со печатен медиум; 
- најмалку 3 (три) сценарија за радио спот; 
- најмалку 3 (три) идејни решенија за плакати. 
3.3. Предвидено е покрај "тизинг" спотот, да се 

снимат уште најмалку два други ТВ спотови и во печа-
тените медиуми на една цела страница да се објават 
најмалку пет принтови различни по содржина. 

3.4. Медиумското претставување на стратегијата 
треба да трае најмногу шест месеци. 

3.5. Цел на оваа стратегија е да влијае врз акцио-
нерските друштва да ги ажурираат податоците во ак-
ционерските книги и во предвидените рокови да ги 
пренесат во Централниот депозитар на хартии од 
вредност, како една од мерките за јакнењето на паза-
рот на капитал. 

3.6. Средствата потребни за реализација на сцена-
риото (емитување на ТВ и радио спотови, печатење на 
постери, лифлети и сл.), ќе ги обезбеди Заводот за 
платен промет. 

4. П О Н У Д А Т А Т Р Е Б А ДА СОДРЖИ 
- стратегија за едукација на акционерските друш-

тва (семинари, трибини, презентација во акционерски-
те друштва и сл.); 

- идејни решенија за сценаријата; 
- динамика за реализација на стратегијата; 
- шематски приказ на стратегијата; 
- избор на носители на пораките; 
- техничка изведба на сценаријата; 
- преглед на трошоци за медиумски претставувања 

на стратегијата (за емитување на спотови, за печате-
ње на спотови и сл.), т.е. поединечна цена на сите фа-
зи на комуникациските компоненти и вкупната цена; 

- име, презиме и степен на стручната подготовка 
на раководителот на Проектот и на надворешните со-
работници, како и на членовите на агенцискиот тим; 

- вкупна цена за изработување на целокупната 
стратегија, крајна, фиксна и искажана во денари (по-
себно искажан ДДВ и други давачки); 

- начин на плаќање на цената (авансно, при што 
авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста 
на договорот и/или одложено по исполнување на дого-
ворните обврски); 

- рок на плаќање на цената (искажана во денари); 
- рок на изработување на сценариото за медиумско 

претставување на стратегијата (искажана во денови 
од денот на склучувањето на договорот, односно од 
уплатата на авансот). 

4.1. Во вкупната цена не треба да биде засметан на-
доместокот за користење на рекламен простор во 
дневните, неделните и месечните весници, како и во 
списанијата. 

4.2. Понудата треба да биде напишана на македон-
ски јазик. 

4.3. Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
податоци, односно понудите во кои изнесените пода-
тоци не се искажани на бараниот конкретен начин, ќе 
се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од 
натамошната постапка, односно нема да бидат евалуи-
рани (оценети). 

5. Т Е Х Н И Ч К А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
5.1. Понудувачот кон понудата треба задолжител-

но да приложи и придружна документација (согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки). 

5.2. Документот за бонитет од носителот на плат-
ниот промет, треба да се достави во оригинален при-
мерок или како копија заверена од нотар. 

5.3. Документацијата која понудувачот согласно 
член 23 од Законот за јавни набавки, задолжително 
треба да ја приложи во ковертот кој носи ознака "до-
кументација" за да ја докаже својата техничка способ-
ност. 

- список на извршени услуги од овој вид во послед-
ните три години со износите и корисниците на услуги-
те (референтна листа); 

- список на лица кои се вработени кај понудувачот 
и список на оние лица кои ќе бидат вклучени во изра-
ботувањето на сценаријата (име, презиме и степен на 
стручна подготовка); 

- список и опис на техничката опрема со која рас-
полага понудувачот или пак која понудувачот може да 
ја обезбеди од трети лица, потребна за реализација на 
стратегијата. 

5.4. Горенаведените списоци треба да бидат завере-
ни и потпишани од одговорното лице на понудувачот. 

5.5. Понудувачот кон понудата треба задолжител-
но да приложи и придружна документација согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки. 

5.6. Друга документација која понудувачот на ба-
рање на набавувачот треба да ја приложи во ковертот 
кој носи ознака "документација": 

- изјава со која се гарантира квалитетот на технич-
ката изведба на стратегијата, односно со која се гаран-
тира дека стратегијата технички ќе биде изведена на 
предложениот начин, заверена и потпишана од одго-
ворното лице на понудувачот. 

5.7. Целокупната техничка документација, стран-
ското физичко или правно лице, треба да ја достави со 
задолжителен превод на македонски јазик. 

6. К Р И Т Е Р И У М И К О И Ќ Е СЕ ПРИМЕНУВА-
АТ П Р И О Ц Е Н У В А Њ Е НА ПОНУДИТЕ, А К О И 
СЕ Р А Н Г И Р А Н И И К В А Н Т И Ф И Ц И Р А Н И НА 
СЛЕДНИОТ Н А Ч И Н 

- Квалитет на сценариото за медиумско 
претставување на стратегијата и на 
идејните решенија 50 поени 

- Цена за изработка на сценариото 25 поени 
- Предложена техничка изведба на 
изработеното сценарио 10 поени 

- Рок на изработка на сценариото 10 поени 
- Начин и рок на плаќање 5 поени 
Во функција на утврдување на квалитетот на секое 

понудено сценарио, секој понудувач ќе го презентира 
своето сценарио пред набавувачот на место и во време 
како што е наведено подолу. 

7. РОК И Н А Ч И Н НА ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПО-
НУДИТЕ 

7.1. Рокот за доставување на понудите изнесува 21 
(дваесетиеден) дена од денот на објавувањето на отво-
рениот повик за прибирање на понуди бр. 1-06/2001 
(вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

7.2. Понудите кои ќе пристигнат по истекот на ро-
кот за доставување ќе се сметаат за неблаговремени и 
нема да бидат разгледувани. 

7.3. Понудите треба да бидат доставени на начин 
пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни на-
бавки. 

7.4. Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
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7.5. Понудите кон кои не е приложена бараната 
техничка документација (наведена од точката 5 од ог-
ласот) ќе се сметаат за некомплетни и нема да се раз-
гледуваат. 

7.6. Понудите, согласно со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 1, или да се 
предадат во архивата на Заводот за платен промет 
(најдоцна до 15 часот) секој работен ден. 

7.7. Целокупната стратегија е предвидено да започ-
не од 01.06.2001 година. 

7.8. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на тел. бр. 112-844 кај г. Стеван [ а п ч е в с к и . 

7.9. Отворањето на доставените понуди ќе се врши 
на ден 17.05.2001 година во 10 часот во просториите на 
Заводот за платен промет со присуство на претставни-
ците на понудувачите, кои треба да достават писмено 
овластување за учество на јавното отворање. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Ј П "Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН П О В И К БР. 01-39/2001 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А ПОНУДИ З А Н А Б А В К А Н А 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ З А ПРЕКИНУВАЧИ, 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-39/2001 е 

Ј П "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за прекинувачи ЗР-
123 i ЗР-420, 110 kV i 420 kV. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со прав-
но на учество на сите домашни и странски правни и 
физички лица. 

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

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. (ако тре-
ба). 

2. О Б Е М Н А Н А Б А В К А Т А - И З В Е Д Б А Т А И 
Т Е Н Д Е Р Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

2.1 Обемот на набавката е даден во: 

Тип на 
прекину-
вач 

Вкупно 
сетови 

Испорака 
најдоцна 
до 
01.06.2001 

Испорака 
најдоцна 
до 
01.07.2001 

Испорака 
најдоцна 
до 
01.09.2001 

ЗР-123 10 сета 4 сета 3 сета 3 сета 
ЗР-420 1 сет 1 сет 

2.2. Понудата не мора да ги опфати сите прилози 
(дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на еден при-
лог). 

2.3. Комплетната техничка документација заинте-
ресираните понудувачи можат да ја подигнат во Ј.П. 
Електростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" 
9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при што 
треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, уп-
латени на жиро сметка 40100-601-50012, корисник Ј.П. 
ЕСМ-Скопје, Е Д Б 4030989128346, Стопанска банка, со 
назнака за Отворен повик бр. 01-39/2001. 

3. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата 
и фиксна вкупна цена на целата понуда (со сите давач-
ки согласно член 54/3 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство), на паритет ДДП Скопје, из-
разена во ДЕМ со посебно искажан ДДВ. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање-само еден начин недвосмислено дефиниран. 

3.5. Понудувачот треба да го запази бараниот рок 
на испорака по сетови. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда освен 
техничката) треба да бидат преведени на македонски 
јазик. 

4. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските понудувачи сог-
ласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

5. К Р И Т Е Р И У М З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Цена - 50 поени, 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени, 
5.3. Квалитет - 20 поени. 

6. Н А Ч И Н И Р О К Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О -
Н У Д И Т Е 

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

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.4 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.05.2001 во 11 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

7. З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 
7.1 Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

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

Комисија за јавни набавки 
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И С П Р А В К А 

Комисијата за јавни набавки при Ј.П. Електросто-
панство на Македонија - Скопје објавува корекција по 
Повторен отворен повик бр. 01-61/2001 за набавка на 
гумени кабли, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
29 од 18 април 2001 година. 

Точката 6.1. гласи: 
6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

07.05.2001 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на ЈП 
ЕСМ на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот од-
бор на Тутунски комбинат - А.Д. - Прилеп, на седни-
цата одржана на 29.03.2001 година, по записник број 
36, донесе 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А М А Л О П Р О Д А Ж Н И Т Е 

Ц Е Н И НА Ц И Г А Р И Т Е 

I 
Малопродажната цена на цигарите за пакување од 

20 пушачки единици се утврдува како следува: 

Вид на цигара Малопродажна цена/денари 708 

1. Бонд Стрит-бокс 50.00 
2. Бонд Стрит-софт 48.00 
3. Бонд Стрит Лајт- бокс 50.00 
4. Бонд Стрит Лајт - софт 48.00 

II 
Вака утврдените цени ќе бидат со важност од 

1.05.2001 година. 

Претседател 
на Управен одбор, 

Диме Момироски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
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